
Agendačeská
křesťanů katolických

vykonávání obřadů cirkevnich,

(zvláště

při udělování svátostí : křtu, oltářní, pokání, posled.
pomazání a sňatku manželského, uvedení šestine
dělky do chrámu Páně, o průvodech prosebních i

pohřebních, atd. atd.

sepsaná a vydaná

© ©. ©Vacl. Krolmusem Břežinskym,
farářem Zvikoveckým nade-Mět.

——— U,

Na Praze, 1948.
Tisk Karla Vetterla vedením Fr. Grolla,
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A přistoupiv Ježíš, mluvil jim (učedníkům svým) řka:
Dána jest mi všeliká moc na nebi j na zemi; protož jdouce,
učte všecky národy, křtíce je wejménu Otce, i Syna, i Ducha
svatého. Učíce je zachovávati: všecko, což jsem koli při
kázal vám: a aj já s vámi jsem po všecky dny, až do sko
nání světa. (Mat. 28. 18 — 20.) |

Velký apoštol Páně, sv. Pavel, piše v I. listu Korynt
ským v kap. XIV. 1—40.

Kdo mluvf (cizým) jazykem, ne lidem, ale Bohu —
Sám sebe vzdělává.—Nyní pak, bratří! přijdulik vám ja=
zyky.(ciz$mi) mlnvě, což vám prospěji, lečbych mluvil vám.
(známým jazykem) — ale v církvi chči pět slov z mysli
své (srozumitelné) promluviti, abych jiných poučil, nežli
deset tisíců (velmi mnoho) slov (jazykem neznámým), atd.



PFroslov.

N ižepodotknutý veškerému katolickému obe
censtvu, a Velebnému duchovensivu Slovanskému
s vroucí ochotou podává pokus „„Agendyčeské“
kterouž dle své nevyhnutelné potřeby na vinici
Páně na Liblicích ana Lise nové od r. 1815—1817
pomoci v Pánu zesnulého Vinc. Zahradníka
faráře na Křešicích a slovůt. a důstoj. p.p. Jos.

Hurdálka, biskupa Litoměřickéhopodlé duchacírkve svaté katolické svobodomyslně spracoval a
také proti svým nepřátelům prospěšně použil. Ně
kolikráte podaje rukopis svůj slav. Censůře; však
vždy byl za příčinousvobodného přeložení odmrštěn,
nedbal na to, pomně, že duch obživuje a lilera za=
biji; pročež nyni používá vyzdviženim Censury
dne 15. března 1848 toho času, aby nám německy
katolicismus v náboženství a v obřadu katolickém
nedělal žádných rozmíšek a roztržek, když náš
lid prostý obřady katolické na prastarobylosti
založené, dokonale poruzumí.

Díky srdečné vzkládá za podporování tohoto
spisu Velikodušnému p. Ant. Markovi, vikáři
Turnovskému, děkanu na Libuni. Blahorodému p.
Jos. Doubkovi,purkmistru Poličskému,a p.Vácsl.
Hněvkovskému, velikoobchodníkua měsťanu
na Radiměři,

W.Krolmus—
Promluva kmotřim.

Vítej nám milý poutníčku!
V tě Bůh položil jiskřičku,
Z toho budiž pochválen,
A na věky oslaven,



ji

Bohomyslní kmotři! "Tvůrce všemohouci toto rozenátko,
jež na loktech přátelských držíte, k životu milostivě probuditi
ráčil. | Milí bratří! složme jemu za to čest a elávu, neb on to
mato poutníčku na svět příchozímu netoliko život darovati ráčil;
alebrž i na tomto světě mu bránu k životu věčnému laskavé
otvírá, | Nenili to moudrosta dobrotaHoapodinova? | Nyní bude
v lázni Kristově vodou nového rodu obmyt a přivštípí se k
čírkvi křest, O blahoslavené díté! jenž na práhu žiwota svého
tolikerých milostí příjimáš!

Ty nevíš, co se s tebou nynídíti bude. Ty nevíš, že při
jato budeš za dítě boží, za bratra čili sestru našeho Spasitele
Ježíše Krista; ono neví, že se mu rukojemství podá k věčnému

blahu. Však ono se důvěřuje svým roditelům křesť. — svým
bohabojným kmotřím a kmotrám: že časem svým. je poučí,
co se sním velikého dnes u příchodu na svět dělo, že dnes
posvěceno a službě Hospodinové oddano bude. Mně avám Bůh
skrze cirkev svou zvláště za powinostukládá, abychom ono
poupě pod ochranu svau vzali, peči věrnou o ně měli, a hned
do outlého ardce jeho zrnka ctnosti mu vkládali, přikladem
bobabojným jemu předcházeli , a co svíce sSsvítili,je na dobré
věci navykali a duševní sily všemožně v něm vyvinovali, aby
pravým a blabým oudem církve a vlasti se stalo a Jméno
Ježížovo nikdy nezlehčovalo; pročež se vás bohomyslní kmotři
ptám atd.

Jiná předmluva.
Dobrým rodičům nic není pod sluncem tak vzácného, milého

a drahého, jako dítky. Plesují radostí z narození jejich, vroucně
je tísknou k srdcím svým a pokládají je za dar a požehnání
Jáskavého Boha. An mu pak prokázatí ohťějí vděčnost svou,
přirozeně je vede a vzbuzoje nábožné srdce jejích k tomu, aby
ma posvětili dítky své a ustanovili je vyznávači a ctítele jedi
ného Boha, Pána na nebi j na zemi,

Sloužíť jim k vykonání pěkného oumyslu toho, pokřestěni
svaté, ku kterémaž pečlivá málí, efrkev katolická, i nemlav
ňátka připoušťí. Ochotně tedy vypravaojí dítky své k té po
svátné studní, jejižto voda obmývá člověka ode vší poškvrny
hříchs, jakožto znovu narozenému tvoru spůsobuje přízeň a
milost Boží, I tohoto díťěte příchod na svět potěšil srdce do
brých roditelů a naplnil je vroucí k Bohu vděčnosti, kterouž



chtíce dokázati, dožádoli ve vás, nábožní kmotrové a kmotry,
aby jste nemluvňátku jejich prokázali službu křesťanskou, a
svědkové byli jeho obmytí vodou života a přivtělení k cirkvi
Boží. O mějte sobě odtéto doby nad jiné poručené dítě toto, a
věrně o to pečujte, aby přicházejíck uživání rozumu, pěstováno
a cvíčenobylo v počátcích svaté víry našía bralo na ae mravy
a obyčeje křesťanské. Vlastně by se sice samo dnes odříci mělo
ducha zlého a všech skutků a vší pejchy jeho. A však pře
stává na tom církev Boží, staneli se slavné odříkání to skrze
usta vaše. Přiveďte mu tedy ku paměťičasem svým, jakou jste
dnes s Bohem učinili smlouvu na místě jeho, a povězte mu
přívětivě a vážně, budeli ji vždycky věrným, že v pokojí a sladké
radosťi uplynou dni života jcho a poslez, že jisťě věčného
blaha dosáhne.

Jiná promluva.
Opět nový příchozí poutník na svět!
O chválen a slaven budiž Všemohoucí, jenž v tobé zaní(il

iskru života.
Vitej nově narozený olověče , požehnán buď nový bydli

teli hostinské země, naší vlasti. Eihle přišels v ruce dobrých a
upřimných lidí. Ti tebe jako andělé strážní opatrovati budou
v mdlobě a nedostatečnosti tvé, a jeli v tom sic vůle Boží pod
pečí a zprávou jejích co štípek mladistvý zdarné porosteš aco
kvítek krásný vykvěteš:

A hle — oož nejvzácnějšího a nejdražšího má pokolení
lidské na světě, to se tobě hned na prahu žívota tvého obětuje
—víra sv.v Boha.Ano, budeškřesťanemkatolickým;k tomu
tě nyní v svatou chvíli tuto oddati a posvětiti mínime.

Neviš sice, drahé dítě, nevíš ješťě, kde nyni jsi, a co se
s tobou děje. Ale brzi zvíš, žes bylo dnes od Boha přijato
se milé dítě jeho, žes učiněno bratrem (sestrou) Pána a Spa
sitele našého Ježiše Krista a co opravdowý syn (dcera) církvi
jeho věřiti a náležeti počalo. A blasetobě, budešli se pak držeťi
víry své, a úciníšliji pravidlemmyšlení,žádostía skutkůsvých,

Vy nejmilejší v Pánu, věrně o to pečujte, aby dítě toto
sáhy krmeno bylo mlékem učení Ježíšova a bralo na sebe mravy
a spůsoby S vírou a jménem křesťanským se srovnávající.
Svatá povinnost tato nyní se na vás vzkládá, a blaze vám, jest
liže péčí a práci vaši díťé toto v bázní Boží poroste a v zná
mosti svaté víry naší se utvrdí,



IV

Vysvětlení obřadupři křtu svatém.
V první čírkvi křesťanské dospělí lidé w. náboženství

poučení, byli teprv co pravověrci křestění a to sice trojím
potopením. Knčz ho třikrát potopil a kmotr neb kmotra ho
vždy z vody zdvíhla; pročež na. sínich, před chrámy, a
v stáncích božích k tomu účelu studánky se nalezaly,

Nyní hned novorozenec trojím vodou politím na hlavé se
křtí. —- Kmotří stojí s dítětem před chrámem na znamení, že,
bez křtu svatého nelze do církve Ježisovy vejíti, nebo dí písmo:
„Kdo není znova zrozen ve vodě a v duchu svatém, nevejde
do království Božího.

Dítě jméno přijimá některé osoby sv., aby přiklady svatých
patronův následovalo — Kněz dychá na ditě ve jménu Ježiše,
aby bylo duchem Božim nadchnuto a naplněno. © Jakož Ježiš
dýchaje na apoštoly pravil: ,„„PřijmeteDucha svatého.“ — Kněz
znamená novorozence znamením svatého kříže, na důkaz, že
Ježiš vinu prvotní na křiží smazal a že to ditě nyni Ježiši patři.

Kněz podává ditěti sůl do ust, aby jako sůl proti shni
lotině tělesné zachraňuje, takož Bůh je proti porušení duchov
nimu milostivě zachrániti ráčil, a jakož sůl pokrmu podává chuti,
takož aby ono ke všemu dobrému chuti a zalibení mělo. —Kněz
maže slinou uši a usta ditětě, jakož Ježiš tim spůsobem hlucho
němého uzdravil; aby uši a ust svých jen k dobrému uživalo,
pročež praví: „E pheta, otevři se. — K. Klade štolu na ditě.
Uděluje mu právo vstoupiti do cirkve, že nyní pod moci cirkve
Ježisovy stoji, a uvádi je do chrámu mezi modlenim apoštol
ského vyznání viry, Maže Je olejem svatým na prsech a na
lopatkách, aby pro blaho statné ve viře Kristově bojovalo,
břimé v povoláni svém trpělivě snášelo a v dobrém setrvalo,
K. Leje na hlavu ditěti vodu na spůsob svatého křiže třikráte,
že tim ve jménu nejsvětější Trojice Boži pokřtěno a od hřícha
prvotního očištěno jest. — K. Maže hlavu jeho svatým křížmem
(olejem) na znameni, že nyni 8 tělem i duši Ježiši (cirkvi)
patři; pročež tak živo býti má, aby se na tělei na duši Ježiši
zalibilo, neb tělo jeho jest nyni chrám milosti a sídlo ducha
svatého.. — Kněs mu klade bilý vinek (misto bilé košile) okolo
hlavy na znameni čistoty jeho skrze křest svatý, přitom ma
pravi: aby život svůj v čistotě a nevinosti až do smrti zacho—
valo. Posledně mu podává do ruky svici hořicí, aby mu
totižto vira Ježišova na vezdejší poatí v živolé i v smrti k
gpašení jeho jasné svitila.



Obřad, který se při svá=
tosti křiu sv. vykonává.

Kněz, komží ancb košilí bílou a štolou. fialovou přě.
odin přéde dveřmi chrámu Půmě, obyčejně v sinci

ke kmotrům praví:

Jak tomu dítěti k oblíbení příkladu zvláštní
ho některého přítele Božiho (čili přitelkyně Boží)
chcete řikati?

Odpověd. -N. Jméno „některého Svatého aneb
Světice Bolí.

K. Čo žádáš od svaté společnosti katolických
křesťanů, čili co žádáš ode Církve Boží?

Odpověď kmotrů na místě dítěte: „„Víru.“*
A když to všecko, co matka naše — církev

svatá — učí, pevnou myslí, a celým srdcem buděš
věřiti, medle co ti ta víra tvď dá?

Odpověď. Zivot věčný.
Věř a čiň a poznáš a zkusíš: že víra v člo

věku nový život tvoří, život plný potěšení a rado
sti, život zůstávajíce na věky.

(Základ pak a hlavní pravidlo víry křesťanské
jest oučinná láska k Bohu a blížnímu. Pročež
miluj Boha svého z celé mysli a ze vši moci své,
blížního pak jako sebe šamého.
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Kněz tříkrdte povdechne mírně do obličeje diteli,
řka

Budiž nadchnut (a) a osvícen (a) duchem sva
tým. Satan ale, odpůrce Syna Božího, starý had,
protivník, nepřítel a záwystník lidský nechť ať stá
nek srdce tvého na vždycky opustí.

Duchovní oteč znamená novorozence křížem sv. na
čele a na prsou, řka:

Znamenám čelo tvé-| aprsa tvá + znamením
svatého kříže na důkaz, že se na věký nesputíš toho,
kterýž pro tebe na témž kříži umřel, a že tentýž
křížSpasitele svého vezmeš nase, a půjdeš za ním.

Modleme se:

Věčný Bože, Pane a' otče tohoto ditěte, zů
staň vždy ohrancem jeho a všeliká nebezpečenství,
kteráž mu hned v outlém věku hrozí, milostivě od
něho odvrať. Nech je ke cti a slávě své růsti, a
srdce jeho ke všemu. dobrému hojně nastroj, aby
v zachování přikázaní tvých celou nadějí, celou spo
kojenost, a celé blahoslavenství své zakládaje, vě
čné slávy došlo, skrze Ježíše Krista, Pána našeho—
Amen.

Kněz nad hlavou dítěte pravou ruku svou drže, říká >
Všemohoucí věčný Bože, rač milostivě vzhled

nouti na tohoto služebníka N. (tuto. služebnici)
kteréhož (kterouž) nyní skrze křest svatý v počet
vyvolených svých příjmouti -ráčíš.

Anděl strážce nech ať ho vede na cestě ži
vota, nevinnost a čistotu srdce jeho (její) ostříhá,
svatá vnuknutí jemu (jí) na mysl dává, a ve ctném
a nábožném obcování zdržuje,.až ho (ji) poslez do
nebeských stánků povoláš skrze milého Syna svého
a Pána našeho Ježíše Krista. Amen.
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Kněz podává novorozenci do úst Šštipécsoli. svěcené k

okusení, řka:
OkKussůl pravé moudrosti a k tomu co Bo

ožiho jest, vždy více chuti a libosti měj, nežli k
věcem smrtedlného těla se týkajícím. Amen.

Modleme se:

Bože, stvořiteli a zachovateli všech věcí ! rač býti
sám ochrancem a říditelemtohoto služebníka (této
služebnice) svého (své) N. Naplň srdce jeho (jeji)
chutí věcí lepších, „dej mu (ji) toužení po pravé
moudrosti, a nauč ho (ji) záhy lačněti a žížniti
spravedlnost a lásku, aby po vezdejším putování
nasycen(a) byl(a) radostí nebeskou, skrze Ježiše
Krista Pána našeho. Amen. : |

Ty pak zlý duše, jenž v slabém srdci člověka
hřišné žádosti rozpaluješ, nejprv mysl jeho pod
vodnou rozkoší mámíš, a potom se v pádu a ne
štěstí jeho kocháš: zůstaň na věky vzdálen od
tohoto služebníka: Božího ve jménu Otce + i Syna
+ 1Ducha svatého +, a nechtěj se zprotiviti Ježíši '
Kristu, kterýž ho (ji) povolal do církve své nema
jící ani vrásky ani poškvrny. Protož ještě jednou
znamenám + čelojeho (její) znamením svatého kříže,
abys věděl, že zastíněn mocí Páně ouklady tvé
zmaři, anad tebou tak slavně asvítězí, jako Ježíš
Kristus na dřevě kříže moc tvou zlomil a hrdé
panství tvé zrušil.
Kněz opět pravou ruku drže nad hlavou ditěte říká :

Bože neskončeně dobrotivý a milosrdný otče
náš, uveď to všecko v skutek, čehož nyní tomuto
služebníku (této služebnici své) v Ježíši Kristu z
celé duše“své. žádáme.

*Osvěť mysl jeho (její) světlem nebeské pravdy,
a vtiskní do ni hluboko pravidla naší víry svaté,



—
Vlej do srdce jeho (jeji) vroucí lásku k tobě a k
blížnímu, a až do nejstaršího dej jemu (ji)věku jeho
(ejího) svatý a nepoškvrněný život před obličejem
svým vésti, aby milosti křtu svatého,- -a darů lep
ších vždy hodným (ou).se proukázal (a), skrze zá
sluhy tvého milého Syna, Ježíše Krista, Pána na
šeho, Amen.

Kněz štolu klade na dítě a uvádí je do chrámuPdně
řka:

Vejdi již s námi do chrámu Božího,a kráčej
vždy cestou, kterou kráčel Spasitel tvůj, abys s Vy
volenými jeho měl(a) podílu v království Božím,

„ Amen. |

Kněz se modli s kmotry a kmotrami před oltářem
Božím a křtítelnicí na hlas snešení apoštolské a

modlůbu Páně.

Věřím Boha otce všemoheuciho, stvořitele
"nebei země,v Jezu Krista, Syna jeho, jediného,
Pána našeho, jenž se počal z Ducha. svatého, na
rodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilá
tem, ukřížován,umřel1 pohřben jest, stoupil do
pekel, třetí den vstal z mrtvých, stoupil na'nebesa,.
sedí na pravici u Boha Otce všemohoucího, odtuď
přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha sva
tého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hří
chů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život
věčný, Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěťse jme
no tvé, přijd království tvé, buď vůle tvá, jak v
nebi tak i na zemi, chleb náš vezdejší dej nám
dnes a odpusť nám naše vinny, jakož t my odpou
štíme naším vynnikům,a neuvoď násv pokušení,ale
zbav nás. od zlého, Amen.



Kněz u křtitelnice di:

Ve jménu všemohoucího Boha Otce +, Syna
+. a Ducha % svatého tobě zlý duše, jenž jsi již v
ráji prvotní rodiče naše zavedl, a podnes všelikou
chytrosti, Istí a mocí zkaziti nás usiluješ, na vždy
cky vypovídám z příbytku tohoto služebníka Božího
(této služebnice Boži), kteréhož duch Páně sobě
vybral a do církve své povolal, aby v něm (v ní)
jakožto v čistém stánku a nepoškvrněném chrámu
svém přebýval (a), Amen.

Kněz slinou svou uší a chřípě didětepotíraje, říká <
Uši. tvé nech ať odvrácené zůstanou od sly

šení marnosti světských, raději otevřené jsou k
poslouchání alova Páně. Vydávej líbeznou vůni
skutků dobrých, prve než se soud Boží přiblíží,
a k vydání oučtů z činů svých potažen(a) budeš.

Ptámť se tě ještě jednou před obličejem ži
vého a pravého Boha, zdali se z celého srdee od

-říkáš satanáše?
Odpověd. Odřikám.

- A vši jeho pejchy.
Odpověď.. Odřikám.
A vší marnosti světské,
Odpověď. Odříkám.

Na to kněz dítěti maže olejem Katechumenským prsa
a bedra, řka :

Mažu tě + olejem spasení, abys jsa (jsouc)
„udatným (ou) bojovníkem (cí) Kristovým (ou) v
dobrém nikdy neustával' (a), v těžkosti připada
jící a předsevzetí a oumyslu svatém neklesl (a) a
nezahynul (a) navěky, Amen.

Poněvadž pak pevná a živá vira člověku
ochotnosti, a sílyk dobrému dodává, ptámťse tebe
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na tvé dobré svědomi: Věříšliv Boha Otce vše
mohoucího, stvořitele nebe i země?

Odpov. Věřím.
-Věříšli v Ježíše Krista, Pána našeho, kterýž

počat jest z Ducha svatého, z Marie Panny se na
rodil, pod Pilátem Pontským trpěl, ukřižovan,um
řel a pohřben jest, třetího dne vstal z mrtvých, na
nebesa vstoupil, nyní pak na pravici Boha Otce

všemohoucího sedí, a odtud soudit příjde živé 1mrtvé.
Odpov. Věřím.
Věříšli v Ducha svatého, svatou všeobecnou

cirkev, obcování Svatých, odpuštění hříchů, těla
vzkříšení a život věčný %

Odpov. Věřím.
Kněz. Chcešli pak také pokřtěn(a) býti?
Odpov. Chci.

Kněz vodou křtící tříkrále na znamení kříže polejvá
novorozencineb ditětí vrchol hlavy, tka:

N. já tě křtím vě jménu Otce j, 1 Syna $ i
Ducha svatého +, Amen.

Na to kněz křížem, sv. olejem,- djtětí vrchol karyna způsob kříže sv. maže, řka: :
Všemohoucí Bůh, kterýž tobě nový život v

Duchu svatém udělil a hříchem prvopočátečným
poškvrného (ou) na milost přijal, rač také mysl
tvou ve všem dobrém stvrditi, a mocí a.síly tobě
dodáti, abys jsa (jsouc) pomazaným (na) + a vyvo
Jenýmlou) jeho, hřišným žádostem neoddával (a),
zlým způsobům a mravům světa udatně odpiral (a),
a neustrašenou myslí pro čest a slávu Boží zde
bojoval (a), tam ale jednou z andělských rukou
korunu věčné slávy obdržel (a), Amen.
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Knězna hlavu důčětívínekbilýpřikládá: dě
takto :

Přijmi toto bílé roucho čisté a zachovej ne
poškvrněné srdce.a nevinnou mysl, až ďo toho dne,
v kterémž trouba zavzní, a uzříš Pána, anť v obla
cích uveliké 'slávě a velebnosti s anděly svými
přichází souditi živé i mrtvé, Amen.

Potom kněz voskovou svící rozžatou dítěti podá,
kterouž kmotří s knězem pravicemí svými držíce,

kněz praví:
Vezmi tuto hořící švíci a buď z počtu pannén

moudrých, jenž hotové lampy.majíce, plesánímže
nichu vstříc se braly, tak také ty nikdy nepřestá
vej nad sebou bdiu, a srdce svého před zkázou
a porušením ostříhali; veď a spravuj se Duchem
Božim, a šetři světla, kteréhož nám Ježíš Kristus
učením svým rozsvítil, chovej v srdci svém plamen.
čisté lásky, abys po šťastném putování tomto při
jat (a) byl (a) do stánka nebeských, a na věkyvěků
se radoval (a), Amen. :

Kněz naposled pokřtěncípraví:
N. jdi již v svatém pokoji, a PánBůh rač

být s tebou.

| Napomenuti kněžské.
Vy pak nábožní kmotrové a kmotry nikdy na

to nezapomínejte, co jste nyní na místě nemluv
ňátka tohoto Bohu slíbili a z čehož jemu jednou
přísný počet vydati ráčíte. Velikou o to péči a
starost mějte, aby dítě toto na duši své zkazy ne
vzalo, aby v bázní Boží rostlo, a jak věkem, tak
také moudrosti a milostí u Boha a u lidi prospí
valo. : Mějte k tomu zření, aby pravidla svaté víry
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vaší hned v outlé srdce jeho se vtísklo, k čemuž
vám dopomahej dobrotívý BůhOtec +, Bůh Syn T
a Bůh Duch svatý |, Amen.

Obřad při uvodu šestine=
dělky do chrámu Břaně.

Šestěnedělka klečť s nemluvňdtkem svým přede dveřmi
kovelními v sínci,' kterouž zprdvec duchovní komží

a štolou bílou příaděný, vodou: svěťénou.:pokropi,Pha a

Požehnanábuď od VšemohoucíhoPána na
„věčný čas, Amen. (Judit 15. 10).
Anch. Osvěť Hospodine tvář svou nad tebou, a

buď milostiv tobe. (Nymer VI. 25.) Auien. —
Nebo: Požehnání tobě uděliž Hospodin s vysosti,

ať spatříš dobré věci po všechnydny života
svého. (Žalm 428 verš 5). Amen.

Neb: Bůh otec všeho milosrdenství tě osvěť
v srdcí tvém, a Duch moudrosti, rady a
síly na tobé odpočívej. Amen. ——

Antiphon. Naplněna jsou Slova Páně (Jan 16.
21.) Žena mábolest, když čas přišel porodu. Ale
když porodí dítě, již pro velikou radost, že se
člověk narodil, zapomíná bolest svou. | |

-Protož plna jsouc sladké radosti, vzdejte se
mnou díky Pánu, arcete chválospěv plesajíci Marie
Panny (Luk. I. 46. 52. Žalm c. IIIL 1— 3.)

Velebi má duše Pána, a veselí se duch můj
v Bohu pomocníku svém. Vzhledl na poniženou

-dívku svou, a.veliké dobrodiní mi učinil. © **
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Svaté jest jméno jeho a jeho | milosrdenství

zůstává na věky těim,jenž se ho boji. Mocnáť jest
ruka jeho, rozptilí pyšné a ponížené povýší. —

Dobrořeč duše má Hospodinu, a všecko což
ve mne jest, oslavuj svaté jméno jeho.

Chval duše má Pána, a nezapomínej na do
brodiní jeho. Sláva budiž Bohu Otci, Synu iDuchu
svatému, jako bylo na počátku, tak budiž nyníi
na věky, Amen.

Kněz klade štola na díté a vwddí Je se Šestinedělkou
do chrámu Pdně, přítompraví:

Přístup bliže do chrámu Páně šťastnámatko,
vejdiž před samý oltář Nejvyššího přednášejíc mu
vroucné díky, žádosti a svaté sliby,

Kněz kráčí se Šestěneděikoupřed oledř Hospodinův
kleknouce,modlí se: „Otče náš“ atd.

Vezmi Pane pod ochranu služebníci svou,
ješto v tebe věří, a v tebe doufá.

Sešli jí pomoc se svatyně
A s nebe svého ji ochraňůj.
Buď jjejim ochráncem a utěšitelemVe vší bídě a starosti života
Pane! příjmi srdečné díky jeji
Apřímluvu naší vyslyš.

"Modleme'se2
Přelaskavý Bože, jenž jsi matku tuto šťastným

(porodem potěšiti ráčil, rač jí také nyní dáti milost
svou, aby se na dítěti svém -mnohých radosti do
čekala. Což aby se 'staló, prosíme tebe o dobrý
Otče, osvěťjejí mysl duchem svým, a srdce pra
vou citlivosti a láskou mateřskou naplň, aby dítěsvé hned z mládí slovem i skutkem učila tebe zná
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ti, tebe milovati, vůli tvou svatou ochotně vykonáva
u, skrze Ježíše Krista, Pana našeho, Amen.

Obětování. důtěte Hospodinu. Kněz je vezma na lokte
své, řiká: |

Vzhledni o dobrotivý Otče na toto dítě, které
právě jako „onen nábožný Simeon tobě obětuji.
Dejž mu růsti ke cti a slávě své a k užitku: blíž
ního. .Zachovej je ode vší zkázy na těle i na duši..
Anjel strůžce nech aťneustoupí od boku .jeho, nýbrž
ostříhej ho'na cestě života; dobrá vnuknuti mu na
mysl dává a v srdečné nevinnosti ačistotě zachová,
Nerač dopustiti Bože! aby smlouvua slib tobě na“
křtu učiněný rušilo, a zlým povahám světa neuvyklo,
nýbrž v Jásce a. bázni tvé rostlo, a až do smrti
setrvalo. © to tě žádáme skrze zásluhy Ježíše
Krista a přímluvu jeho svaté matky, Marie Panny,
Amen,

Kněz při odevzdání ditěte matcepraví:
Vezměte ditě toto, ne již vaše, nýbrž Páně.

Čisté a nevinné vám je odevzdávám. Hleďte by
jstev témž stavu Pánu je navrátila, a hojné odplaty
dosáhla. K tomu vám rač dáti požehnání svého.

Na to kněz pokropí vodou svěcenou matku řka:

Všemohoucí a dobrotivý Bůh: + Otec + Syn
a Duch svatý +, Amen.



Ouvod šestinedělky po
umrti dítěte.

Kněz přede dveřmi chrdmu Páně klečicí matku a v
ruce rozlatou svící voskovou držící, vodou svěcenou

pokropuje, říká:
Srdce čisté stvoř v ní o Bože, a ducha pří

mého v ní obnov. (Žalm X. 51.)
—Antiphon. Ty jsi Pane, jenž v moci své máš

život i smrt (Sap. XVI. 13.)
Alia Antiphon.: Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal,

budiž jméno Páně pochváleno. (Job. I. 21.)

Žalm 144.
Vyvyšovat: Tě budu o Bože králi můj, a na

věky dobrořečiti jménu tvému.
- Na každý den budu díky vzdávati tobě, a

chválti tebe na věky.
Nebo tys veliký a vší chvály hodný, nevysti

žitedlná jest moc tvá.. ;
Rodina rodině vypravuje skutky tvé, a pře

divnou moe tvou zvěstuje,—
I já okrase .a slávě velebnosti tvé a o pře

moudrém řízení tvém mluviti budu.
Všecko všude rozhlašuje velikou mocnost tvou

1 já důstojnost tvou vypravovati budu.
Všecko všudy hlásá nesmirnou dobrotu tvou,

všecko o lásce tvé zpívá řkouc: Milostivý a dobrý
jest Pán Bůh náš, dlouho schovívájící a velikého
milosrdenství. Dobrotivý jest všechném Hospodin,
požehnání jeho na všecky tvory. |

Protož tebe oslavují všickni skutkové tvoji, a
všickni Svatí dobrořečí tobě. |
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Slávu království tvého zvěstují a v síle tvémluví.
V známost uvádí synům lidským moc tvou, a

slávu a ozdobu království tvého. Věčně trvá krá
lovství tvé a panování tvé nemá konce. *

Ty křísíš a sílíš slabého a padlého pozdvihuješ.
Oči všechněch v tebe doufají, a ty jin dá

váš pokrm v čas příhodný.
Otvíráš ruku svou, a nasicuješ živočichy, a

všudy radost plodiš. Spravedlivý jsi Bože náš, a
dobrotivý ve všech skutcích svých.

Blízký jest Hospodin všechněm, jenž ho uží
vají, jenž se .duvěřují jemu.

Naplňuje vůli těch, kteříž se ho bojí, slyší
jejich prosby a pomáhá jim. Ostříhá všech, kteří
jej v pravdě milují, ale bezbožníky trestá.

Protož chválí vžďy usta má Hospodina, vše
cko což živo jest, dobrořečí jemu.
| Sláva budiž Bohu Otci, synui duchu svatému,
jakož bylo na počátku, tak buďi nyni a na věky,
Amen. |

Kněz matku, podáním jí štoly, uvádí do kostela
řka:

Přistupte k oltáři Páně a vzdejte srdečné di
ky velebnosti jeho, za pomoc a milost, kterou vám
při porodu prokázal.

Kněz před oltářem božím se modlí s matkou modlit
| bu Páně, „Olče náš,“

Pané vyslyš služebnici svou
Duvěřující se v tebe!
Sešli jí pomoc s trůnu svého,
A-potěš srdce jeji!

Vyslyš modlitbu její,
A naši přimluvu rač přijmouti :
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Modleme se:

Všemohoucí Bože, jediná ochrano a štíte všech
doufajících v tebe, jenž i dávaje i odjímaje milo
sti a dary vždy moudrým a dobrým otcem naším
zůstáváš. Vzhledni laskavě s nebeského stánku své.
ho na tuto služebnici svou, kteráž děkujic tobě za.
dobrotivé zachování při porodu ditěte svého i na
budoucí čas s celou důvěrností svou u tebe sklá.
dá, a brzké rozloučení s nemluvňátkem svým to
bě poroučí. Račiž ji na prímlůvu blahoslavené
Marie Panny obmysliti dary svého dobrého ducha,
darem moudrosti a síly, darem „pobožnosti a „spa“
sitedlné bůzně, by se v nebeském ráji se svým dí:
tětem opět shledala a s nim na věky se radovala,
skrze Ježíše Krista, Pána a Spasitele našeho, Amen.,

Na to ji kněz svěcenou vodou pokropí, řka :
Utěchu srdce, pokoj mýsli, a všecko dobré

rač vám hojnědátiBůh Otec,$Bůh SynŤ a BůhDuch svatý +, Amen,

Obřad, při posluhování a
udělování svátosti stavu

manzelského.

Řečpastýře před zasnoubením.(1. Mojž. II. 28—25.)
Řekl jest Hospodin Bůh: Nebylobydobré člo

věku, kdyby zůstal samotným; učiním mu pomoc
nici, kteráby zůstávala s ním. Protož, když Adam
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všelikau zvěř polní a ptactvo nebeské, a všecka
hovada, kteráž mu Bůh přivedl, jak se mu líbilo
pojménoval, a teskliti začal po pomocníci sobě ros
vné, přišel na něj tvrdý sen, v kterém viděl, an
Hospodin Bůh vyňaljedno z žeber jeho, to místo tělem
vyplnil, z toho žebra pak ženu vzdělal, a k němu
js přivedl. I procitiv Adam a spatřiv opravdu ženu,
řekl (plný radosti:) Tatoť jest kost z kostí mých
a tělo z těla mého; ať sluje mužatká neb manžel
ka, poněvadž z muže vzata jest. —

Z -vé příčiny opustí muž otce -svého i matku
svou, a přidrží se manželky své, a budoudva jed
no tělo. m

Sv. Pavel v listu: svém | Efezským V. 22.
piše: Ženy poddany buďte mužům svým jako Pánu,
nebo muž jest hlava žeňy, jakož Kristus jest hla
va církve své. Protož jako církev poddána jest
Kristu, tak i ženy mužům svým ve všem poddány
býti mají. ©Vy muži naproti tomu milůjte ženy
své, jako Kristus Pán miloval církev svou, a sebe
samého za ní vydal, aby ji posvětil a učením svým
očistil a oslavil, aby, žádné poškvrny ani vrásky ne
majíc, svatá a bez ouhony byla. Mužovézajisté ma
jí ženy svéjako vlastní svá těla milovati: Poněvadž,
kdo ženu svou miluje, sebe samého miluje.

Víteť pak, že žádný nikdý těla svého nená
vidi, nýbrž krmí je a pečuje o něj jakož i Pán o
církev svou tak velmi pečuje, že všickni jsme. ou
dové těla jeho. Z příčiny té opustí člověk raději
vlastního otce svého i matku svou, a připojí se k
manželce své, a ti dva budou jedno tělo. Veliká
zajisté jest věc tato připodobná k Kristu a k cír
kvi jeho. Tak tedy jedenkaždý z vás manželku
svou jako sám sebe miluj, žena. ale muže svého
ve vážnosti měj. í

Z prvního psaní sv. Petra III. 1—8,
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Ženy poddany buďte mužům svým a byť pak

i viry neměli, skrze pobožný život bazeň Boží a
svaté obcování, kteréž na vás spatřují,i bez viry
spasení došli. Nezakládejte sobě mnoho ma ze
vnitřní ozdobě, kteráž v zpletání vlasu a provijení
zlatem, aneb v krásných šatech pozůstává, ale ra
ději skrytého člověka, totiž, srdce své ozdobujte,
abyste byly Čisté, nepoškvrněné mysli a krotkého a
pokojného ducha, kterýž před obličejem Božím vel
mi drahý jest.

Tak se zajisté ozdobovaly všecky svaté ženy,
které naději svou v Bohu měly, a mužů svých. po“
slouchaly.

Taková byla Sára věrná a poslušná manželka
Abrahamova, pánem jej nazývajíc.

Vy tedy jakožto její dcerky, dobře čiňte, a
ostatek ničehož se nebojte. Však ale i vy muží Ss
manželkami svými moudře a rozumně obcujle a je
jakožto mdlejší oudy stvoření ctěte a ve vážností
mějte, jakožto spoludědičky života věčného.

Z Evangelium sv. Matouše 19. 3—1,
Přistoupili Faryzeové k Pánu Ježiši, pokouše

jice ho řekli jemu: Slušili člověku manželku svou
z jakékoli příčinyopustiti*

On pak odpovidaje řekl jim: Což jste nečtli:
že Bůh hned s počátku muže a ženu stvořil, a řekl:
Opustí člověk otce i matku, a připojí se k manžel
ce své, a budou dva jedno. tělo?

Na ten způsob již nejsou dva,ale jedno tělo,
a protož což sám Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

Modtitba za nový snatek.
Všemohoucí, věčnýBože, a otče nás! Tyto

dvě křesťanské duše, kterés v srdci láskou čistou
sjednotiti ráčil a v stánu tvém před Archou um

+
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lavy obličeje tvého v svaté bázní a k tobě srdečně
volali, a vroucně k tobě se modlili, abys je v
tom závazku vroucně k tobě se modlící upevnili
a posvětti ráčil; dnes ale obzvláštně, jako ditky
k dobrotivému otei svému se utíkají, a z tak du
ležité věci, kterou před sebe vzali, za osvícení
tvého ducha,a milost a pomoc tvou, co nejvrou
cněji prosejí, o Pane, dárce všeho dobrého, jen%
JS jim zž do této chvíle tolik nnlostí a darů udě
hl, rač také nyní toužebné prosby jejich vyslyseti,
aby stav.svátého manželství, v kterýž nvní vstou
pily, tobě ke cti a slávě, jim k potěšení a radosti,
a veškeré obcí k užitku sloužil. Zachovej v srdcích
jejich tu věrnou. lásku, kterou sobě slíbily, a
odvrať od nich všelikou nenávist, a kyselost; vše
hkou nečistotu a. oplzlost, a vesměs všecky neduhy,
skrze které se domácí pokoj ruší, mysl kormoutí,
a živobytí trpké činí.

Nerač na ně skládati kříže a těžká trápění, a
uložil-lis. jich protivenstvám nějakým navštiviti, tedy
rozmnož a upevní jejich důvěrnost k tobě. Dej
jim zdraví a sílu, aby si chleb vezdejší prací svou
zasloužili: dej jim dostatek časného zboží, aby
přílišným pečovaním o věci pominutedlné, na t,
což nebeského. jest, nezapominali, nýbrž v Tobě,
o Bože, jenž jsi samá dobrota a sladkost, největší
radost a kochání sobě strojili. Svěřišk jim dítky,
tehdy jim spolu také dej moudrost, aby jich podlé
vůle tvé sva'é mikoli ale podlé zlých spůsobů a
převracených obvčejů světa vychovali. O to tě pro
síme skrze zásluhy Ježíše, Krista a přímluvu všech
Svatých. -— Amen.

Otázky na ženicha.

Ptámť se vás před pánem Bohem, aby jste
mi pověděl na své dobré svědomí, máteli slib k
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stavu manželskému s jinou osobou, kromě touto
vám přiklečící>

Odpov.Nemám. 2
Zdali si ji z dobré vůle, a ne z přinucení,

za svou manželkuberete —?
Odďpov. Ano.
Zdalí s ní až do smrti živ býti a zůstávatiminite?
Odpov. Minim,

Otázky na nevěstu:
Ptám: se vás před pánem Bohem, aby jste

mi pověděla na své dobré svědomí, máteli slib k
stavu manželskému s jinou osobou, kromě touto
vám přiklečící?

Odpov. Nemám.
Zdah si ho z dobré vůle a ne z přinucení

za svého manžela berete?
Odpov. Ano,
Zdali s ním až do smrti živa býti, a zůstá

vati minite?
Odpov. Míním.
Dobrovolná, svobodná a nenucená jest vůle

vaše; protož vám. nesluší tohoto svatého slibu.
manželského rušit, nýbrž potvrdit. I podejtež
sobě na to pravé ruce. |

Zeních. Já N. beru sobě vás N. za. pravou a věr-.
nou manželku, slibuji vám víru a lásku manžel
skou zachovati, vás v ničemž neopouštěti, nýbrž
s vámi všecko, bůďto dobré anebo zlé a protivné,
až do: smrti snášeti, a trpět, K tomu mi dopo
mahej Bůh Otec, Syn a Duch svatý, Amen.

Nevěsta. Já N. beru sobě vás N. za pravého a
věrného manžela,slibujíc vám víru, lásku a poslušnost
zachovati, vás v ničemž neopouštěti, nýbrž s vámi
všecko, budto dobré, a nebo zlé a protivné až dobt
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"smrti snášeti a trpěli. K tomu mi dopomahej
Bůh Otec, Syn, a Duch sv. Amen.

Na to pastýř ženichovi a nevěstě pravé ruce štolou
sváže, a di:

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Protož já
toto svaté manželstvo vaše mocí církve katolické, a
mocí knězského ouřadu svého utvrzuju a žehnám
ve jménu Boha Otce 7,1 Syna +, i Ducha svatého +,
Amen. |

. Za týž nový snatek pomodleme se modlůtbu Páně atd.,
aby mu Bůh ráčil uděliti štěstí a své sv. požehnáně,

Otče náš, atd.

: Pane zachovej mocností svou Co jsi nyní spo
ju ráčil; Nech služebníky své v pokoji putovati
cestou života; Sešli jim pomoc ze svatyněa s hra
du svého jich obranuj; Pane! vysliš modlitby
naše, a přimluvynaše milostivě příjmi! ©

Modlemese:
Bože, stvořiteli a zachovateli lidského poko

lení, kterýž jsí: skrže nejmilejšího Syna svého, Pána
našeho Ježíše Krista, sňatek manželský k důstojné
svátosti povýšiti ráčil, račiž také milost svou, kte“

. rou jsi nyní v srdcích těchto nových manželů roz
lil, zachovati a rozmnožiti. Upevni svazek jejich
upřímné lásky, buď jejich štítem a ochrancem, a
opatruj je skrze anjela pokoje.

— Úděl jim daru moudrosti a .umění, spasitedl
né bázně a pravé pobožnosti. Učiň ať v domě
jejich panuje pořádek, a křesťanskábázeň,mírnost
a dobrota, láska a upřímnost, štědrota'a náchyl
nost k bližním, ať se v němstkví poctivost a mra
vů krásná zpráva,aby na ten způsob.'v utěšeném
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pokoji a tiché radosti plynult dnové jejich, až jich
posléz k-sobě a k vyvoleným svým do nebeských
stánků povoláš, skrze Ježíše Krista Pána a Spasitele
našého, Amen.

Na (o je pastýř svěcenouvoďoupokropi, řka :
Požehnání Boha všemohoucího Otce +,i Sv

na $ 1 Ducha sv. $ stup na vás a přebývej s vá
mi na věky. Amen.

Pastýř při mši sv. po modlitbě Přně „„Otčenaší*“
učiní poklonu, obrátí se k ženichovi a nevěstě a sept

atýma rukama se modlí :
„Štědrý dárce všeho dobrého, náš nebeský

Otče, jenž jsi hned v ráji prvnímu otci našemu
věrnou pomocnicí a laskavou přítelkyni dáti ráčil,
a všechněm napotom lidem puzení k společné lás
ce a nachylnost k stavu manželskému do srdce
vložil, jenž jsi to samé manželstvo k svátosti po
výšil, a jako spojení Ježíše Krista s cirkvi svou,
představil: vzezři milostivě na tuto služebnici svou
která do téhož svatého stavu: vstupujíc © pomoc
tvou pokorně žádá. Nechať jest jhojejí sladké, a
břímě lehké. Nech ať jest pobožná, ctná a šle
chetná manželka, a v šlápěje svatých 'a bohaboj
ných žen nastoupí. Nech ať jest muži svému milá
jako Rachel, moudrá a opatrná jako Rebeka, po
slušná a věrná jako Sára. Nech ať opravdově sr
dečné lásky k manželi svému dokazujíc, v nemo
cech, všelikých potřebnostech jej těší, v něvoli a
starosti mu spomahá, celé živobytí oslazuje. Nech
ať nepoškvrněného lože zachová a stydlivým, krot
kým a mírným jednáním u všech vážnost, chválu
a přízeň sobě zýská. Nech ať jest plodná, a dít
kám svým záhy šlechetnost, dobrotu a pobožnost
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do srdce vštípř. Nech ať oba tito manželé jsou je“
dna mysl a jedno srdce až se po vezdejším puto
váni k Tobě do nebe dostanou, skrze Ježiše hrista,.
Pána našeho, Amen.

Modleme se =

Prosíme tě,o Pane, nakloň se k prosbám na
ším a dopomáhej milostivě. tvému zřízení, skrze
kteréž jsi rozmnožení pokolení lidského ustanoviti
ráčil, aby to, co skrze tebe jakožto původ spojeno
jest, tvou pomocí zachováno bylo, skrze Ježíše:
Krista, Pana našého, Ainen.

Pastýř př"ed požehnáním při závěrce mše sv. obratěse k ženichovia nevěstě, řiká:

Všemohouci a dobrotivý Bůh otec, který sva
tým otcům lidu Izraelského Abrahamu, Izáku a
Jakobu a nesčíslnému množství manželů požehnal,
budiž také s vámi, a naplň vás požehnáním svým
abyjste véděli, an se dítky a vnuci a pravnuci- vaši
šlechtí a daří, aby jste v lásce a dobrém přatelství
se snášejíce a v bázm Boži živi jsouce, již zde
hojných a velikých radostí okusili a posléz spolu
do nebe se dostali, Amen,

- , - ce« P . PObřad u přijímaní svato=
sti oltářní neb večeře

Páně.
Kněx před oltářem božímobrácený kpokaníkůmpraví>

Smilůj se nad námi všehomoucí Bůh, odpust
vám hříchy vaše, a přiveď vás k životu věčnému.

Odpov. Amen.
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K. Prominutí, rozhřešení a odpuštění+ všech va
ších hříchů rač vám dláti| všemohoucí a milo
srdný Bůh

Odpor.. Amen.
Aneb: Smiluj se nad vámi svatý a dobrotivý

Bůh a vyčisť srdce vaše ode všech poškvrn hříchů.
Odpov. Amen.
Všemohoucí Bůh + nakloň mysle a srdce vaše

k pravému „polepšení života. —
Oďpov. Amen.
Aneb.: Všsemohoucí a laskavý Bůh se stmuluj

nad vámi, a dej vám odpuštění všech hříchů va
ších, abvjste čistými srdeí přijali pokrm andělů.

(> pov. Amen.
Ježíš Kristus, syn Boží, který krev svou za

vás na dřevě kříže + vylil, nedej vám v. hríších va
šich, zahynouti.

Odpov. Amen.
Aneb : Laskavý Bůh se smiluj nad vámi, od

pust vám hříchy vaše a posilů vás k polépšeni
života.

Odpov. Amen.
Všemohoucí a milosrdný otec nebeský ustrň

se T nad vámi, osvěť mysle vaše, a srdce k milování dobrého zapal.
Odpov. Amen.

Kněz se před Nejsiětějsím (Sancitsstmum) pokloní, vezme
částku,kajičníkůmji okázuje, řka:

Ejhle, beránek Boží, jenž snímá hříchysvěta!
Pane nejsem hoden, abys vešel do stánku

srdce mého, ale rci toliko slovem, a uzdravená
bude duše má.

Pane nejsem hoden ete.
Pane nejsem hoden etc. 
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Aneb. Ejhle živé a pravé tělo Pána našeho

Ježíše Krista, jenž smrti svou odpuštění hříchů
nám zýskal.

Ó Pane Ježiši Kriste, nejsem hoden, abys do
„hříšného srdce mého vešel, ale rci toliko slovem
a uzdravená a očištěná bude duše má.

O Pane Ježíši atd.
O Pane Ježíši atd.

Aneb: Ježíš "Kristus, jenž pod spůsobou
chleba zde přítomen jest, volá: Pojdte ke mně
všickni, jenž obtížení jste, a já občerstvím vás.

Pane nerač se bliziti ke mně, nebť hříšný člo
věk jsem.

Pane nerač atd.
Pane nerač atd. í
Ancb- Ejhle tuto jest Ježiš Kristus, syn pra

vého a živého Boha, základ víry, zrcadlo dokona
losti, smírce a vykupitel náš.

Pane nejsem hoden, abych tě do srdce své
ho příjmul, ale rci toliko slovem, a očištěna bude
duše má.

Pane nejsem hoden atd.
Pane nejsem hoden atd.

a to kněz podává částky chleba nebeskéhokajičníkům.

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej du
ši tvou k životu věčnému, Amen.

dneb:. Nejsvětější tělo Pána našeho Ježiše
Krista, posilňa utvrď tě ve všem dobrém, Amen.

Aneb: Vezmi tento chleb anjelský, a anjelský
život veď již na zemi,

Aneb: Přijmi svaté tělo, jenž pro *tebe ukří
žováno jest, a neukřižuj je opět hříchy svými.

Aneb> Přijmi nejsvětější tělo Páně, a buďživ.
tak, abys jemu se zalibil, Amen.



Aneb: Přijmi živé a pravé tělo Spasitele svého
a na věky se ho nestrhni, Amen.

Aneb > Nejsvětější pokrm tento zůstaň tobě
chutný a sladký až na věky, Amen.

Po přijímání požehná kněz kajičníky cibortum.
Požehnej vás (Tě) všemohoucí Bůh + Otec,

Bůh. + Syn, a Duch + svatý, Amen.

(Obřad při posluhowání a
zaopatřování chorobných.
Kněz, když s Nejsvětější svátostí oltářní k nemocnému

do světnice vstoupí, uctivě položí bursu na stůl,
po učiněné pokloně obrátí se k chorob

nému řka:

Pokoj buď domu tomuto, a všem přebývají
cím w něm! Amen,

Na to se kněz obrátí k stolu k Nejsvětějšímu,
padne na kolena svá a modlí se se všemi při

tomnými.

Napotom svěcenou vodou nemocného a světnici vy
kropuje, řka :

Bože půwode čistoty, rač milostiwě tohoto
nemocného a nás wšecky očistiti a obmýti ode
wší poškwrny zlého, abychom wice nehřešíce čistou
mysl a srdce až do škonání swého zachowali. Amen.

Žádný před tebou. o Pane, není číst. Očisťa
2
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posilní si sám o Pane srdce naše, abychom se ži
wotem swým tobě zalibili. Amen. |

Rač v nás stwořiti o Bože, srdce čisté, a du
cha obnowiti k horlivému milowání tebe, Amen.

Kněz se vážně, zdlouha a hlasitě modlí :

Děkuji tobě z celého srdce, a z celé duše
swé ó Ježíši Kriste, Pane můj, že sám ráčíš přijíti
ke mně nehodnému hříšníku, aby mne sám osobně
potěšil, a v těžké nemoci mé mne posilnil a ob-.
čerstvil. |

Odevzdávám se tobě s tělem i s duší, tvůj
chci býti, a s tebou zůstati na wěky. Neboť ty sám
všecko jsi, a kdo tebe má, snadno oželeti může
wšecky rozkoše světa.

Zapal srdce mé milováním swým, pronikni
mne bázní svou, a učiň, abych s tebou byl je
dnoho ducha, abych za tebou kráčel, a vždy celou
a hotovou vůli měl, rozkazy twé konati.

O převzácný hoste můj! dej mi milost svou,
abych alespoň na chvílku všecka myšlení svá k tobě
obrátil. — Amen.

Dobrotivý, milosrdný Bože, vysliš naše srde
čné prosby za tohato nemocného, který v těžkosti
své k tobě, jako dítě k dobrému otci svému celé
outočiště béře, a u tebe pomoci, ulechčení, po
silnění a potěšení hledá. Rozmnož -jeho důvěr
nost k sobě, a osvěťjeho mysl, aby poznal: že ty
o Pane velmi prozřetedlným a laskavým otcem jsa
nemoc tůto z moudrých „přičin naň jsi seslal a ji
obrátíš. Neni snad nemoc jeho k smrti, snad ho
opět brzy uzdravíš. Wšak ale staň se s ním jakkoli,
v okamžení tomto nic lepšího a spasitedlnejšího
učiniti nemůže, jako když mysl svou k přítom
nému v této nejsvětější svátosti -oltářní milému
Synu tvému obrátí, a nábožně prostředků užije,



kterých tentýž dobrý Ježíš k našemu posvěčení,
a zachování od věčné smrti ustanovili ráčil, Amen.

Ancbo: Jako se velice zradoval Zacheus,
kdvž z ust Ježíšových uslyšel, že u něho ráčí zů
stati, tak prosíme, o milosrdný otče nebeský, aby
se tento nemocný služebník tvůj potešil a zrado
val, vida, že týž rozmilý Syn tvůj chatrný příbytek
jeho ponavštivil, a hotov. jest, jemu zdraví
navrát:ti, anebo, pakli mu nemoc spasitedlnejší jest
nežli zdraví, alespoň posilnění udělit.

Ustrň se nad ním o Bože, a bolestí skličenému
pomoci své neodepři. Neboť ty jsi předobrotivým
otcem zdravýchi nemocných a v tobě kdo doufání
své skládá, na věky nebude zahanben, Amen.

Wševědoucí Bože a otče náš! ty sám nejlépe
víš a znáš -těžkost a bolesti tohoto služebníka
svého, a můžes jich také podlé neskončené mo
cnosti a dobroty své uleviti, aneb dokonce vzdáliti.
Rač tedy naň milostivě vzhlednouti, a jeho občer
stvili, a potěšiti, anebo docela uzdraviti, sloužili
mu to k spasení.

Osvěť mysl geho duchem svým, aby bludů a
přečinění svých náležitě poznal, jich srdečně o
plakal, a vedlé možnosti své napravil. Dej mu
milost, aby živé a pravé tělo jednorozeného Syna
tvého a Pána našeho Ježíše Krista, v této nejsvě=
tější svátosti přítomného čistým srdcempřijal, nysl
svou upokojil, a zcela se odevzdal tobě. O to tě
prosíme skrze přímluvu blahoslavené Panny Marie
a všechněch Svatých, Amen.

Kněz po vykonané modlitbě první připravuje nemocného ku vyznáníhříchů svých nebk zpověď SV.,
neb zprávě boží, řka:

Wímť, o Bože můj! že mi nelze věčně živu
býti, že se dříve neb později odtuď odebrati
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musím, že se tělo mé v prach a popel obrátí, že
se snad již v této nemoci duše má se světem
tímto rozloučí. Pane nermoulím se přiliš, netěším,
aniž sobě stěžuji, nýbrž věda, že s tělem 1 sduší
v rukou tvých jsem, volám srdečně : Pane, staň se vůle
tvá: Ne jak se líbí mmě, nýbrž jak ty chceš, a za
dobré uznáváš, tak se mnou nalož. Prosím toliko,
nerač se mnou jíti v soud, neboť veliký hříšník
jsem, a před tebou o všemohoucí Pane nikoli ta
jiti nemohu, že jsem za zdravých dnů svých málo
dbal na přikázání tvá, že jsem se podával zlým
Zádostem těla, že jsem si na bohatství a slávě to
boto světa víc, než na tobě, na víře a dokonalosti
života zakládal, že jsem v svaté bázní av strachu
nesloužil tobě, nýbrž sobě a světu. Nyní bolestí a
těžkou nemocí skličený uznávám, že všecko jest
marnost, a pomijející žádost těla. Lituji toho sr
dečně, že jsem se kdy strhl tebe, a svaté vůle tvé
vždycky neostříhal.

I otevřu srdce své duchovnímu pastýři své
mu,jehož jsi ještě v čas ke mně nehodnému po
slati ráčil. Budu žalovati sám 'na sebe, a nezaml
čím hříchů, kteří svědomí mé tíží. Ukážu ducho
vnímu lékaři, an nemoc duše mé nebezpečnější
jest nad nemoc těla, a všecko cokoli on spasite
dlného mi uloží, ba více ještě na polepšení života
svého učiním. Bože smiluj se nade mnou! Panno
Maria, můj milý patrone a zástupce svatý a všickni
Svatí a Světice Boží proste a orodujte za mne bí
dného. Amen,

Ancb. Wšemohoucí, svatý, spravedlivý Bože!
navštivil jsi mne těžkou nemocí, z které snad více
nepovstanu. Ach jak se nyní, (na prahu života
stojím) všecko v očích a mysli mé proměnilo! Co
mě jindy tak velice těšilo, to se mi nyní více ne
líbí, na čem jsem si jindy celé štéstí a blahosla
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venství své zakládal, to se mi nyní toliko stín a
podoba štěstí, a právě samá marnost býti zdá.
Nyní | poznávám žeť jsem ustavičně tebe před
očima neměl, že jsem srdcí svému jedině v tobě
usadit: se nedopustil, že jsem se vždy zákonem
tvým neřidil, a v podvodech a v rozkošech světa
se kochal.. Oplakávám nesmyslnost své, litují pří-.
lišné náchylnosti k věcem marným, želím tvrdosti
a nelásky k blížnímu, rmoutím se nad hrdosti a
zpourou, nad necitelnou a velikou zkázou srdce
svého, |

S bolesti si spomínám, jak mnoho příležitostí
k dobrému jsem neužil, jak vlažně jsem tebe, o
svrchovaně dobrý Bože! miloval, a jak špatně jsem
jednáním svým svaté jméno tvé ctil a velebil.

O otče můj! jehožto slitování nesmirné a mt:
Josrdenství neobsahlé jest, děkují tobě zcelé duše
své, žes mne v hříších a nepravostech mých ne
nechal zahynouti, a alespoň kratičkého času k po
kání a k polepšení žívota popřál. Nyní v skrou
šené zpovědi upřimně a odevřeně vyznám, jak
velikých hříchů jsem se od maličkosti své až do
této chvile dopustil, a slibují, že se více na tu

nešťastnou cestu nedám, a učiněné zlé podlé
možnosti své, napravím. Na tento způsob se srdce
mé upokojí a svědomí přestane ně dotírat a
hroziti.

AČ gest nemoc má, buď k životu aneb k
smrti, já jsem zaopatřen, a posilněn na cestu.
Bože! buď milostiv mně hřišníku a příjmi mne na
milost, skrze život a smrt Ježiše Krista, s tělem 1 s
duší zde přítomného, Amen,

Aneb: Věřím Pane, že jsi Bůh stvořitel a za
chovatel můj : že jsi mne k obrazu a podobenství
svému stvořil, abych skrze stále plnění svaté vůle
tvé čest a slávu tvou rozmnožil. Věřím, že jsi do
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brotivý otec můj, otec plný slitování, a protož
doufám od tebe všecko dobré, a jist jsem tím, že
1 zlé a protivné věci k mému spasení od tebe zří
zeny jsou. O bych při víře a nádějí své také říci
mohl, že jsem tě. vždy opravdově miloval, a z lá
sky k tobě ocothně činil, čas mi v každém okam“
žení přikázal. Ach jaký zármutek, jaký strach, ja
ká bázeň mne pojimá, pomyslímli, jak zaryté a
zatvrzené jest srdce mé, pomyslimli. že jsem až
potud tak málo o ctné a šlechetné 'obcování pe
čoval, že jsem se všelikými hříchy zprznil, a duši
nepravostmi tak velice zohavil, že ty, o svatý Bože,
tvaři své od ni odvratiti musíš.. Ach! zašel jsem
z cesty pravé, a nebyl jsem takovým, jakým jsem
měl býti, abych byl ctnostným, tys velel. ©

| Však ale uznávám chyby a bludy své, a sr
dečně jich oplakávám. Všecky dny života svého,
kterých mi ještě milostivě dopřeješ, k opravdovému
polepšení svému vynaložím.

Nyní řeď a spravuj mysl mou, aby mne bíd
ného hříšníka duchovní pastýř a služebník tvůj
hodně potěšil; poučil, a napravil a na pravou ce
stu mne opět dovedl. O to tě prosím skrze veli
ké zásluhy spasitele svého, Ježíše Krista, jemuž.
se tuto ve velebné svátosti s jeho svatými anděli
hluboko klaním. |

Tobě o nejmilostivější otče nebeský, dobro
řečím a z celého srdce děkuji, žes mne světlem
pravé víry osvitil, žes mne až do dnešního dne
v ni zdržel, a nezčislnými milostmi mne obdařil.
Děkuji tobě za nestihlou dobrotu, kterou nyní je
dnorozený Syn tvůj a rozmilý Pán a vykupitel
můj mne nehodného navštiviti ráčí, |

O Bože, bych nikdy byl nehřešil, nikdy v
myšlení, v náklonnostech v mluvení, slyšení, v ná
klonnostech v činech a opuštění dobrého, nepo
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slušným, odbojným a nevděčným synem se byl
neprokázal, : =

Ach oslepená, zarputilá a necitedlná duše má
kvil a hořekuj sama nad sebou! Oči mé vydá
vejte potoky slzí, a obmejte poškvrny a spáchané
hříchy mé! O Pane bohatý v milosrdenství, a
štědrý v slitování, jenž nežádáš smrti hříšníka, ale
chceš, aby se k tobě obrátil, a živ byl, obměkči
srdce mé, aby alespoň jednou ustrnulo, k sobě
přišlo, a. v tobě se celé usadilo a vkořenilo.
Přijmi dobrotivě kajicnost mou, a přípověd doko
nalého polepšení. Vyslyš volání mé skrze milého
Syna svého a-přimluvu všech Svatých, Amen.

Nyní kněz rozkále lidem, aby na chvilku poodešle, a
nemocného zpovídá aneb hříchy spachané jeho vyslejchá.
Po zpovědi opdt lid povolá a s chorobným se modů,

takto: |

Očištěna jest duše má ode všech hříchů a.
nepravostí, smazaná jsou přecinění má, prominuté
a odpuštěné vinny mé. Spokojilo se srdce bole
sti sevřené asvírání porušeného svědomi přestalo;
poněvadž vzal s něho Pán těžký svazek a břeme
no hříchů. Ježíši Kriste, můj vykupiteli, můj zá
stupce, spomocniče můj, rač již vjíti v příbytek
srdce mého, který jsi sám sobě vyčistil a připra
vil. Potěš a posilň duši mou, abych setrval až do
skonání v lásce tvé, a od cesty, kteroužs mi sám
vyměřil, a kteráž jediné k časné i věčné blaženo
sti vede, na věky se neuchýlil, Amen.

Roztrhl jsi Pane svazky“ hříchů mých, opět
jsi mne přijat na milost, opět bez strachu a s
potěšením, a s radosti na tebe myslitř mohu, po
něvadž žádné poškvrny na mně se nenalezá, po
něvadž jist jsem tin, že otcovské tváři své ode
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mne neodvracíš. O připovídám „před Božskou
velebností tvou, před Pannou Marii, přede všemi
Svatými, jenž s nebeského sídla na mne patří, a
nad kajicností mou se raduji, připovidám, že bu
du tak nábožně a svatě živ, jak na pravého kře
sťana a svna tak dobrotivého otce, náleží, nechť
se tobě líbí čas života mého ukrátiti neb prodlou
žki. Duše má již toliko po tobě o dobrý Ježíši
dychtí. Nemeškej žádost její naplniti,

Sjednoť se sám s srdcem mýrn, spoj inne,
spoj mne s sebou nerozptylitedlným svazkem lásky
tak, jako se posvátné spůsoby chleba, pod který mi
zázračně se skrýváš, s tělem mým spojí. Já již 8
radostí a v nejhlubší pokoře tobě, o drahý hoste,
kráčím vstřic, Amen.

Kněz před nejsvětějším tělem Ježíše Krista se vroucněmodlí:

Pozdraveno budiž živé tělo Půna našeho Je"
žíše Krista, jenž z pouhé čisté lásky k padlému
pokolení. lidskému na dřevě kříže obětováno jest
bylo. Amen.

Aneb: Budiž od nás chválen a veleben Synu
Boží, učiteli pravdy, zrcadlo svatého života, potě
šení radosti, silo a naděje naše, Amen.

Aneb: V hluboké pokoře před tebou na ko
lena svá padám, o Ježíši Kriste, Pane, učiteli, po
světiteli, smírce a pomocniče náš, Amen,

Kněz se obráti k nemocnémua stoje praví:
Bůh otec, jehož.milosrdenstvíjest bez konce,

jenž kajícího hříšníka od tváři své nezamitá,
smiluj se nad tebou,

Odpov. Amen.
Ježíš Kristus, jenž umřel, abychom my živi
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byli, rač tobě dáti odpuštění prominutí. a roz
hřešení hříchů tvých.

Odpov Amen.

Kněz nejsvětější tělo nad místíčku zdvihne, aby cho
robný je spatřil, řka:

Ejhle Syn živého a pravého Boha, jenž při“
šel na svět, aby hříšníky otci svému zýskal, a ka“
jící na cestě k věčnému životu posilnil|

Páne Ježíši Kriste, nejsem hoden, abys ráčil
do srdce mého vjíti, nýbrž rci toliko slovem auzdravena bude duše má!

Pane Ježíši Kriste atd.
Pane Ježíši Kriste ate.

Kněz při poddvání pravi:
Vezmipokrm+ andělský, ať srdce tvé ob

čerství a posilní, a když přijde hodinka tvá. Pán
duši tvou k sobě do ráje nebeského zavolá, Amen.

„Při umejvání prstů kněz stoje říká :
- Líbezná a sladká jest chvíle tato ; neboť Pán

a Bůh můj vešel v příbytek duše mé!
Držím ho, aniž se ho více spustím. O Ježiší

Kriste! zůstávej na věky v srdci mém, a učiň mne
stvoření nové, abych znal stvořitele a otce svého,
abych toužil jedině jemu se zalíbiti, a plněním
jeho svaté vůle království nebeského sobě zýskal,
kdež ty o dobrý Ježíši na pravici otce svého v
jednotě Ducha svatého s andělya vyvolenými svý“
mí přebýváš, Amen.

Aneb: Bože litostivý, předobrý 'otče můj!
hned od prvního okamžení živobytí mého mnohá
a veliká dobrodiní jsi mi prokázal. A však nevím,
zdali jsem větší milosti od tebe, obdržel, jako ny
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ní, když jsi sám ráčil vjíti do srdce mého, a pře
bývati v něm sobě oblíbil. O jak potěšený, po
koj se rozlil v srdci mém, jak na jednou utichle
bouře nezřízených žádostí mých

O Pane Bože! ležím zde strápený na lůžku.
svém, nevěda, zdalt z něho více zdrav a Čerstev
povstanu. :

| Nicméně nehrozím se, sama smrt se mi nic,
nezdá býti strašlivá, nýbrž příjemná ; poněvadž vím
že v milosti tvé umřu, a že se dostanu k tobě ©
svatý Bože, a.s vyvolenýrmi tvými na věky se ra
dovati budu, Amen.

Ancb1 Jaké diky tobě vzdám o©Ježíši můj!
žes ráčil vzít byt v nehodném srdci ménr, žes zár
muteka tesklivostsrdce mého zapudil, a mne u
prostřed velikých bolesti ležícího milostivě ob
čerstvil. 'Neumřuťještě, neníli to svatá vůle tvá,
poněvadž není -nic nemožného u tehe, však ale
kdybych i zemřel, zemřu toliko tělesně,. toliko
tuto křehkou padoucí nádobu ze země vzatou opět
zemi navrálím. ©Duše má vzhůru se vznese, a
bude živa na věky. A ejhle, již widim nebe
otevřené, již vidím stánek, který mr Ježiš můj
připravil, již vřdím korunu. slávy, kterou po

strastném putování tomto z anjelských rukou -ob
držím. Bože! tvůj jsem s tělem 1 s duší, nalož se
mnou jak se tobě libí. Já nejsvětějším pokrmem
občerstven a posilněn ke všemu hotov jsem, což
na mne koli sesleš, a volám zcelého srdce svého:
Pane staň se vůle tvá, Amen. |



Obřad, při posluhování
poslédni svátosti pPoihat=zání.

Kněz se modlí :

Bože, smiluj se nad tímto služebníkem svým
(služebnicísvou)a posilů ho v nemoci jeho,

Modleme se:

Milosrdný Bože, račiž potěšením, pomocí a
+ požehnáním svým přítomen býti tomuto, služeb
niku svému a bratru našému (služebníci své a se
stře naší.) a v nedostatku zdraví na tebe se spolehá,
a od tebe štastný konec nemocí své očekavá.

Posilň slabé oudy jeho (její) a všeliké hříchy
jemu (ji) odpust, zvláště ty, kterých se, nezři
zeným -užíváním smyslů svých dopustil (a). Skrau
šeným srdcem provinění svých zeli, bídný stav
duše své oplakává, a opravdově polepšení života
svého slibuje. Sešli dobrého anjela svého s nebes,
aby ho (ji) těšil a opatroval, a málomyslnost a po
chybování v pomoc a v milost tvou od něho
vzdálil, a sladkou nadějí života věčného jej (ji)
kojil. Amen.

Kněz svou pravicí na hlavu nemocného klade, řka:
Podlé napomenutí a příkladu Pána našeho

Ježíše Krista a svatých Apoštolů jeho na nemoc
ného (ou) tohoto ruku svou kladu, aby Duch
Páně s hůry naň (na ni) stoupil, srdce jeho (její)
občerstvil, a sladkou útěchou naplnil. Svatý an
dělové nech ať se vůkol něho (ni)kladou, pokušitel
ale zlý odtud se uchlí.
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Modleme se:
Vzhlední milostivě o Bože na tohoto. služe

bníka svého (služebnici) jenž pro mdlobu a těžko
sti těla v nebezpečenství života jest; posilů i jeho
(její) duši, kterou jsi podlé obrazu a podobenství
svého stvořit ráčil, aby skrze otcovskou bázeň
tvou poznala a zkusila, že jí duchovní lékařství
tvé ku pomoci bude skrze Ježíše Krista Pána a
zástupce našeho, Amen. :

Svatá Panno Maria. svatí proroci, svatí apoš
tolé a mučedlníci, světice Boží a všickni nebeských
duchů řádové. orodujte a přimluvle se u Boha za
tohoto nemocného, Amen.

Dřív než kněz oudy nemocného sv. olejem potírati
začne, všem přítomným praví ::

Bohomyslní:přátelé
Když nyní vedlé rozkazu Páně svatým olejem

oudy tohoto nemocného mazati budu, vy zde pří
tomní křesťané zatím v duchu za něj se modlete
a hleďte dnes i vždycky tak živi býti, jako budete
žádati, abyjste živi byli, když na smrtedlné posteli
ležící poslední hodinku čekati budete.

Potom knčz'oči, ušy. chřipi, ústa, ruce, a nohy ne
smocného sv. otejem na způsob kříže male, rka?

Skrze tolo'svaté pomazání a skrze svreho
vané milosrdenství své odpust tobě Pán, cokoli
jsi se zrakem, sluchem, čichem, chutí a mluvením,
citem a chozením proti němu prohřešil, — Amen.

Na to kněz oudy potřené nemocného a své vlastní
prsty bavlnou otiraje, di:

Pane smiluj se nad námi! Kriste smiluj se
nad námi! Pomoz služebníku svému. (služebnict
své); neboť v tebe jediné doufá.
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Modleme se:

Skrze toto svaté pomazání, o dobrotivý Je
žíši, skrze přímluvu všech svatých obnov a občer.
stvi srdce služebnika svého (služebnici svou) a
osvěť jeho (její) mysl, aby proti outokům. zlého
ducha a proti násilí a ouskostem smrti silným a
nepřemožitedlným učiněn byl (učiněná byla). Dej
mu (ji) dar svaté trpělivosti, aby v nemoci své
jakkoli prutké a dlouhé, sobě příliš nestýskal, ne
stěžoval, aneb dokonce proti tobě nereptal (la).
Ať se ve všem, cokoli naň sešles, vůli tvé svaté
dobrovolně podá, a ráčiliš smrt jeho (jeji), ať do
rukou tvých ducha svého vypustí a s tebou a se
všemi Svatými na věky se raduje — Amen.

Aneb: Bože, jenž každý tvor svůj miluješ a
ničehož v nenávisti nemáš, co jsi učinil, prosíme
tebe, rač každou poškvrnuhříchu na duši tohoto
služebníka svého (služebnice své) smazati. Posilň%
ho (ji) na cestě k životu, a uznávášli za dobré a
spasitedlné, předešlého zdraví mu (jí) navrať. Pakli
ale vůle tvá jest, aby dnes neb zítra se světem
timto se rozžehnal' (a),- tedy mu (ji) dej lehkou
hodinku smrti, a duši jeho (jeji) do ráje nebeské.
ho přijmi skrze zásluhy: Ježíše Krista a přimluvu
všech Svatých. Amen.

Aneb: Pane, Spasiteli náš, jenž jsi nás skrze
milého učedlníka Jakuba ujistil, jestli nemocný
kněží povolá, aby se nad ním modlili, a ve jménu
tvémjej (ji) mazali, že důvěrná modlitba ho (ji) uzdra
ví, a hříchovéjemu (jí) odpuštění budou irozpomeň
se nad tímto služebníkem svým (služebnicí svou)
a učiň, aby milosti tvou posilněn (a) nemoc svou
dobrou a pokojnou myslí snášel, a bolesti své, já
kožto trest za hřichy své považoval (a). Vidili se

ti dobré, o laskavý Pane! tedy nemoc jeho (její)
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ulehči a k předešlému zdraví mu (jí) dopomoz,
aby.občerstven jsa (jsouc) s novou ochotností k
prácem a zaměstknáním svým se navrátil (a). Pakli
ale veliš, aby z tohoto světa vykročil (la) tedy mu
(ji) popřej lehkou a šťastnou hodinku, aby se ni
čehož nelekal (a) věda, (vědouc) že nic. dokonale
dobrého neztratí; poněvadž k tobě a kvyvoleným
tvým do nebe se dostati má, Amen.

S touto modlitbou se spojiti může následující modlitba :

Všemohoucí Pane, otče neskončeně dobro
tivý a milosrdný, již jsem se s tebou smířil (a) již
jsem vydal (a) počet. ze skutků svých, a tys mi
provinění má laskavě prominul. O jak sladký po
koj naplnil srdce mé, jak nyní naprosto nic mysli
mé netrápí a nesouží. I hotov (a) jsem o Pane!
hotov (a) jsem, buď k životu neb k smrti podlé
tvé Božské libosti vkročiti nepřišel (a) jsem na
tento svět, abych zde na věky zůstal (a), nýbrž jak
mile se naplní míra leta dnů mých,před obličejem
tvým se představiti musím. I rád (a) o Bože!před
trůn tvůj se představím, poněvadž nemám, čehož
bych se obával (a). Mysl má čistá jest, a srdce
prazdné všech poškvrň hříchů plesá a dobrořečí
tobě. Volám již s moudrým kazatelem. (II 17.)Mrzí mne tento život, a nelíbí senic
mi, co se děje pod sluncem, poněvadž
všecky věci jsou marnost a trápení
ducha. Těším se s tim okamžením, v kterém se
mi brány nebeské otevrou,a já do radosti vstou=
pím, které žádné oko lidské .nevidělo, žádné ucho
neslyšelo, žádný rozum lidský nepostíhl. Na zemi
pro sebe o Bože! nic nežádám, toliko (rodinu),
manželky, dítek, bratří a sester a všech dobrých
přátel svých tobě paroučím. Chovej je v lásce
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své. a nerač dopustiti, aby kdo z nich tebe se
strhl, a svatá přikázání tvá z mysli pouštěje zlých
způsobů podvodného světa se přidržel. Dej jim
srdce nábožné, citedliné, a k drubým náchylné,
aby mezi nimi panovala svornost a láska, milosr
denství a spravedlnost. Požehnej jim moci svého
Božství, a buď vždy jejich otcem a laskavým opa
trovníkem. Mou pak duši nech pokojně z.těla
vykročiti a odebrati se k tobě o milosrdný otče,
jenž s milým synem svým v jednotě ducha sva
tého živ jsi, a králuješ na věky, Amen.

Modlitba.

| Bože všemohoucí Pane veškérého světa, jenž
každému člověku čas a cil přebývání jeho na ze
mi vyměřuješ, vzezři laskavě na tohoto služebníka
svého (služebnicisvou)jehož: dnové docházejí,
a konec vezdejšího putování se blíží. My v ničem

ovůh tvé svaté neodpíráme, nýbrž vědouce: že
všecko, což ty koli činíš, nám dítkám tvým k do
brému napomahá. cele doufání své v tobě skládám.
Jednoho toliko od tebe, otče všeho slitování žá
dáme, buď hříchům jeho (jeji) milostiv, a čeho se
koli až do této chvíle myšlením, citěním, slovy a
skutky dopustil, o nech ať jest to všecko do hlu
bokosti mořské uvrženo. Slyš jeho (její) vzdýchá
ní, a naše přimluvy,a učiň, aby vědél (a) a cítil (a)
že nejsi od něho pomoci svou vzdálen, nýbrž
milosrdenstvím svým přítomen. (Cokoli za zdra
vých dnů svých zlého spáchal (a), cokolí dobrého
učiniti opominul (a) to všecko mi tuto přítomní,
popřeješli nám zdravá těla i duše, srdečnou po
božnosti, mrtvením zlých žádosti, a láskou a do
bročinnosti svou za něho (ni) napraviti se přičiní
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me skrze tuto upřímnou přípověd naší, skrze ne
skončené zásluhy Jezíše Krista, a skrze přímluvu
Marie Panny a všech Svatých, o. Bože. slitovniče
náš. neopouštěj ho (ji) v posledním tažení, stuj při
něm, (ní) a poruč svatým andělům svým, aby duše
jeho (její) ostříhali, a když z tělesného.stánku vy
stoupí, přímo k tobě ji vznesli, a do nebeského
sidla tvého uvedli, kdež ty s milým Synem svým
a Duchem svatým živ jsia králuješ na věky, Amen.

Při odchodu kněz nemocného pokropí řka :
Bůh Otec $ Syn + a Duch svatý 3 vám rač

požehnáním svým býti přítomen, a po časném
Životě, věčného „vám uděl, Amen.

Aneb: Bůh Otec — Syn $ a Duch svatý +
rač vás a všecky zde přítomné v lásce, pokoji,
svornosti, a ve všem dobrém zachovati, Amen.

Aneb : Všemohoucí Bůh otec Syn + a. Duch
svatý + rač vás ode všech zlých a zarmoucených
věcí, a nešťastných příhod skrze stráž andělů svých
milostivě zachovati, Amen.

Obřad, při posluhování
pohřbů dospělých.

Kněz v komží bílé, štolou a pluvialem černým při
oděný nad mrtvolou dospělou v domě říká:

Antiphona. Popřej Pane, abych maličko poo
křál, prvé než odejdu tam, odkudž se více nena
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vrátím, do krajiny tmavé stínu smrtie (Job. X.
20, 21.)

Aneb: Vyměřem jsou dnové člověka, cils je
mu položil, o Pane, jehož mu překročiti nelze.
(Job. XIV. 5.).

cb: Jakož ucházejí vody z jezera, a řeka
upadá a vysychá, tak člověk, když lehne, nevstává
zase. (Job. XIV. 11. 12.)

Neb: Vím, že Vykupitel můj jest živ, a že
jednou z hrobu povstanu, a oči mé uzři Boha.'
(Job. XIX. 25. 26.)

Neb: Budešli nepravosti šetřiti, Pane, kdo
ostoji? (Žalm 129. 3.)

Neb: Nauč nás počítati dnů našich, bychom
moudře živi byli. (Žalm 89. 12.)

Pastýř střídavě s kůrem říká (Žalm 129.)
Past. Jako z hrozné propasti tebe Pane vzívám..
Kúr. Pane vyslyš,hlas můj, k prosbám sám mým

se nakloň.
P. Budešli nepravosu šetřiti, o Pane — Pane

Edo ostojí?
K. Však ale rád odpouštíš —Bychom velebili tebe.
P. Protož -naději svou Pane — v tobě vždycky

skládám.
K. Tebeť čeká duše má — víc než strážný jitra.
P. Milost Páně hojná jest! v něj Izraeli doufej!
K. Onť ti jistě spomůže, a hříchů tvých shladí.
P. Opočinuti lehké, -rač mu (jí) dáti Pane.

-K A světlo věčné nech ať jim svítí!

"dnebo verse nasledující mutže kněz říkaté s kůrem.
(Žalm 89.)

P. Pane tys naše ochrana, outočiště naše vždycky.
K. Prvé než hory byly a okrešlek země, od vě

kův byls mocný Bůh náš. s
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P. Ty činíš, že člověk umírá, — řka synům; „v

prach se navraťte,““
K. Byť kdo tisíc let živ byl, jest to u tebe kras

tčký čas.

P. Jako proud jsou dnové člověka, jako sen mijejicí.
K. Podobá se člověk trávě, jenž kvete ráno;

večer vadne.
v Prudce čas života běží, jako zvuk slov pomíjí.

K. Živ jest člověk sedmdesáte let, osmdesáte
řídký dočká.

P. A v těch práce a bídy okouší a pak rychle
pomijí.

K. Nauč nás počítati dnů naších, bychom mou
dře živí byli. 

P. Buď vždy přítomen pomocí — nám a synům
naším.
-K Dila rukou naších — dobrotiívěžehnej.

P. Odpočinuti leliké — rač mu (ji) dáti Pane.
K. A světlo věčné nech ať jemu (ji) svítí!
P. Pane! smiluj se -nad námi!
K. Kriste smiluj se nad námí!

Knězse na hlas modlí>
Otče náš jenž jsi, atd.

Mezi (ti pokuřůje a pokropuje mrtvolu kolem do
kola. Pa vykropení začne:

P. A neuvoď nás v pokušení
K. Ale zbav nás od zlého.
P. Od brány pekelné,
K. Vysvoboď duši jeho (její)
P. Nech ať odpočívá v pokoji,
K. Amen.
P- Pane vyslyš modlitbu mou
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K. A přímluvu naší přijmi!
P. Modleme se: Bože — otče živých i zemře

lých, ruč se smilovati nad služebníkem svým, a
bratrem. naším N.'(nad služebníci svou, sestrou
naší N.), jenž vědomím a vůlí tvou běh vezdejšího
života dokonal (dokonala). „Duši jeho (jeji) o Bo
že! kterouž jsi. od těla oddělil, jest ode všech
hříchů, kterými se- v. křehké nádobě. tělesné
poškvrnila. Vzal jsi mu (ji) příbytek zemský, vy
kaž mu új) stánek nebeský, vzal jsi mu (jí) život
časný, rač mu (ji) dáti život věčný. O to tě pro

síme skrze zásluhy jednorozeného Syna tvého aPána našeho, Amen.
Ancb* Bože všemohoucí stvořiteli a laskavý

otče náš, poroučím tobě duši služebníka (neb slu
žebnice tvé N.) jenž na zavolání tvé z tělesného
sidla vykročil: Promiň a odpust mu milostivě vše
cky hříchy, kterých se na cestě vezdejšího puto
vání svého dopustil, a přijmi ho do království
svého, v kterém nám rozmilý syn tvůj a Pán náš
Ježíš Kristus mnoho stánků připravil, Amen. 3

Aneb: Milosrdný Bože! smiluj se nad duší
služebníka svého- N. a za život časný, jejž na
slovo tvé složil, život věčný mu uděl. Nám ale
na tomto světě pozůstalým rač dátt moudrost a
silu, abychom na pominutedlnost, marnost vezdej
ších věcí pamatujíce v svaté bázní až do skonání
svého trvali, skrze Ježiše Krista Pána našeho, Amen.

neb: Všemohoucí Pane, a litostivý otče náš!
naklnů se k přítomným prosbám naším,.a rač slu
žebníku svému dát: ouplné odpuštění hříchů, kte
rých se u prostřed osidel a pokušení světa tohoto
dopustil. Uveď ho v společenství Svatých a Vy
volených svých, nám ale dej mysl kající, a ochot
nost ke všemu dobrému, abychom bodnými se u
činili také jednou s nimi přebývati, a tebe na vě
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ky chváliti a velebiti, skrze Ježíše Krista Pána na
šeho, Amen.

Zbor u pochoďu zpěvy nábošné zpívá.
Kněz u hrobky, nebo kde obyčej mají v chrámu 'Páně

: praví:
Vímť,ževykupitelmůj živ jest, aže v soudný

den z hrobu opět povstanu, a tělem se přiodím,
a v těle uzřím Boha svého. Jistě oči mé snatří
jej, tato naděje složena jest v. srdci mém (Job,
XIX. 25. 26. 271.)

„Potom kněz pokropí a pokouří rakev, řka :
Kněz. Pane smiluj se nad námi,
Zbor. Kriste smiluj se nad námi!
K. Otče náš, jenž jsi atd.
K. A neuvoď nás v pokušení

Ale zbav nás zlého,
Od brány pekelné
Vysvoboď duši jeho (její)!
Ať odpočívá v- svatém pokoji
Amen.

. Pane vyslyš modlitby naše
A přímluvu naši přijmi.

K. Modleme se :

Požehnej o Bože, hrob tento, v kterýž tě
Jesné ostatky služebníka tvého N. (služebnice tvé N.)
klademe, jeho (jeji) nestnrtedlnou duši vezmi o do
brotivý otče k' sobé, tělu ale propujč pokojného
v zemi odpočinutí, a v poslední den veselého z
mrtvých vstáni. Nám pak dej milost svou, abv
chom na vlastni smrtedlnost svou a nejistý. od
chod z tohoto světa, stále myslice, pokudž času
ozůstává, hříchů se káli, v svatém pokoji: tobě

sloužili, a šlechetným a svatým obcováním tvého
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nebe sobě získalí skrze Ježíše Krista Pána našeho
Amen..

Aneb: Všemohouci“ Bože! uděl služebníku
svému (služebnicí své N.) jehožto (jejížto) tělo ny
ní lůno země přijme, odpočinutí lehké, a radost
věčnou. Nám ale zde na nejistý čas pozůstávajícím
propujč, abychom v bázni tvé živi jsouce, hojného
ovoce dobrých skutků vydávali, a po dokonaném
běhu života korunou slávy se stkvěli, skrze Je
žíše Krista Pána našeho, Amen.
— dneba Stvořiteli a Pane nás, tělo služebníka

tvého N. jakožto padoucí a porušitedlnou stránku
jeho odevzdáváme zemi, dusi ale, jakožto vzneše
nou částku tvého Božství, poroučíme tobě, půvo=
du všeho dobrého. Příjmi ji do nebeského krá
lovství svého; nám ale-rač dáti zdraví těla i duše,
abvchom vůli tvou „svatou naplnivše také se jednou
k tobě dostati mohli, skrze Ježiše Krista Pána
našeho, Amen.

Aneb: Pane Bože náš! požehnej tichý hrob
tento, a služebníiku svému N. lehkého v něm od
počinutí popřej. Duši jeho, kterou rozmilý Pán
náš, Ježíš Kristus, drahou krví svou vykoupil, ede
všech poškvrn hříchů obmytou do království svého
uveď. Nám ale, jenž na nějaký čas ještě na tom
to světě plném nebezpečenství a pokušení a říze
ním tvým zůstati máme, dej moudrost a srdce
k plnění tvé svaté vůle nachylné, abychom na smrt,
soud, peklo a nebe pamatůjíce, báli se hříchů, a
raději čistým a neouhonným obcováním nebe so
bě zasloužili, skrze zásluhy Ježíše Krista a přím
luvu všech Svatých, Amen.

K. Odpočinutí lehké rač mu (jí) dáti Pane!
Z. A světlo věčné nech ať mu (ji) svítí.

K. ACodpočívá v svatém pokoji.
Z. Amen,
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K. Ať též duše všech+věrných v Kristu Pánu

zemřelých $ v pokoji odpočívají.Z. Ámen.

Potom Kněz něco hlíny neb země lopa'kou potřikráte
nabere a do mohyly na mrlvolu vysype, iba:

K. V potu tváři své chleb jisti budeš, doka:
vadž se nenavrátíš do země, z které. vzat jsi. Nebo
prach jsi, a v prach se zase proměniš. (S. IIE 19.)

Aneb: Všecky věcy, kteréž jsou ze země, do
země přijdou. Eklesiast. 14. 13)

neb: Pamatuj, že smrt nemešká, a smlouva
s hrobem není tobě ukázáná. Dříve než umřeš,
čiň dobře příteli,a podlé možnosti své podej a
dej jemu. (Eklesiast. 14. 12.)

+-dneb: Minou všecky věci jako stín, jako když
pták proletí skrze povětří, a nebývá nalezeno zna

„mení, kudy letěl. (K. Moudr. V. 9. Lt.)
Aneb :Kteříž užívají tohoto světa, af se cho

vaji tak, jakoby |ho neužívali ; neboť pomíjí spůsobtohoto světa.
Aneb: Svět hyne, a "žádost jeho, ale kdož

činř vůli Páně, teňt trvá na věky. (1. Job. II. 1%.)

Na to sbor zpívá :
Milosrdný Bože! prosim za to, atd.

„neb : Rozžebnejme se s tím tělem atd.

Po zpěvu se odebere kněz se sborem do eřrkvěčkyneb
ke kříži na hřbitově aneb u hrobky střídavě zpívají:

K. Spi již v svatém pokojiZ. Bratře v Kristu milý! (Sestro v Kristu milá l)
K. Odpočin od starosti života,
Z. Odpočin od prácí svých;
K. Odpočivej v tichém hrobě
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„ Až trouba k soudu zavzní,
„ Až tě anděl postaví

Na pravici Páně,
+ A z úst jeho uslyšíš

Tato slova milá:
Pojd ke mně vyvolený,
Služebniče věrný! (služebnice věrná)

„ Lačněl jsem, a tys mne nasitil
Žižnil jsem, a ty jsi napojil mne,
. Nahý jsem byl,
. A přiodil jsi mne.
. Vejdiž v radost Pána svého,
„.Amen.

NANANKNANNNAN

Kněz. Modieme se:
Prosíme tebe, o milosrdný Bože! rač se na

přímluvu blahoslavené Panny Marie a všechněch
Svatých smilovatt nad dušemi zemřelých -bratří
naších, a pakli ještě nějaké. poškvrny hříchů na
sobě mají, milostivě obmej, aby naděje, kterouž
se těšíme, že jsi a zůstáváš na věky laskavým ot
cem živých i mrtvých, že nás nenecháš zahynouti,
nýbrž po časném trestu nás všecky přijmeš na
milost, a v poslední den k radostnému životu nás
vzkřísíš. Pokudž nám uděluješ zdraví těla, a du
še, uděl nám také milost svou,. abychom srdce
svá čistá zachovali, a. stále na-své rozloučení s
tímto světem myslíce pokladu vyhledávali, kterých
na věky věků s pokojem užívati moci budeme v
nebeském ráji, kdež ty s milým synem Svým v je
dnotě Ducha svatého živ jsi a králuješ navěky,
Amen.
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Obřad při pohřbu malic=
kých.

Knéz komži, štolou'a pluvialem bíčýmpřioděn v pří
bytku mrtvoly říká:

Kněz. Antiphon. Líbilať se zajistě Pánu duše
tato, protož pospíšil vyclivátitijí z prostředkuzlých
věcí. (Sap. IV. 14.)

Aneb: Na dlaň odměřil jsí mi dnů, a věk
můj jest nic před tebou. (Žalm. 38. 6.)

Neb: Dobrý jest hospodin, prozřetedlný Bůh
a otec náš ve všem, což činí. Blahoslavený člo
věk, kterýž doufá v něho. (Žalm 33. 9.)

Aneb: Člověk narozený z ženy krátkého jest

věku. Jako květ vychází. a vadne a podtať bývá;utíká jako stín, a netrvá. (Job. 14. 1, 2.)

Pak kněz se sborem Žalm 12 aneb 23 střídavě
zpívá:

„ K. Celá země jest Páně: a tvorové, jenž na
ní bydlí.

-- Z. Onť ji sám na moři založil; a řekami
moudře otočil. — —

K. Kdož vstoupí na svatý hrad jeho? kdožpřed tváři jeho stane?
Z. Ten kdo nevinné ruce a čisté srdce má,

nenávidí marnost, křivdu a Istuvé řeči.
K. Ten požehnání hojného, a milosrdenství

dojde.
Z. Takový jest ctný syn Jakobův kochaje se

v tváři Páně.
K. Poždvihnětež se brány, odevřete se před

králem slavným.
Z. Kdož jest to ten král slavný? ©Hospodin

-šemohoucí.
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K. Pozdvihnětež se brány, odevřete se před
králem slavným.

Z. Kdož jest to ten král slavný? Hospodin
ctný, Bůh a Pán náš.

K. Sláva budiž Bohu Otci, Synu i Duchu
swatému.

„ Z. Jakož bylo na počátku, tak buď nyni
a na wěky.

Také se odřikávati může žalm 14.

Kněz. Kdo přebývati bude, Pane, v stánku
tvém? Kdo'se k tobě dostane?

Zbor. Ten, jenž upřímný a sprawedlivý jest,
a V sprostnosti pravdu mluví,

K. Jenž jazykem neškodí, ani zlostně utrhá.
| Z. Jenž se bezbožných wzdaluje, bohaboj
ných ctí, miluje.

K. Jenž slibů svých nemění, byť proto ško
du nesl.

Z. Jenž z lakomství peněz svých na lichvu
nedává.

K. A k potlačení nevinných — ra dary ne
chce patřit. |

Z. Kdož tyto věci činí, věčně šťastný bude.
K. Sláva budiž Bohu Otci, Synu i Duchu sva

tému, |
Z. Jakož bylo na počátku, tak buď nyní

1 na věky. ,

Kněz pokuřuje a pokropuje mrtvolu, řka:

K. Pane, siniluj se nad námi.
Z. Kriste, smiluj se nad námi.

K. Otče náš, jenž jsi, 'atd. — A neuvoď nás
v pokušení.

3
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Z. Ale zbav nás od zlého.
K. Nevinnost má se tobě líbila.
Z. Protož's mne časně vzal k sobě.

Modleme se:

Bože, Otče náš! jenž jsi angelů svých k
službám svým podivně zřídil, vzhlední milostivě
na nevinnou duši tohoto dítěte, a nech ji na ru
kou angelských před trůn svůj vznésti, aby ne
skončenou moudrost a dobrotu tvoupoznavši, te
be na věky milovatia velebiti mohla, skrze Ježíše
Krista, Pána našeho. Amen.

Neb: Všemohouci a dobrotivý Bože! jenž
duše nevinné a hříchů prázdné, když z tělesného
příbytku vystoupily, do nebes přijímáš, jakož jsi 1
toto nevinné dítě k sobě povolal: učiň, prosíme,
skrze přímluvu Panny Marie a všechněch Svatých,
abychom, na tomto světě bez poškvrny živi jsouce,
v nebeském ráji se všemi neviňátky věčně sc ra
dovati mohli, skrze Ježíše Krista, Pána našeho.
Amen.

Aneb: Bože, stvořiteli a opatrovníče všech
věcí na nebi i na zemi! jenž jsi tohoto vyvolené
ho svého v květu mladosti jeho z vezdejšího ži
vota povolal, a do příbytku svatých angelů milo
stivě uvedl: propujč také nám milost svou, abychom
s dospělým duchem, a nabytou opatrností svou
utěšenou sprostnost, a dobrotu nevinných dítek
spojili, a s nímijednou v nebeském království tvém

v dvse shledali, skrze Ježíše Krista, Pána našeho, Amen.



U pochodu s mrtvolou zbor pisně nábožnézpívá až na
hřbitov, kdež knéž mrtvolu pokouřť a pokropí, řka:

K. Pane smiluj se nad námi
Z. Kryste smiluj se nad námi!
K. Otče náš, jenž jsi atd. A neuwoď nás v

pokušení.
Z. Ale zbav nás od zlého.
K. MilujeťPán Bůh maličkých.
Z. A zalíbení má v nevinnosti jejich.

K. Modleme se:

Nebeský Otče, který i úché hroby zemřelých
milostivé ostříháš, požehnej toto misto, na kterém
tělesné ostatky dítěté (mládence, panny :) tohoto
odpočívati budou, a duši jeho svatým anjelům k
ouplnému vzdělání a zvelebení odevzdej, aby čest
a chvála tvá na nebi i na zemi zněla, skrze Ježíšé
Krista, Pana našeho, Amen.

Nebo. Stvořiteli, všemohoucí Bože náš, jenž
jsi tomuto vyvolenému svému kratíčkého toliko
přebývání na zemi propůjčil, abys ho tím dříve v
nebeských stáncích ostavil: vzezři na nás otcov
ským okem svým, a v bázni a svaté službě své nás
zdržůj, abychomi my těch radosti, kterýchž nevi
ňátka s svatými anjely v nebi požívají, jednou ou
častníi byli, skrze Ježíše Krista, Pána našeho, Amen.

Nápotom kněz v kosteličku, neb u křížě čili umohyl
ky na hřbitově střídavě se zborem žalm 11%.odřikává.

K. Chvalte služebníci Pána, chvalte jméno
jého. «

Z- Budiž věčnějméno Páně — chváleno a
velebeno.
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K- Od východu též i od západu, slaveno buď
jméno jeho

Z. Neboť slavnější jest Pán než všecky náro
dy, nad nebesa sláva jeho.

K. Žádný se Hospodinu, Bohu našemu — na
věky nevyrovná.

Z. Ač na vysosti bydli, nicméně snižuje se,
| K. A všecko spatřuje, čož jest na nebi i na

zemi,
Z. Vyzdvihuje z prachu nuzného, a chudému

pomáhá,
K. A v rovné cti s knížaty zemé — jeho

postavuje.
Z. Týž Pán neplodné radost pusohbí — dáva

je jí hojnost dítek,
K. Sláva budiž Bohu Otci, Synu y Duchu sva

tému,
Z. Jakož bylo na počátku, tak buď nyní

y na věky.

Také se zpívati může žalm 145.

K. Chval duše má Pána svého — Chval jej
s ochotnosti!

Z. Vesele zpívám Pánu, pokudž jsem živ v
těle.

K. K jeho chvále předně sluší — doufat: vždy
v něho.

Z. Ne na lidí a knížata, u nichž pomoc není.
K. Jenž sami jsau nestateční — a podrobeni

smrti. ©

Z. Ta kdýž na ně přichází, moudrost jejichmizí,
K. Ale blahoslavený jest ten,
Z. Kdož jedině v Boba doufá.
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K. Jenž svou všemohoucnosti, zem i nebe

stvořil,
Z. Všecko zachovává, a pravdy ostříhá;
K. Jenž všem křivdu trpícím ochotně pomáhá.
Z. A chleb lačným dáva, a vězňů potěšuje.
K. Jenž slepým zrak navrací, snížených po

zdvíhuje.
Z. Jenž spravedlnost miluje, a příchozích

ostříhá.
K. Jenž sirotků se ujímá, a potlačené těši.
Z. Cesty bezbožníků —| podrrací a mate.
K. Onť králůje na věky, a sám má slávu věč

nau. Sláva budiž Bohu Otci, Synu i Duchu sva
tému.

Z. Jakož bylo na počátků, tak buď i nyní
a na věky.

Kněz: Modleme se :

Všemohouci věčný Bože, milovníče svaté čístoty,
jenž duše nevinné z těla se ubirající do stánků
nebeských uvádiš, rač také s námi milosrdně je
dnati, abychom, na těle it na dušt nepoškvrněnř
jsouce, tobě se líbili, a na slavnou přímluvu blaho
slavené Marie Panny a všech Svatých radosti ne
beské došli, skrze Ježíše Krista, Syna tvého, jenž
v jednotě Ducha svatého s tebau živ jest a králuje
na věky. — Amen.
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Obřad o průvodech.
Na bilou sobotu

večer kněz se sluhamí svými bíle odčnými k průvodu
kráčí k hrobu Ježíšovu, paďna na kolena svá, řiká

střídavě se zborem Zalm 86.

K. Smiluj se nademnou o Bože, smiluj se
nade mnou: v tebeť doufá duše má. —

Z. V stinu křídel tvých hledám ochrany: až
přejde soužení. —

K. K nejvyššímu volám: k Bohu, dobrodinci
svému. —

Z. Ouť posílá pomoc s nebe: v potupě uvo
dí zkázu mně strojící. —

K. Posílá mi s nebe svého: milosrdenství a
všecko dobré. —

Z. Bydlím pokojně u prostřed Ivů a mečů
plamenitých: mezi lidmi, jichž zubovéjsou co stře
ly a kopí, a jazyk co ostrý meč. —

K. Vyvyš se nad nebesa Bože: vyvyš nade
všecku zemí slávu svou. —

Z. Tenata roztáhli k nohoum mým: potlačiti
chtěli duši mou. —

K. Vykopalipřede mnou jámu: ale sami u
padli do ni. —

Z. Proto jest zmužilé, Bože, zmužilé srdce
mé: zpívati a oslavovati tě budou. —

K. Plesejdušemá,probuďse loutnoa harfo:
Když o svítání povstanu. —

b Z. Slaviti tě budou národové a prozpěvovatitobě.
K Velikéťjest až k nebř milosrdenství tvé z

až nad oblaky dobrota tvá. —
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Z. Vyvyš se nad nebesa Bože: vyvyš nade
všecku zemí slávou svou. —

K. Sláva budíž Bohu Otci i Synu1 Duchu sva
tému.

Z. Jakož byla na počátku, tak buď i nynt vždy
a na věky věků. Amen.

K. Pane smiluj se nad námi' Z. Kriste smiluj
se nad nárm. J.Pane smiluj se nad nami. Otče náš.
== A neuvoď nás v pokušení.

Z, Ale zbav nás od zlého.
K. Při vzkříšení tvém Kriste Alleluja!
Z. Nebe i země se vesel Alleluja
K. Pane vyslyš modlitbu mou.
Z. A volánímé přijďk tobě..
K. Pán buďiž s vámi,
Z. Is Duchem tvým.

Modleme se:

Bože, jenž nejsvětější noc tuto slavným z
mrtvých vstání Pána našého osvěcovati ráčíš: za
chovej vnás milost svatého Ducha svého, abychom,
obnovení jsouce na těle 1 na duši, čístě a libezně
tobě sloužili. Ochraňuj milostivě stádo své pa
stýři dobrý, a ovcím, kteréžs drahou krví vykoupil,
skrze outoky nepřítele zlého škoditi nedej, jenž s
Bohem Otcem a Duchem svatým živ jsi a králuješ
na věky.

Z. Amen.

Kněz pokouří v kleče Nejsvětější sudtosť oltářní,
vsťana,vezmeji, obrátě se k lidů zazpívá:

»„Vstalťjest této chvíle ctný Vykupitel (neb
světa Spasitel).“
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Lid pokračuje ve zpěvu dále aneb s kůrem zpívá
střídavě sv. Ambrože a sv. Auguslina pisen.

Chválime tě o Bože, tebe Pane velebíme,
Tobě věčný Otče: veškeren svět se klaní.

Tebe ctí národové andělů: nebesa a všecky
mocnosti.

Tobě Cherubíní a Serafiní nepřestávajícím
hlasem prospěvují: Svatý, Svatý jest Pán Bůh náš:
nebe 1 země jest plná slávy a velebností jeho.

Vyvyšuje tě slavný Apoštolů zástup; vyvyšují
tě všickni proroci.
| Tebe stkvoucí zbor mučedlníků cti a zve
lebuje.

Tebe na okresu země svatá vzývá církev.
Tebe ctí Otče nesmírné velebnosti: eti pra

vého Syna tvého. —
Cti spolu 1zvelebuje Utěšitele Ducha svatého.

Ty Kriste, králi slavný: ty jsi věčný Syn Otcův.
Tys pro spasení člověka vzal na se člově

čenství. —
Tys přemohl osten smrti: tys otevřel nebe

věrným. —

u Ty nyní v blesku slávy na pravici Otce seiš. — -.

Ty jednou nenadále na oblacích k soudu při
jdeš, rač tedy služebníkům svým býti milostiv: za
kteréžs dal drahou krev svou.

Dej, bychom se mezi svatými radovali v slávěvu
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(Nynť kněz tělo Páně pokouři, vstoupit na horu a
monstrancí blahořečí lidu potřiíkráte opětovánýmislovy

takto :)

„Spasena učiň lid svůj hospodine! a pože
hnej dědictví svému.““ ©Zpravuj nás moudrostí
svou a oblažuj až na věky.

Po všecky dní dobrořečíme tobě: bez pře
stání chválime svaté jméno tvé.

Rač nás Pane tento den a vždy: od hříchů
zachovati. :

Smiluj se nad námi Pane: smiluj se nad
námi.

Ukaž nám milosrdenství své, jakož doufáme
v tebe. V tebeť doufáme Pane: nezavrhneš nás
na věky.

K. Vstalť jest Pán z hrobu, Alleluja.
L. Jenž pro nás na kříži trpěl, Alleluja.

Kněz. Modleme se:

Bože, jenž nás skrze výroční památku slavného
vzkříšení Pána našého Ježíše Krista, potěšovati
ráčíš : propujč milostivě, abychom skrze časné svát
ky, jichž pobožně slavíme, radostí věčných dojíti
mohli. Skrzetéhož Ježíse Krista, Syna tvého, kte
rýž s tebou v jednotě Ducha svatého živ jest a
králuje na věky,

L. Amen.
K. Královno nebeská raduj se Alleluja.
L. Neb kteréhož jsi zasloužila nositi Alleluja.

ni K. Vstalť jest z mrtvých jakož byl řekl Alleuja.
L. Pros za nás Boha Alleluja.
K. Raduj a vesel se Panno Maria Alleluja.
L. Nebo vstalť Pán v pravdě Alleluja.
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Modleme se:

Bože, kterýž jsi z mrtvých vstáním Syna svého,
Pána našého Ježíše Krista, veškeren svět radostí
a plesáním naplniti ráčil: dejž, prosíme, bychom
skrze rodičku jeho Marii Pannu radosti věčného ži
vota dosáhli, skrze téhož Krista Pána našého,

L. Amen.

Na den sv. Marka
a ve dnech prosebních čili křížových.

Zpráva.
V prosebních dnech lid již od nepamětných

dnů v průvodech putoval na křižovátka k- mukám
božím (odtuď křižoví dni zovou). Do polí chodiv
lid za požehnání ourody pozemské Nejsvrchovaněj
šího vřele prosival a horlivé se modlival. Letanie
zpíval. (Awravevo©supplico, rogo, vřele prosím,
znamená.)5v. Jan zlastoustýo prosebních dnech se
zminuje ve řeči své proti hrám a divadlům atd.,
jenž se každoročně větší letanie (prosebni dni) na
sv. Marka (d. 25. dnb.) a letanie menší, tři dni
před nanebevstoupením Páně se slavily. Papež Re
hoř velký, nejstarší svědek, Litanias septiformes
(prosebné dny větší) řečené, nepochybně do jisté
ho pořádku neb průvodu jediného uvedl; protože
dříve obec neb osadní průvod, do sedm kurů rozdě
lený, zpíval a se modlil, jehož zbytky čili pozůstat.
ky až posud u nás máme: že každá třída lidu v
průvodu pro sebe zpívá. 1) Žáči 2) žkákyně 3)
mládencí pro sebe a 4) panny též pro sebe 5)
muži a 6) ženy též pro sebe, a 7.) duchovní s
učitelem a zpívali též pro sebe, rovně dle poč
tu sv. sedm kurů,
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Kněz komží a štolou bilou neb moďrou, místem pluvi
alem moďrým neb zeleným přoděný, vstoupí se sluhami
svými k oltáři, z něhož kříž, paškál a trojhranník VO
skový sluhové vezmouce,na stupních před oltářem kleččejí
a část začátku litanie k nejsvěl. Trojicí a ke všem
Svatým a světíčem božím prozpívají, obrálice se, vprů
vodu zpěvem do polí na křížovátka, ku křížům čílí k
mukám božím neb k soškám Svatých a Světic božích

v cirkvičkách vyobrazených putují.

I. Siace.

Kněz na první stací, který část sv. dobro
zvěstí zpívati má, potíchmo se modlí: Hospodine!
očisť srdce a rty mé atd. Pane! rozkaž blaho
řečiti, abych slušně a spravedlivě tvé dobrozvéství
sv. ohlásil,

Neb: Bůh ať jest v tvém srdci a tvých ústech,
abys slušně a spravedlivě čtení jeho prohlásil.

K. Pán Bůh náš buď s vami.
L. A s Duchem tvým přebývej.
K. Poslyšme čásť z evangelium sv. Matouše:

(Kněz znamená knihu a sebekřížem svatým.)

L. Sláva tobě Hospodine! neb: Bůh osvěť
rozum náš a pohni srdce naše.

K. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova
atd. Mat. 1 — 16. aneb čísti může (Mat. 13. 24
— 31.) Podobno jest království nebeské člověku
rozsívajícímu dobré semeno na poli svém. Kdyžpak
lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho a nasíl kaukole mezi
pšenici, a odešel. Když pak pšenice zrostla, a užitek
učinila, ukázal se i koukol. I přistoupivše služebníci
k hospodáři svému řekli: Pane, zdaliž dobrého se
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mena na polisvém nenasil? Odkudž se pak vzal kou
kol? Onjim řekl: Nepřitel člověk to učinil. Služeb
níci pak řeklijemu: Chcešli, půjdeme na pole,a
ten koukol vytrháme. On jim ale odpověděl:
Nechte, ať obě spolu roste až do žně, V čas žně
řeknu ženčům: Vytrhejte nejprv koukol, a svažte
Jej v snopky k spálení, pšenici ale schromážděte
do stodoli mé.

L. Chvála tobě Kriste.
(Aneb Mat. 6. 25 — 34) Pravím vám: Nepečujte

příhš o maličkosti, o to coby jste jedli a pili, a
čimby jste se odívali, poněvadž vám Pán Bůh sám
od sebe větších věci dává, nežli jsau tyto. Nebo
zdali není dražší život, nežli pokrm? Zdali tělo
není více, nežli oděv? Hleďte na ptáky nebeské.
Nesejí, nežnou, neschromáždují do stodol. A však
otec náš nebeský je všecky krmí. Zdaliž pak vás
opustí, jenž jste mu mnohem dražší, nežli oni?
Přilišná starost vaše o takové věci není nic mou
dřejší nežli ta péče, kterau někdo myslí, že po
stavu o loket učiní vyšší. © [o oděv svůj
proč se tak přílíš staráte? Pohleďte na kvítí,které
se po polich plodí a roste, nepracuje ani nepřede,
nýbrž Bůh je opatruje, tak že jistě ani Šalomoun
ve vši slávě své tak krásně odín nebyl, jako jedno
z nich. Poněvadž tedy Bůh špatnau trávu a kvítí
polní, které dnes květe a zýtra schne, tak ušlech
ule odívá, čím více vás, o lidé [malé víry,
odívati bude? Protož pravím vám, neříkejte se
starostí a sestrachem: Co budeme jisti, a co bu
deme píti, a nebo čím se budeme odívati. Takové
řeči jsou jistě pohanské. Otec váš nebeský do
bře ví, že toho všeho potřebujete. Vyhledávejte
nejprv království Božího a slarejte se, abyste byl
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všecky jiné věci budou přidany.

L. Chvála Tobě Kriste.

Na to kněz polibí knihu řka:
»„Aťjsou pronešenými slovy dobrozvěstnými

naše hříchy smazany.““
K. Do veškeré zeme vyšel hlas jejich, Alleluja.
L. A do všech končin světa slova jejich,

Allejuja.
K. Hospodin udělí blaha, Alleluja.
L. A země naše vydá plod svůj, Alleluja.
K. Hospodine! vyslyš modlitbu mou. í
L. A volání mé přijď k tobě.
K. Hospodin buď s vámi,
L. I s duchem tvým.

Modleme se:

Hospodine prosím zkrze blahosl. Matouše apo
štola a dobrozvěstu tvého, abychom to, čož nám
možna není dosíci, jeho přímluvou nám uděleno
bylo, skrze Pána našeho Ježíše Krista. Amen.

K. Od hromobití a bouřky.
L. Vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste!
K. Ukaž nám Pane milosrdenství své,
L. Jakož naději máme v tebe.
K. Hospodine! vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé přijď k Tobě.
K. Hospodin buď s vámi.
L. I s duchem tvým.



Modleme se:

-© Všemohoucí Bože! prosíme tě, abys skrze
přímluvu Rodičky Boží Marie a sv, andělů, arciotců,

4
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proroků, mučedníků, vyznávačů, pannen a vdov, a
tvých všech Svatých stále nás podporoval, pově
trnost nám blahodějnou uděloval, proti krupobitím
a bonřkám nám nehodným blaho své s nebes vy
léval, pokolení lidskému vždy pomoci hledél, svou
pravou mocí bouře kruté krotil, skrze Krista Pána
našého. L. Amen.

Modleme se:

Hospodine, Otče nebeský, Všemhouci věčný
Bože! k tobé utikajíce se, tebe -vřele prosíme:
abys svým milosrdenstvím neobmezeným nám hoj
nou žeň, plodin na rolích štědře, na vinicích zá
rodků, stromům na sadech plodistvostí na všech vě
cích hojně uděliti a je ode všech nákaz škodných,
ode všech bouřlivých krupobití, zímy a vedra,
vsecko ode vsí zkázi dobrotivě chrániti rácil, skrze
Krista Pána našého.

L. Amen.
K. Budiž jméno Páně pochváleno,
L. Od toho času až na věky.
K. Pomoc naše pochodí od Hospodina,
L. Stvořitele nebe i země,
K. Požehnání Boha všemohoucího, Otce + i

Syna + i Ducha sv. | stup na nás a ourody země,
a stále buď s námi. —

L. Amen.

WNa IM štaci.

( Kněz se zachová jako na první stací)

K. Hospodín buď s vámí.
L. I s duchem tvým.
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K. Začátek evangelium podlé sv. Marka1 —8)
L. Sláva tobě Hospodine!
K. Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Bo

žího, jakož předpověděl prorok Isaiáš““: Viz! já
posílám posla svého před tváří tvou před tebou.
(Mat. 3, 1.) Hlas na pouští volá: Připravujte
cestu Páně,přímé čiňte stezkyjeho.(Izai. 40, 3.)
Jan křtil na poušti a kázal křest, pokání na od
puštění hříchů. I vycházela k němu vsecka
krajina Judská a Jerusalemští, a křtěni byli od ně
ho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy
své. Byl pak Jan odin srstmi velbloudovými, na
bedrách mě! kožený pás, a jidal kobylky a med
lesní, a kázal: Jde zamnou silnější, nežli já, které
muž nejsem hoden, sehna se, rozvázati řemenka
u obuví jeho. Já vás křtím jen vodou, ale on
vás bude křtíti Duchem svatým.

K. Ustanovíš je knížaty ma veškeré ze
mi. Allel,

L. Upamatujou se na tvé jméno Pane, Allel.
K. Hospodin atd.

Modleme se:

Bože! jenž jsi sv. Marka, evangelistu svého,
skrze rozhlašování tvého sv. evangelium milostivě
povýšil: uděl, prosime, abychom, skrze ně vzdělaní,
prospivali a modlitbou se zaštávali, skrze Pána
našého.

L. Amen.
K. Od hromobiti, a bouřky.
L. Vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste! atd,

(jako na první štaci.)
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Modleme se:

Odpusť Pane! promiň lidů svému, a žád
nými nepříjemnostmi (metlami), válkami, nemócemi,
krupobitím, zlým povětřím a nebezpečenstvím nás
nekárej, jenž jsi nás drahým tělem a krví tvého
Syna, P- N.J. K. vykoupil, skrze téhož P. našého atd.

Modleme se >

Všemohoucí věčný Bože! jenž kouli světa
zničehož pnící zpravuješ a ku výživě pokolení lid
ského role vzdělatijsi rozkázal, milosrdenství tvé po
níženě prosíme, aby ono, což kolivěk v naší dědi
ně na rolích símem dobrým a užitečným zaseto
jest, abýs dobrotivě tomu nahlídati a povětrnosti
mirnou zpravovati ráčil, též osení naší země plod
ná a zdravá nám podati a ode všeho tvorům a
věcem škodlivého od nebezpečenství chrániti a za
chovati ráčil, uděl, aby časem svým dokonale
dozráti mohla a služebníci tvojí tvojím dary bla
hodějnými posilněni, za to tobě povinnou chválu
s poděkováním vzdáli a tebe pokornou myslí usta
vičně prohlašovali, skrze Ježíše Krista Pána našého,

L. Amen.
K. Budiž jméno Páně pochváleno.
L. Od toho času atd.

Na III. štaci.

K. Hospodin buď s vámi.
L. (s duchem tvým.
M. Počátek evangelium podlé sepsání sv. Lu

káše- (1. 5—11)
L. Sláva tobě Hospodine!
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Byl za dnů Herodesa, krále Juďského, kněz.
jménem Zachariáš, z třídy Abiašovy, manželka
jeho jménem Alžběta, byla ze deer Aronových.
Byli pak oba spravedhví před Bohem, chodíce ve
všech přikázáních, a spravedlivostech Páně bez
ouhony; ale neměli dítek, protože Alžběta byla
neplodná a oba se byli starali ve dnech svých.
Stalo se pak, když úřad kněžský konal v pořádku
třídy své před Bohem, že vedle obyčeje u řádu
kněžského vrh na něho přišel, aby položil zápal,
vejda do chrámu Páně. Všecko množství idu
bylo v ně, a modlilo se v hodínu zápalu. Ukázal
se pak jemu anděl Páně, stoje na pravé straně ol
táře zápalu. Uzřev ho Zachariaš, ulekl se, a bá
zeň připadla na něho. I řekl jemu anděl: „Neboj
se Zachariáši! neboť jest uslyšena modlitba tvá, a
Alzběta, manželka tvá, porodí tobě syna, a naz
veš jméno jeho Janu,z čehož budeš miti radost
a veselí, a mnozí se z jeho narození budou rado
vati. Bude zajístě veliký před Pánem, vína t ná
poje opojného nebude pít, a Duchem svatým bude
naplněn ještě v životě matky své. Mnohé z synův
Israelských obrátí k Pánu Bohu jejich; neboť pře
dejde před ním v duchu a v moci Eliašově, aby 0
brátil srdce otců k synům, a věřící k opatrnosti
spravedlivých, aby postavil Pánu lid hotový.

L. Chvála tobě Kriste.

Kněz políbí knthu, řka :

Evangelickým čtením smazam buďte hřichové
naši.

K. Vele poctěni jsou přátelé tvojí Bože!
Alleluja!

L. Vele upevněna jest moc jejich Allel.



K. Propůjčí nám Hospodin milosrdenství své,
Alleluja. |

L. A země vydá plod svůj. Allel.
K. Hospodine! vyslyš prosbu mou.
L. A hlas můj přijď k tobě, atd.

Modleme se:

Přimlouvej se za nás u tebe Hospodine! slu
ha tvůj, sv. Lukaš blahozvěsta, který smrt bolesti
kříže pro slávu jména tvého ochotně podstoupil
skrze Krista Pána našeho,

L. Amen.
K. Od hromobití a bouřky škodlivé.
L. Vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste atd.

Modleme se:

Všemohoucí Bože! dobrotu tvou pokorně
prosíme, bys osení a meze svých sluhů hájiti, po
žehnati a opatrovati, bouřky škodlivé odstraniti, zá
topy přívalů překaziti, povětrnosti škodlivé zapu
diti, a blahé nám uděliti, nás ode všech outoků
nepřátelských chrániti, a od věčné smrti vykou
piti ráčil, skrze téhož Krista Pána našého.

L. Amen.

Modleme se:

Všemohoucí věčný Bože, jenž, každému tvoru
rukou svou pokrm dáváš. Ty nebe oblaky zastiráš,
a zemi vlahu připravuješ; Ty mocí svou vodíš a
obraciíš větry: Ty s výsosti své zemi svlažuješ, aby
dary štědroty tvé oplívala. Tys i andělu přikázal,
aby zemi, vodám a stromům neškodil. Odpusť bo
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jícím se tebe, a nad prosicími se slituj. Dejž,
Hospodine* pokorně tebe žádáme, aby od dědin
zemi naší nebezpečné vichřice, zhoubné povětří,
třeskuté krupobití, škodní hromové a lijavce, a vše
liké ouklady nepřátel vzdáleny byly.. Stup na nás
dolu Duch tvůj svatý, andělská ruka zachovej oseni
naše, aby po utěšení všeliké strašné bouře hrozící
moc tvá v rozhojnění pobožnosti naší se obrátila,
a k oslavení tebe a vzdávání tobě srdečných diků
nás vzbuzovala, skrze Pána našého.

L. Amen.
K. Budiž jméno Páně pochváleno.
L. Od toho času až na věky.
K. Pomoc naše vychází od Hospodina.
L. Kterýž učinil nebe i zemí.
K. Požehnání všemohoucího Boha Otce $ 1

Syna + 1 Ducha + svatého stup ma nás a plody
země a stále buď s námi.

L. Amen.

Na IW. štaci:

K. Hospodin buď s vámi.
L. I s Duchem tvým.
K. Počátek evangelium podlé sepsání sv. Jana

1, 1— 14
L. Slova tobě Hospodine.
Na počátku bylo slovo, a slovo bylo u Boha,

a Bůh byl slovo. To bylo na počátku u Boha.
Všecky věcy skrze ně učiněny jsou, a bez něho
nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život
byl, a život byl světlo lidí, a světlo v temnostech
svítí, ale tmy ho neobsáhli. | Byl člověk poslaný od
Boha, jemuž bylo jméno Jan. Ten přišelna svě
dectví, aby svědčil o světle, aby všickní věřili skr
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ze něho. Nebyl on světlem, ale (poslán byl) aby
svědčil o světle. Bylo světlo pravé, kteréž osvě
cuje každého člověka, přicházejícího na svět. Na
světě byl, a svět skrze něho učiněnjest, a svět ho
nepoznal. Do vlastního přišel, a svojí ho nepřijali.
Kolikož pak kol: přijaliho, dal jim moc syny Božími.
býti, těm, kteří věří ve jméno jeho: kteříž ne ze
krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha
zrození jsou. A slovo tělem učiněno jest, a pře
bývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jakož jedno
rozeného od otce, plného anilostt a pravdy.

L. Chvála tobě Kriste.
K. Evangelickým čtením smazam budte hří

chové naši.
Zvěstovali skutky Boží Alleluja.
A velebili dílo jeho Alleluja.
Propůjči nám Bůh milosrdenství své Alle

luja.
A země vydá plod svůj Alleluja.

„ Pane vyslyš modlitbu mou,
„ A volání mé přijď k tobě.

Pán buď s vámi.
I s Duchem tvým.SRDNANADA

Modleme se:

Hospodine! osvěťcírkev svou dobrotivě, aby
učením a poukázáním sv. Jana apoštola a dobro
zvěsty tvého, jsouc osvícená darů věčných oučastna
byla, skrze Pána nasého Ježíše Krista.

L. Amen.
K. Od hromobití škodného a bouřky.
L. Vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste.
K. Ukaž nám Pane milosrdenství své.
L. Jakož doufáme v tebe.
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K. Vyslyš prosbu mou.
L. A volání mé přijď k tobě.
K. Pán buď s vámi.
L. 1 s Duchem tvým.

Modleme se:

Bože, kterýž jsi obzvláštní obětí těla svého
provinění celého světa shladiti ráčil, vzezři na lid
svůj, milostivě tě prosíme, aby ode všech. nebez
pečenství těla i duše byl osvobozen a před ne

přávely veřejnými ochráněu, aby jasna žádáného,ojnost požitků země a míru dosáhl a z milosti a
požehnání tvého vždycky se radoval, kterýž živ
jsi a králuješ na věky věků.

£., Amen.

Modleme se:

Všemohoucí a nejsvětějšíBože' vzezří, pro
síme na naší potřebu vezdejší a podej plodů země
ku výživě naší zdravých. Vyvýš nad námi jméno
tvé svaté a na příbytky a majitky naše vylej mej
hojnějšího požebnání svého, aby všecka pričinění slu
žebníků a služek tvých ouplný nesla užitek, aby slou
žila k nevyhnutelným potřebám naším. Odvrať nej
milostivější Božeodkončin naších zahubná tělesa ne
beská, přetuhé mrazy, škodhvé hromobiti, kroupy,
lijavce, povodně a všycky v zduchu, nehody aco
by kolivěk zlého živnosti naší škodilo, skrze Kri
sta Pána našeho,

L. Amen.
K. Budiž jméno Páně pochváleno.
L. Od toho času až na věky, atd.
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Modleme se:

Bože, jenž se rád smilováváš a odpouštíš,
přijmiž modlitbu naší, aby nás a všechny služeb
niky tvé, kteréž svírá vazba hříchů, litost a do
brota tvá milostivě rozvázala.

Vyslyš, prosíme Pane, pokorné prosby, naše
a vzývajícím jméno tvé všeliké hříchy odpusť, abys“
jim též mír a radost dobrotivě udělil.

Nevymluvné milosrdenství své, Pane, laskavě
nám prokaž, abys nás všech hříchů naších zpro
stil, a od zasloužené pokuty vysvobodil.

Bože, kterýž hříchy urážen, pokáním ale opět
smířen býváš, vzhledni milostivě na prosby lidu
svého a trest hněvu svého, kterýž pro hříchy na
še zasluhujeme, od nás odvrať.

Všemohoucí věčný Bože, smiluj se nad slu
žebníkem tvým nejvyšším biskupem naším N., veď
ho dle dobroty své na cestu věčného spasení, aby
skrze pomoc tvou věci tobě libezných vyhledával
a se vší snažností konal.

Bože, od něhož svaté žádosti, pravé rady a
dobří skutkové pocházejí, dejž služebníkům svým
pokoj, jehož svět dáti nemůže, aby srdce naše pří
kázáním tvým celé oddána byla a odvrácení ne
přatelského strachu časové naší skrze tvou ochra
nu pokojní byl.

Zapal, Pane, ohňem Ducha svatého ledví a
srdce naše, bychom tobě s nepoškvrněným tělem
sloužili a čistotou srdce se líbili.

Bože, všech věřících stvořiteli a vykupitel
rač dáti duším služebníků a služebníc svých od
puštění všech bříchů jejich, aby milosti, tvé kteréž
vždy žádaly, pokornými prosbami dojíti mohly.
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Činy naše, prosíme Pane, milostivě předejdi

a pomocí svouprovoď, aby se vševky modlitby na
še a skutkové od tebe vždy počínali, a skrze tebe
počatí, dobře skonávali.

Všemohoucí, věčný Bože, jenž nad živýmii
mrtvými panuješ, a nade všemi se smilováváš, kte
réž pravou vírou a ctným obcováním za věrné
služebníky své předuznáváš prosíme tě pokorně,
aby všickni, za kteréž jsme sobě prosby vyléváti
umínili, a kteréž buď tento nynejší věk ještě v těle
zdržuje, aneb budoucí těla, již zbavené přijal,
skrze orodování všech tvých Svatých z milosti a
dobroty tvé všech hříchů tvých odpuštění došli.
Skrze Pána našého Ježíše Krista Syna tvého, jenž
s tebou živ jest a králuje v jednotě Ducha svatého
po všecky věky věků. Amen.

Zpráva o slavnosti Těla Božiho.

(Festum Theo-phoriae od ©Oa03gBůh a Foria,
Froa, Freya, P. milost. milovan. atd. Sv. Juliána r.
1210 na hoře „„Cornillon,““v klášteře u Lůttichu na
zvaném, spatřťvší měsic v ouplné okrase a to několi
kráte ku poctě a slávě nejsvětější svátosti oltářnu, zje
vila ono videní Božím rozkazem r. 122% Janu Lau
sanskému, kanovníku a Jak. z Trojes, archidiákonu
též. na Lůttichu, kterýchžto poslední se stal papežem
Urbanem IV. Tato památka, den božího Těla, měla
by se na zelený čtvrtek na památku ustanovení nejsvě
tější svátostí oltářní světiti, jakož se i jindy na zele
ný čtvrtek Tělo Boží slavilo u večer, když teprv po
západu slunce slavnost u židů se. započala na pámálku
poslední večeře Páně světí. Ze si však na zelený
čtvrtek cirkev spolu utrpení Kristovo připomíná, a
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slavnost radostná smutkem se nesrovnává, protož cír
kev sv. všdy čtvrtek po Nejsvětější Trojice Boži usta
novila, aby se svátek Tělá Božího na památku (aj
ností oltářní slavil. (Sněm Trid. Sess. 13. Cap. S.
de SS. Euch. Col. Agr. 1738. pag. 141.) R.1264
Urban IW. pro celou církev tuto slavnost určil, ku
kteréž sve Tomáš Aguinský Modlitby podal. Na vše
obecném sněmu Wiennenském byl od papeže Klimenta
F. týž svátek u přítomnosti krále Fraucouzského, An
glického a Aragonského r. V311 potvrzen. L. P.
1316 rozkázať Jan XXII. pap. aby tatož slavnost 8
dní trvala a velebná svátost. oltářní v slavném pocho
du se obnášela (Brougthon lex. lů, F. Postilla Jana
Medlínav Praze 1796 dil II. str. 264 — 276
Vejkladové ceremonyi od Ferd. Zelízka v Hradci Krá
lové 1994 str. 264 —271. Na týž slavný den mě
sto č ves, chrámy Páně i oltáře zelenými stromy bří
zovýmí ozdobeny jsou. Nejsvětější Tělo Bozi věn=
cemzjarního kvítí vonného ovinuto: pod nebesamikněz
v průvodu se sborem ověncenou-rukou Svátost veleb
nou vážně nese, se sluhy svými a s družičkami, bile
oděnými, co anděle rozžatými svícemi voskovými a von

ným kvítím okrašlenými k čtyrem oltářům při zpěvua hudbě, zvonění a střelbě po cestě kvitím a zelenou
trávou posypané nábožně stupuje. Okolo cesty, kudy
se velebná svátost v slavném průvodu nese, břízy zele
né do řadu dvojnásobného k oltářům vedoucíjsou po
staveny na náměstí neb na návsi. Na cestu se tráva
a květiny házejí na znamení, že Bůh jest všemocným
Pánem, jenž svět stromovím a bylinami obživuje a 0
krašluje a požehnáním svým zachovává; pročež lid po
celý oktáv byliny hledá, a ku dotýkání Těla Božího
knězi je podává, na důkaz, že od něho jejích moc a
sila vychází,
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Pange lingua.
Oslavujme velebného

Těla Páně tajnosti,
Krve daru převzácného,

Kterou světu k šťastnosti,
Života plod panenského,

Vylil král pln milosti.

Nám jest dán byl, nám se zrodil
Z Panny nepoškvrněné,

Rozsívaje, s lidmi chodil ,
Blažícího semene.

Učení, jimž k nebi vodil,
Divy bylo stvrzené.

Posléz s apoštoly svými
Dvánactu když stoloval,

Na velkonoc pilně s nimi
Zákon starý zachoval.

U večeře s věřícími
Za pokrm všem sebe dal.

Slovem vůdce nebeského
Chléb hned tělem stane se.

Víno v krev se změní jeho,
Ač to rozum nestihne,

Víře srdce upřímného
Pochybovat není lze.

„Klaňme se mu v pokornosti
Ve svátosti skrytému,

Zákon staré navyklosti
Ustup řádu novému.

Živá víra s nábožností
Přispěj smyslu slabému.
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Slávu Otci, stvořiteli,

S uznalostí konejme.
Slávu Synu, spasiteli,

S požehnáním zpívejme.
Slávu Duchu, světiteli,

Stejnou vroucně vzdávejme.

Lauda Syon.

Syone! chval spasitele,
Vůdce chval, a živitele

Vroucím prozpěvováním.
Dle vší možnosti cti jeho.
Nad všecku čest vznešeného,

Srdečným slav plesáním.

Zvláště veleb chléb, jenž dává
Život, silu zachovává,

Nímž jsou šťastní věřící.
Apoštolové jej „měli
K jídlu, an jsou večeřeli,

Posléz s Kristem sedící.

Píseň chvály rozlihej se,
Srdce v radost rozplívej se

Z tohoto dne slavení.
Na stůl Páně zpomínáme,
V paměti dnes jeho máme

První ustanovení.

Velikonoc novou máme,
Krále nového dar známe,

Starý zákon přestává.
Světlem tma, stín pravdivosti
Hyne, starost novotností.

Nový zákon nastává.
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Pán co u večeře činil,
My to po něm, jakož mínil,

Na památku činime.
Bychom jeho rozkaz ctili,
Svatou vůli vyplnili,

Chléb, a vino světime.

Jak nás víra vyučuje,
Chléb se v tělo proměňuje,
„Víno v krev se obrací.
Cemu neporozumíme,
Ani okem nevidíme,

Pravá nábožnost to vi.

Způsobami rozličnými
Jsou jep, jako znameními,

Kryty velké tajnosti.
Pijem krev, a tělo jíme,
V každé spůsobě věříme,

Že je Kristus v celosti.

Dá se celý, nekrájený,
Nelámaný, nedělený,

Tomu, kdo ho požívá.
Přijme jeden. Na tisice
Přijme ho. I nikdo více

Nemá. Stráven nebývá.

Dobrý 1 zlý, kdo přichází,
Toho pokrmu dochází,

Smrt zlý, ctný spasení.
Bezbožníci zkazí sebe.
Lidé dobři dojdou nebe.

„Rozdílné je skončení.
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Když se svátost rozdrobuje,
Cehož celost obsahuje, —

To i každá částka má.
Bytost vždycky celou máme.
Jenom znamení se láme.

Podstata změn nemívá.

Chléb ten andělům je milý,
Pocestné, a ctnostné sílí,

Milostt je důkazem.
Izák, manna zákonnímt
Byli jeho znameními,

Beránek byl obrazem.

Pastýři náš, pravý chlebe!
Za pokrm rač dát nám sebe,

Posil slabých ve etnosti.
Součastní nás svého nebe,
Andělé kde slaví tebe

Uděl věčné radosti.

Žalm8.

Hospodine, Pane náš!
Jaké po veškeré zemi

Jméno oslavenémáš!
Nad nebesi nade všemi

Neskončeně zvýšená
Velebnost se vznáší tvá.

Sílu svou st dokázal
Z sajících ust nemluvňátek.

Velebiti sebes dal
Nevinných rtům pacholátek.

Ponížil jsi mstitele
Zvýšils svého ctitele.
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Na vysostech nebeských,
Spanilé tvých prstů dílo,

Měsíc, hvězdy v mezích svých
Pevně kráčejí. Jak mílo

Vše, co bylo stvořeno,
Od tebe jest zřízeno|

Co jest člověk, zdaleka
Na něho že pamatuješ?

I co jest syn člověka,
S hůry že ho navštěvuješ?

Velké dal jsi přednosti
Lidské přirozenosti.

Po andělích hodností
lověka jsi obdaroval;

Objal jsi ho milosti,
Slávou jsi ho korunoval;

Zemi, kterous ozdobil,
Všecku jemu podrobil.

Vše, co zvučí v oblacích,
Proskakuje v štědrém poli,

Ve vodách hrá hlubokých,
Ptactvo, ryby, ovce, voly,

Ustanovils od věku,
Za podnoží člověku.

Hospodine, Pane náš!
Jaké po veškeré zemi

Jméno oslavenémáš|
Nad nebesi nade všemi

Neskončeně zvýšená
Velebnost se vznáší tvá.
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Na počátku stvoření

Jak se dálo, jak se stává.
Jak dit bude, skončení

Svět až vezme, ať se vzdává
Sláva Otci věčnému,
Synu, Duchu svatému.

Žalm 138.

Celým srdcem budu tebe,
Hospodine! oslavovati.

Přede všemi s uznalostí
Budu žalmy tobě zpívati.

Pro dobrotu tvou se skláním
Tobě ve chrámu tvé svátosti.

Nade všecko zvelebené
Jméno tvé ctím s radostí.

Kterýkoli den jsem tebe.
Vzýval, mile jsi mne vyslyšel.

Obdařils mou duši sílou
Vroucí modlitbu jsi uslyšel.

Po veškeré zemi tobě
Klanějí se pronárodové,

Řeč tvou ctí, a o tvých divích
Prozpěvují všickni králové.

Bože! ač jsi vyvyšený,
Předce vidíš poníženého,

Pokoru si oblibuješ, ;
Zdaleka znáš ducha pyšného.
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Obživíš mne, a potěšíš,
Bych pak u prostřed byl souženi,

Ochráníš mne od nepřátel.
Tebou dojdu vysvobození.

Dokonáš své dílo na mne,
Věčné tvé jest milosrdenství;

Doufám, že mne neopustíš,
Hrozíli mi nebezpečenství.

U prvniho oltáře.

Kněz. Hospodin buď s vámi. (Rut. 2, 4.)
Lid. | s Duchem tvým. (2. Tym. 4, 22.
K. Počátek evangelium podlé sv. Matouše (1,

1 — 16.) Viz str. 59.
L. Sláva tobě Hospodine!
K. Kniha rodu Ježíše Krista potomka Davidovaatd. :
L. Chvála tobě, Kriste!
K. Seslal jsi jim chléb s nebe, Alleluja.
L. Dostatečný ke všelijaké obživě, Alleluja.

(Moud. 16. 20.)

Kněz. Modleme se 3

Bože, jenž jsinám pod podivuhodnou svátosti
památku svého umučení zanechal, dejž, prosíme,
abychom svaté tajemství tvého těla a krve tak cti
li, bychom užitek tvého vykoupení na sobě hojně
pocítili; jenž jsi živ a králuješ po všecky věky,
Amen.

K. Od hromobiti a bouřky.
L. Vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste!
K. Sešli nám milosrdenství své Hospodine!
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L. Jako se nadějeme v tebe. Ž. 33, 22.
K. Hospodine, vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé k tobě přijď, Ž. 102, 2.
K. Hospodin buď s vámi.
L. I s duchem tvým.

Modleme se:

Prosíme, všemohoucí Bože! abys na přímluvu
sv. Boží rodičky Marie, svatých andělů, arciotců,
proroků, apoštolů, mučedlníků, vyznávačů, pannen
a vdov, a všech tvých svatých stálou nám milostí
přispíval, příhodného času popřál, proti hromobiti
a vichřicím pomoc svou s nebe nám nehodným se
slal, a škodlivé povětří mocnou svou pravicí zka
zyl. Skrze Krista, Pána našeho. — Amen.

K. Budiž jméno Páně pochváleno,
L. Od tohoto času až na věky. (Ž. 113, 2.
K, Pomoc naše v Hospodinu,
L. Stvořiteli nebe, i země, (Ž. 124, 8.)

K. Požehnání Boha všemohoucího, Otce, i Syna
1 Ducha svatého sstup na nás, a úrodu země, a
prodlívej stále. — L. Amen.

U druhého oltáře.

K. Hospodin buď s vámi.
L. Vs duchem tvým.
K Počátek evangelium podle sv. Marka. (1,

1 — 8.
U Sláva tobě Hospodine! |
K. Počátek evangelium Ježíše Krista, Syna Bo

žiho, jakož předpověděl prorok Izaiáš, Viz str. 63.
L. Chvála tobě Kriste!
K. Seslal jsi jim chléb s nebe. Alleluja. (Maud. .

16, 20.)
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L. Chléb andělský jedl člověk. Alleluja. (Ž.
78. 24.)

Modleme se:

Bože! jenž jsinám pod podivuhodnou svátosti
památku svého umučení zanechal, dejž, prosíme,
abychom svaté tajemství tvého těla a krve tak cti
li, bychom úžitek tvého vykoupení na sobě hoj
ně pocítili, jenž jsi živ, a králuješ po všecky věky.
Amen.

K. Od hromobití a bouřky
L. Vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste!
K. Sešli nám milosrdenství své Hospodine!
L. Jako se nadějeme v tebe.
K. Hospodine, vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé k tobě přijď.
K. Hospodin buď s vámi.
L. I s duchem tvým.

Modleme se:

Odpusť, Hospodine! odpusť lidu svému, a
nenech nás válkami, nemocemi, bouřkami a ne
bezpečnostmi hubiti, jež jsi předrahou krví Syna
svého, Pána našeho, Ježíše Krista, vykoupil. Skrze
téhož Pána našeho. Amen. |

K. Budiž jméno Páně pochváleno.
L. Od tohoto času až na věky.
K. Pomoc naše v Hospodinu.
L. Stvořiteli nebe, i země.
Požehnání Boha všemohoucího Otce, 1 Syna,

i Ducha svatého sstup na nás, a urodu země, a
prodlívej stále.. L. Amen.
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U třetího oltáře.

K. Hospodin buď s vámi.
L. 1 sduchem tvým.
K. Počátek sv. evangelium podlé svatého Lu

káše. 1, 5—1.
L. Sláva tobě Hospodine!
K. Byl za dnů Herodesa, krále Judského atd.

viz str. 65.
L. Chvála tobě Kriste!
K. Oživil je zrnem pšenice. Alleluja.

„© Z. A medem ze skály sitil je. Alleluja.
Z. 81, 17.

Modleme se:

Bože! jenž jsi nám pod podivuhodnou svátosti
památku svého umučení zanechal, dejž, prosíme,
abychom svaté tajemství tvého těla a krve tak|ctí
i, bychom užiték tvého vykoupení na sobě hojně
pocítili; jenž jsi živ a králuješ po všecky věky,
Amen.

K. Od hromobití a bouřky
L. Vysvoboď nás Pane Ježiši Kriste!
K. Sešli nám milosrdenství své Hospodine!
L. Jako nadějeme v tebe.
K. Hospodine, vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé přijď k tobě.
K. Hospodin buď s vámi.
L. I s duchem tvým.

Kněz. Modleme se:

Slitovnost tvou, všemohoucí Bože! pokorně
žádáme, abys ovoce a osení svých služebníků há
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jil, požehnal a zachoval, škodného povětří, přívalů
a povodní nedopustil, ourodného času udělil, a
přeďe všemi outoky nepřátelskými nás v pokoji 0
střihal, jež jsi tělem a krvi Syna svého od věčné
smrti vykoupil. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
Amen.

K. Budiž jméno Páně pochváleno.
L. Od tohoto času až na věky.
K. Pomoc naše v Hospodinu.
L. Stvořitelenebei země.
K.PožehnáníBohavšemohoncíhoOtce,i Syna

1 Ducha svatého sstup na nás, a urodu země, a
prodlívej stále, Amen.

U čtvrtého olidře.

K. Hospodin buď s vámi.
£L. 1 s Duchem tvým,

K. 1,0čárek evangelium podlé svatého Jana.1, 1 — 14.

L. Sláva tobě Hospodine!
K. Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha

a Bůh byl Slovo atd. Viz str. 67. |
L. Chvála tobě, Kriste! 7
K. Vyvodíš chléb z země. Alleluja.
L. A víno, jenž obveseluje srdce člověka.

Alleluja. Ž. 104, 14. 15.

Modleme se:

Bože, jenž jsi nám pod podivuhodnou svátostí
Památku svého. umučení zanechal, dejž, prosime,
abychom svaté tajemství tvého těla a krve tak cti
li, bychom užitek tvého vykoupení na sobě hoj
ně pocítili; jenž jsí živ a králuješ po všecky věky.
Amen.
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K. Od hromobití, a bouřky
L. Vysvoboď nás Pane Ježíši Kriste!
K. Sešli nám milosrdenství své Hospodine!
L. Jako senadějeme v tebe.
K. Hospodine, vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé k tobě přijď.
K. Hospodin buď s vámi.
L. 1 s duchem tvým.

Modleme se:

Bože! jenž jsi zvláštní obětí svého těla všeho
světa provinění rozvázal, obrať, prosíme, k sobě
lid svůj, aby ode všeho nebezpečenství těla 1 du
še byl osvobozen, a proti viditelným a neviditel
ným nepřátelům ochráněn, aby jasného času, ou
rody země, a žádaného pokoje dosáhl, a milosti.
požehnání tvého ve všem byl oučasten. Jenž jsi
živ a králuješ na věky věků, Amen.

K. Budiž jméno Páně pochváleno.
L. Od tohoto času až na věky.
A. Pomoc naše v Hospodinu.
L. Stvořiteli nebe i země,
Požehnání Boha všemohoucího. Otce, i Syna,

i Ducha svatého sstup na nás, a urodu země, a
prodlívej stále. Amen.

K. Chvalme Otce, i Syna, i Ducha svatého.
L. Velebme, a oslavajme ho na věky.
K. Pane vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé přijď k tobě.

Modleme se

Bože! jehožto milosrdenství jest nestíhlé, a
dobrota neskončená, svaté velebnosti tvé za udě
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Jené dary díky vzdáváme, o tvé smilování vždy
přosice, abys, jenž prosicí vyslýcháš, nás neopu
stil, nýbrž radostí součastnil věčných. Skrze Pána

-našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou
živ jest, a králuje v jednotě Ducha svatého na
věky věků, Amen.

Pomoc Boží přebývej vždycky s námi, Amen.

O květnou neděli,
neb v čas velkonočni, o vzkřišení Daně, o průvodu
sv. Marka, v prosebných dnech,o božím těle atd. mohou se říkati: Žalm 96.

(Kněz střídavě se zborem zpívá.)

Zpívejte Pánu píseň novou: Zpívej Pánu
všecka země.

Zpivejte Pánu a dobrořečte jménu jeho stá-.
Je:dobrotou.

Ohlašujte mezi národy slávu jeho: vypra
vujte všem lidem mocnost jeho.

Veliký jest Pán a chvalitebný velmí vyvýšený
nade všecky bohy.

Všickníizajisté bohové národů modly jsou:
ale náš Pán nebe učinil.

Jasnost a krása jest před tváří jeho: důstoj
nost a sláva v svatyni jeho.

Vzdejte Pánu kmenové národů: vzdejte Pá
nu čest a chválu.

Zvelebujte jméno Páně: vejděte s dary do
síně jeho.

Klaňte se Pánu i ozdoby svaté: třes se země
před tváří jeho.

| 6
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Rcete mezi národy: Pán jest králem naším.
Onaťupevnil svět, aby se nepohnul3 onť spra

vedlivě národy soudí.
Veselte se nebesa a plesej země: zvuč moře

plnost jeho.
Raduj se pole, a což jest na něm: vesel se

stromoví před tváří Páně.
Nebo se béře, Pán béře se: aby soudil okr

šlek země. ———

Aby soudil svět spravedlivě; soudil národy
dle práva svého.

Sláva Otci, Synu i Duchu svatému: jakož by
la na počátku, nyní, vždy a na věky. Amen.

Zalm 99.

Prozpěvuj Pánu všecka země: s radostí slu
žte Pánu. í
© Předstupte s plesáním před svatý obličej
jeho. í —

Vězte, že Hospodin jest Bůh náš: onť jest
stvořitel, jehoť jsme všickni. |

Všickni jsme lid jeho: a stádo pastvy jeho.
Vcházejte s dikůčiněním do bran jeho: a s

chválou dosíní jeho.- ©
Prozpěvujte a dobrořečte jménu jeho: nebo

dobrý jest Hospodin. |
| Na věky trvá milosrdenství jeho: a odpoko
lení věrnost jeho. |

Sláva Bohu Otci, Synui Duchu sv. atd.

O prosebnich dnech.
Zpěv tří mládenců(Daniel 8.)

K. Dobrořečte Hospodinu: zvelebujte a Yyvy
šujte jej na věky. —
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Z. Dobrořečte andělové Hospodinu: Nebesa
dobrořečte Pánu. —

Dobrořečte Hospodinu všecky mocnosti jeho,
dobrořečte Hospodinu slunce a měsíc.

Dobrořečte Pánu hvězdy nebeské.
Dobrořečte Pánu přívalové a deště: dobro

řečte Pánu všickni větrové,
Dobrořečte Pánu oheň i horko: dobrořečte

Pánu zima 1 teplo.
Dobrořečte Pánu rosy i jiní: dobrořečte Pá

nu ledové a sněhové.
Dobrořečte Pánu noci 1 dnové: -dobrořečte

Pánu světlo i tma.
Dobrořečte Pánu blesky i oblakové. —
Dobrořeč země Hospodinu: zyelebuj a vy

vyšuj jej po vše věky.
Dobrořečte Hospodinu hory 1 pahbrbkové :

dobrořečte Pánu všecky zrostliny země.
Dobrořečte Pánu studnice: dobrořečte Pánu

moře 1 řeky.
Dobrořečte Pánu velryby i vše což se hýbá

ve vodách: dobrořečte Pánu všickni ptáci nebešťí.
Dobrořečte Pánu všechna zvířata: dobro

řečte Pánu synové lidští.
Dobrořeč lide Boží Pánu svému: zvelebuj

a vyvyšuj jej na věky.
Dobrořečte Pánu kněží Páně: dobrořečtePá

nu služebníci jeho.
Dobrořečté Pánu duchové a duše spravedl

ných: dobrořečte Pánu svatí a pokorní srdcem.
Dobrořečte Pánu Ananiáši, Azariáši, Mizaeli:

zvelebujte a vyvyšujte jej na věky.
Zveleben jsi Pane na nebi chválen a vyvy

šován na věky.
Dobrořečte Pánu všickni vyvolení jeho: ve

selte se a chvalte jméno jeho.



Potom Kněz před oltářem dí:

K. Hospodin buď s vámi,
L. 1 s Duchem svatým.

Modleme se:

Hospodine spravedlivý, jenž podlé neskon
čené moudrosti své služby anjelů a lidí ustanovo
vati ráčíž, propůjč laskavě, aby od těch, kteříž v
nebesích přístojice vždy na službu tvou hledi, život
náš opatrován byl na zemi. Skrze Krista Pána
našeho, L. Amen,

v . . . .»
Letanie o všemohoucnoti a všudypřitomnosti Botti.

Svatý, svatý, svatý jsi o Hospodine náš!
Mocným slovem tvým jest svět učiněn.
Bez tebe by se v nic obrátil.
Každá třlina od tebe má zrost.
Každá krůpěj vody z tebe vyníká.
Každý prášek se tebou přemítá.
Každý papršlek slunce se tebou skví,.
každá záře Tebou svítí nám. —
Každá hvězda se třpiti mocí tvou.
Všecko jest živo tebou Všemohouci.
Tebou v houští tmavé zvěř žije.
Tebou skřivan pod oblaky zpívá.
Tebou po prachu se plazí červ.
Tvoumocípiplevzduchusehemžía bzučí.
Tvou mocí nemluvné se usmívá.
Tebou pacholíka srdce vře. —
Tvou jiskrou vzdělává se mládenec.
Tvou silou muž secítí srdnatým.
Tebou kmet se o berli podpirá.
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Doufají v tě, Pane, oči všech.
Tv otvíráš svou štědrou ruku všem,
Vsechny krmíš, všechny sitíš a všechny 0

díváš sám.
Všechno pleše z hojných darů tvých.
Vše stvoření jestiť majitkem tvým.
Všechno tebou stoji, Bože nás!
Ty jsi svatý, svatý svatý od věků!
Po všem světě vládneš sám a sám.
králové jsou tvoji poddaní.
Před tebou se klaní anjelé.
Nic se nemůž zepřít moci tvé.
bez tebe ani vlásek na hlavě nehyne,
Oko tvé 1 k vrabci zření má.
Což ty koli veliš, děje se.
Všecko, co ty řídíš, dobré jest.
Moudrost, lásku jeví vláda tvá,
Peče tvá jest blaho obecné.
Zákon tvůj jest svatý,
Blaze všechněm tobě oddaným.
O Svatý, Svatý, Svatý po věky věků.
"Tysprvní a poslední, krom tebe žádný Bůh.
Všecko na věky mře; ale ty, Věčný neumíráš.
Všecko stárne, ty jen neproměněný zůstáváš.
Ty jsi všemocný, a díš: již stalo se.
Toběť vědomé 1 mysli tanutí jest.
Toběť známa starost prv, než jí toužime.
Oko tvé a rámě stihne každého.
Nekryje nic noc a propast před tebou.
Všemocen jsi z blízka i z daleka.
Všude ukazuješ moudrost a přítomnost svou.
Všude jevíš lásku otcovskou.
Všechno jest plno tvé dobroty.
© Svatý. Svatý, Svatý na věky!

Tybydlíš, Svatý v světě nejčistším, “*
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Neobstojíť hříšník před tebou.
Na dobré i zlé hledí oko tvé.
Pane! Ty vysoko sedíš a daleko hlediš,
Ruce Tvé daleko dosahají.
Na ctné a zbožné laskav jsi.
Neklamá tě tvářnost osoby.
Podlé skutků soudiš každého.
Odměňuješ dobré, tresceš zlé.
O Svatý, Svatý. Svatý na věky!

še vždy zněte chválu tvoul
Oslavuj tě, Pane, celý život náš.

Zaslušno každou dobou vzpomínati na tebe.
Zaslušno všude k tobě obraceti mysl svou.
Zaslušno všude srdečně se tobě klaněťi.
Zaslušno důvěrně Tvou pomoc hledati.
Zaslušno říditi se stále dobrým Duchem tvým.
Zaslušno kořiti se před Tebou.
Milé konatt to, co přikazuješ nám.
Utíkati všeho, což nám zapovidáš.
Všemu přikládati svatou vůli tvou.
V tobě, Bože, zakládati rozkoš svou.
Bezpečně se spoléhati na tebe.
Cestou jíti, kterou moudře vedeš nás.
Vděčně přijímati, čehož nám podávaš.
Tiše nésti kříž. jímž navšlěvuješ nás.
Tvého nejmilejšího Syna nasledovati.
Stále dobře činiti, tak jako Ty.
Potlačených se ujímati a se zaslali.
Vůkol sebe radost rozmnožovati.
Chorobné pilně navstěvovati.
Cizé bidě otvírati srdce své.
Uvězněné a zarmoucené všemožně těšiti.
Lidi oblažovati, tak jako ty.
Nepřátelům dobře činiti,

jd
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Odpoustěti jim, jako tv nám odpouštíš.

Z. Ano to Ti věrně slibujem.
Milovati je, jakž Ty nás miluješ.

Z. To Ti věrně slibujem.
K. Otče náš atd. A neuvoď nás v pokušení.
L. Ale zbav nás od zlého.
K. Pane přijmi naše sliby,
L. A odpust nám naše chyby.

Modleme se:

Všemohoucí, neskončeně dokonalý Bože, kte
rýž nebeské i pozemské věci přemoudře zpravuješ,
příjmi dobrotivě pokorné a vroucí pochvaly naše,
a dej nám tu milost, abychom jakožto praví slu
žebníci tvoji myšlením, řeči a skutky, tako řkouce
bohabojným a ctným životem. naším svaté jméno
tvé oslavovali na zemi, až jednou s anjely a Vy
volenými tvými, našimi patrony a praotcemi tebe
ctíi a chváliti budeme, na nebesích skrze Ježiše
Krista Pána našého.

L. Amen.

Letanie k nejsvětější Trojici Boli.
Otče s nebes, Bože,
Synu vykupiteli světa Bože!
Duše svatý Božel
Svatá Trojice, jediný Bože!
Otče stvořiteli,
Synu vykupiteli,
Duchu svatý utěšiteli,
Nesmírná věčného Otce moci, '
Nezpytatedlná moudrosti Boha Syna,
Nejoučinlivější dobroto Ducha svatého,
Svatý, svatý, svatý Bože, Pane zástupů.
Trojjediný Bože, v němž živi jsme a hýbá

mne se,
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Trojjediný Bože, z něhož, vněmž a skrz ně

hož všecko učiněno jest a trvá.
Králi věků nesmrtedlný a neviditedlný,

jenž jsi byl, jenž jsi a jenž přijíti máš.
Otče, Synu, a Duchu svatý, jediný Bože.

Milostiva nám buď! Resp. Nejsv. Trojice,
Milostiva nám buď! Resp. Nejsv. Trojice.

Ode všeho zlého.
Od všelikého hříchn.
Ode vší pejchy a zpoury.
Ode všeho lakomství.
Od obžerství a milování světa.
Ode vší závisti a nepřízně.
Od hněvu a ode vši zlé vůle.
Ode smilství a nečistoty.
Ode vší lenosti a malomyslnosti.
Od věčného zavržení.
Skrze sílu mocnosti své.
Skrze velikost slávy své.
Skrze množství slibování svých.
Skrze nestihlou dobrotů svou.
Skrze hlubokost moudrosti; umění a sou

dů svých.
Skrze nesmírné blahoslavenství své,
V den soudný.
My hřišníci!
Bychom se tobě Pánu Bohu svému klaněli

a tobě samému sloužili.
Bychom svatého jména tvého nikdy nadar

mo nebrali.
Bychom ani myslí, ani tělem nectných sku

tků se nedopouštěli.
Bychom žádného proti spravedlnosti neu

tlačovali.
Bychom proti bližnímu nevydávali křivého

svědectví a lhaní se vystříhali.
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Bychom nezáviděli. bližnímu a nežádali |
jmění jeho. |

Bychom tebe z celého srdce a z celé du
še milovali.

Bychom pro tebe bližního svého jako sami
sebe milovali.

Bychom přišli k spatření slávy tvé.

"seu
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Beránku Boží, jenž snimáš atd.
Otče náš atd.

Modleme se:

Bože nevinnosti obnoviteli a smilovniče rač
k sobě obrátiti srdce služebníků svých a napl
niti je horlivostí svatého Ducha svého; dej nám ve
víře, naději a lásce zrůsti, abychom hodni
byli, což nám slibuješ, dejž milovati, což nam při
kazuješ, uděl nám sily zavrci to, co nám zapoví“
daš skrze Pána našeho Ježíše Krista, kterýž s
tebou, v jednotě Ducha svatého živ jest a králuje
na věky věků.

Resp. Amen.

Lťante k Bohu Ota.

Bože Otče svrchovaně dobrý.
Otče, jenž jsi nebea země z ničehožučinil.
Otče, jenž veškeren svět zachováváš pře

moudře řídiš a zpravuješ.
Otče, jenž jsi nesčislné množství anjelů stvořil.
Otče, jenž jsi člověka málo menšího anjelů

učinil,
Otče, jenž jsi člověkarozumema nesmrtel

nou duší obdařil. í
Otče. jenž jsi člověku dal obraz podobenství

svého.

"UB
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Otče,jenž jsi lidi všechny v podstatných strán
kách sobě rovné učinil.

Otče, jenž člověka mezi tvory nejvíce miluješ.
Otče, jenž 1 vlasy na hlavě člověka sečtené

máš.
Otče, jenž skrze stráž anjelů člověka opa

truješ a od zlého odvádiš.
Otče, jenž k oblažení našemu jednorozeného

syna svého k nám nehodným s nebe se
slati jst ráčil.

Otče, srdce naše nebeskou radostí naplň.
Dej nám dobrou a spokojenou mysl.
Dej nám k tobě synovskou důvěrnost.
Dej nám trpělivě snesti vše, což prozřetel.
| nost tvá na nás vložiti ráčila.

Nerač dopustiti, bychom v malomyslnost u
padli. |

Nerač dopustiti, by v kříži a trápení příliš
se rmoutilo srdce naše.

Dej nám stále mysliti na to, že i v protiven
ství a neštěsti naším otcem jsi. |

Dej nám poznati, že trápení naše z nepro
zřetelnosti naší nazvíce pochází.

Dej nám poznati že i nezasloužené utrpnosti
k dobrému duše naší slouží.

Dej nám vždy na paměti miti, jak jsme dů
stojní a vznešení tvorové. —

Dej, bychom vyborné moci duše náležitě
vzdělávali.

Dej, bychom obrazu tvého nikdy na duších
naších nepoškvrnili.

Dej, bychom každého člověkajako dílo tvé
a bratra svého milovali.

Nechť anjelé, tvoji svatí vůkol nás se kla
dou. |

"syuSIJSÁAotulsoad3,
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Nechť nás ostříhají na cestě života.
Nechť v nás vzbuzují hnutí a myšlení svatá. =

, . . o » . . f$<Nechť srdce naše citedlné a outrpné učiní.
> 9 . L » . o "©Nechť i také my dobrým vnukáním anjelů | 3

svatých rádi odvíráme srdce své. E.
Nechť žádný z nás svatého anjela strážce | =

svého nezarmucuje. a
Nechť se v srdcích naších vroucnost lásky |'2

naší k tobě rozmáhá. č
„Nechť zůstaneme až do-konce vděčné a |=

poslušné dítky tvé. p.
Nechť se jednou všickni shledáme v roz

košném příbytku Svatých tvých.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa (3krát)

Odpusť nám Pane. Uslyš nás Pane. | Smiluj se
nad námi. =

Pane smiluj se nad námi. - Kriste smiluj se
nad námi.

Pane smiluj se nad námi.
Pane uslyš nás. Kriste vyslyš nás,
Otče náš atd.

Modleme se +

Prosíme tebe nebeský otče,skrze nevýslo
vnou dobrotivost tvou, vlej v srdce naše pravdu,
stálou víru, pravou naději a vroucné milování, by
chom svobodní jsouce bludů a hříchů, rozum svůj
nálezům a ustanovením tvé svaté církve podrobo
vali, bychom všeckypéče a starosti své umítali na
tebe a cele se oddali tobě, bychom znajíce náchyl
nost a přížeň otcovského srdce tvého, všechno
přijímali z ruky tvé a za všechno tobě čest, chválu
a díky vzdávali. Skrze Ježíše Krista milého syna
tvého a Pána našého.

Resp. Amen.



G.

Letanie kajičníků.

Pane smiluj se nad námi.
Kriste smiluj se nad námi.
Pane uslyš nas.
Kriste vyslvš nás.

Otče s nebes Bože!
Synu vykupiteli světa Bože.
Duše svatý Bože!
Svatá Trojice, jediný Bože!
Dejž, Pane Bože, srdci našemu tebe žá

dati, tebe hledati, tebe milovati na věky.
Dejž, Pane Bože, srdci kajicnost, duchu

skroušenost, očím potok slz, rukoum ště
drotu.

Králi náš, uhas v nás žádosti těla, a zapal
v nás oheň milovaní svého.

Vykupiteli náš, vypuď z nás ducha pýchy,
a dej nám poklad pokory své.

Spasiteli náš, vzdal od nás prudkost hněvu
a dej nám štit trpělivosti.

Stvořiteli náš, vypuď ze srdce našeho pr
chlivost a hořkost všelikou, a dej nám
sladkost ducha tichého a mirného.

Dej nám nejdobrotivější Otče, pravou vířu
. naději příslušnou, a stálou lásku.
Rediteli náš, odvrať od nás marnost, nestá

lost mysli vybíhání srdce.
Odvrať od nás jízlivost jazyka, vzpinání očí,

života netřídmost. |
Odstraň od nás potupování blížního, nepra

vost utrhání, vyzvídání smélost.
Odvrať od nás žádost bohatství, žádost vr

chnosti, žádost marné slávy.
Odstraň od nás zlé pokrytství, a pochle

benství.

"seuSÁJSN2OUSOJA|

1uyupeu os[nprug



97===
Odvrať od nás pohrdání chudých, a utiskání

slabých.
Odvrať od nás žhavost lakomství, rez. závísti

a smrt rouhání.
Tvorce náš vypuď z nás drzost nešlechetnou,

urputnost a nepokoj.
Vypuď z nás nedbalost, zahálku a ospalost.
Vyhlaď z mysli tupost, srdce slepotu a smy

slů zdřevěnělost.
Vypuď z nás mravů nevhodnost, neposlušen

ství a zavrhováni rady dobré.

dých a násilí proti nestatečným.
Vzdal od nás potupu nevinnýcha zanedbávání

poddaných. | |
Vzdal od nás příkrost k domácím, nelásku k

přibuzným a tvrdost k blížnímu.
Prosíme tě Bože náš, pro milosrdenství tvé,

a pro milého Syna tvého.
Dejž nám outrpnost míti s zarmoucenými a

raditi bloudícím.
Uděl nám skutky milosrdenství, a vroucnost

pobožnosti.
Dejž nám ujímatise bídných a pomahati po

třebným.
Uděl nám těšiti smutné a zdvíhati potlačené.
Dejž nám odpouštětí vinnikům a hřešícím

proti nám.
Uděl námmilovati nenávidící nás aza zlé od

pláceti dobrým.
Dejž nám nikým nepohrdati, nébrž ctíti kaž

dého.
Uděl nám následovati lidi šlechetné, a varo

vati se zlých.

"seusÁjsnowisoad2
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Dejž nám oblibiti sobě ctnosti a zavrci vše- =

lijakou nepravost. 5 G
Uděl nám v neštěstí trpělivost a v štěstí E

zdrželivost. 5 ©
Dejž nám nedbati přiliš o věci zemské a |%=

žižniťi po nebeských. o
Beránku Boží! jenž snímáš hříchy světa: Odpusť

nám Pane.
Beránku Boží! jenž snímáš hříchy světa: Vyslyš

nás Pane.
Beranku Boží! jenž snímáš hříchy světa; Smiluj

se nad námi.
Pane smiluj se nad námi. Kriste smiluj se nad
námi. Pane uslyš nás. Kriste vyslyš nás.

Modleme se:

Nejžádostivější Ježíši a srdci našému nejmi
lejší a nejlaskavější,prosíme tebe pro tu svrchovanou
a dokonalou lásku, kterou jsi pokolení lidské mi
loval, a blaženost naši věrně vyhledával; ráčiž nám
dáti celé a čisté srdce a pobožný a pravý oumysl,
abychom nic zlého nečinili a nic dobrého neo
pomenuli, nic nevyhledávali a nežádali v životu svém,
leč jedině to, což jest duší naší a tělu prospěšné
a Spasitelné, tvé pak velebnosti Božské nejvíce
libezné. Jenž živ jsi a králuješ na věky, Amen.

Litanie ke všem Svatým.

Otče nebeský, věčný nepostihlý Bože! BY
Synu Vykupiteli a Spasiteli světa Bože! A 5
Duše svatý, Osvětiteli světa Bože! BE.
Nerozdilná Nejsvětější Trojice Boží! E. ©
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Svatá Panno Maria, Matko a Rodíčko Páně!
S. Michaeli Archanděli! od počátku pokorný

sluho Hospodinův.
S. Gabrieli, poslanče nebeský, do Nazaretu k

Marii poselstvím vyslaný.
S. Rafaelí, kterýs byl vůdce mladého Tobiáše,

a nástroj prozřetelnosti Boží,
Všickni sv. arciandělé a vyslanci Boží! ochot“

ni v plnění rozkazů Hospodinových, nám
za příklad, abychom vás následovali.

Všickní sv. blahoslavených duchův řádové!
neustále Hospodina chválicí, abychom 1 my
ho ve všem velebili,

S. Jene křtiteli! přísný kárateli krále Hero
desa a Herodiady manželky Filipa, bratra
jeho, dej ať v zlých věcech druhu nepo
chlebujeme; nýbrž s pravou láskou ho na
pomínáme a jemu domlouváme, třeba 1smrt,
jako ty, postoupiti měli.

S. Josefe, pěstoune Pána našeho Ježíše Kri'
sta, jakžs o svěřeného Ježíše a Marii pečo“
val, tak abychom i my se o naše matky a
dítky starali.

Všickni sv. arciotcové a proroci! vy jste vůli
Boží rozhlašovali, zbožně žili a pro jméno
Hospodinovo mnoho přetrpěli, abychom za
vámi kráčeli- í

S. Petře, kníže apoštolský! tys opustil vše,
následoval Krista, ze strachu zapřel ho, v
okamžení ale se kál a umřel proň na kříži,
abychom tak činíce, v sebe velmi nedůvě
řovali a svévolně se do přilišného nebez
pečenství nedávali. ?T

jspu€zojínpoaogsu[npo1o



100

S. Pavle, obrácený apostole ! tys jsi z neznámo
sti církev Kristovů hubil, ale obratě se, nej
vice jsi pro nitrpěl, v Římě jsa pro Krista
sťatý.

S. Ondřeji, bratře Petrův, neunavený hlasateli
sv. evangelium, pro které jsi mrskán, do ža
Jáře uvržen a na kříž zavěšen byl, abychom
i my v soužení pro dobré třpělivi byli.

S. Jakube, bratře sv. Jana evang., horlivý apoš
tole Ježíšův! tys kacíře slovem Páně a své
ho žalobníka srdečním políbením obrátil,
aby1 v naších srdcích pravý mír a pokoj
v pohostinu přebýval.

S. Jene, věrný milačku, očitý svědku a písa
ři Ježíšův! tys nikdy neopustil svého mi
stra, jsa1 u jeho smrti kříže, an tvé lásce
svou máti pod křížem plačící odporoučel,
abychom 1 my tě nasledovali v tom.

S. Tomáši, přesvědčený apoštole Páně vzkří
šeného Krista, tys pro stále rozhlašo
vání Kristovo byl jat a oštipem prohnán,
abychom i my důvody svatého evangelium
přesvědčeni, nebyli nevěřící.

S. Jakube, příteli Pána, první biskupe Jeru
salemský! tys byl v neustálémmodlení vel
mi horlivý a pro jméno Kristovo s hůry
chrámu Páně svržen a břevnem v hlavu
utlučen, abychom i my rádi na modlitbách
s Bohem rozmlouvajíce. pro Krista trpěli.

S. Filipe, apoštole Ježíšův! tys mnohé bohaboj
ným obcováním a ustavičným rozhlašováním
učení Kristova na víru obrátil, tak žes za
tou příčinou na kříž pověšen a ukameno
ván byl.

1spuezajínpo1ogau(npo4G
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S. Bartoloměji, apoštole Pánův! tys množství
> hdí ke Kristu naklonil, až krutá závist po

hanských knězí proti tobě vynikla, tebe ja
la, na kříž zavěsila, z kůže vslékla a hlavu
sťala, abychom se i my učili nátisky nepřá
tel naších trpělivě snášeti.

S. Matouši, apoštole a písaři života Ježíšova!
tyš celný úřad opustil, jda za Kristem, ká
záním obrátil vyšeckurodinu královu, apro
to ze zlost při oběti mšesv. byl protkán;
abychomi my tě v povolání svém násle
dovali.

S. Šimone! tys zapřel sebe samého, vzav
kříž na se a nasledovav Krista.

S. Thadeaši! věrný služebníče Kristův, ty. jsi
šlepěji Ježišovymi kráčel.

S. Matěji, zvolený Apoštole Ježíšův, tys svou
jadrnou řečí, sy. životem a neobyčejnými
skutky mnohé z domu Izraelova k spasení
věčnému přivedl; protož jsa ukamenován
a sekerou sťat.

S. Barnabáši, apoštole Páně! tys zástupy
neustálým učením ke Kristu vedl, církve
zakládal, bratry s sv. Pavlem pilně navště
voval, je povzbuzoval, Syna Božího zastá
val, skrze to jsi do temného žaláře byl uvr
žen, mukami trápen, kamenován a na hra
nici upálen.

S. Lukáši, lékařia věrný tovaryši Pavlův! ty jsi
v apoštolských prácech ho neopustil, pro
Krista jsi mnoho trpěl a výborně život je
ho popsal,abychomi mypříkladutvého na
sledujíce dobře smejšlející představené v
povolání svém nikdy neopouštěli, nobrž jim
ve všem dobrém nápomocni byli.
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S. Marku, tovaryši Barnabášův a písaři živo
ta Ježišova1 Tyjsi členy sv. církve v Egypté
rozvyklané svým. šlechetným | prikladem
napravil, aby tvé obcování nám za příklad
sloužilo.

Všickni svatí apoštolové a Evangelistové,

Všickni svatí učedlnici Páně.Všecka svatá nevinňátka,
s. Štěpáne, první arcimučedlníku, opravdivý

otče chudých! tys jako jáhen horlil pro Kri
sta, proto jsi křivěobviněn,jat a od nepřátel
svých, za ně se modle, ukamenován byl;
abychom i my, jsouce pronásledováni, na
křivdy rádi zapomínali, za nepřátely se mo
dlíce, dobře jim činili.

S. Vavřinče,věrný správče záduší! tys na roz
kaz sv. otce Syxta zádušních penčz mezi
nuzné rozdal, Krista nezapřel, modlám ne
obětoval, pročež tobě oudy stloukli, str
hali a na žhoucím rošti tebe upálili, aby
chom 1 my věrně nám svěřených statků ostří
hali a spravovali.

S. Vincenci, jáhene Kristův! tebe nepřátelé
žádnými rozkošemi ani mukami, hladem
ani žižní, žalářem ani obňem od Ježíše od
loučiů nemohli; "muse na žhoucím rošti
proň umřiti, abychom i my se nedaliani lá
kaním, ani trápením od Boha odloučiti.

S. Jene a Pavle, sv. bratří, vy jste bez ostý
chání Julianovi Císaři z víry křesťanské po
běhlíku pravili, že s nepřítelem Božím, an
Krista zapřel, společenstvímíti nechcete,za
tou příčinou jsouce sťati na příklaď, aby
chom 1 my vrtkavých lidí a zlé pospolito
sti, se vystříhali.

jJnpodagsu[apo1G

SEU£<Z3



103U

S.

setníku vojska Dyokleciánova! Vy jste mu
čedlnictví pro jméno Kristovo podstoupili.
Ty Šebestiáne! žes tolik žoldnéřů ke Kristu
obrátil, jenž proň smrt podstoupili, protož
jsa v poli ke sloupu uvázán, ž lukův pro
střílen a kýjemi utlučen, abychom i mv u
víře posilovali, k dobrému nabádali a k Je
žíši přiváděli.
Kozmo a Damiáne, lékaři křestanští! vy

jste nuzným a churavým dobročinnosti
ochotně prokazovali, a slovo boží rozhla
šovali, abychom 1 my vás v dobročinných
skutcích následovali,

pozůstalí sirotci! vy jste šlépeje svých ro
dičů nastoupili, majitek jste rozdali, aby
jste Bohu lépe sloužili. Ty Jervázi, byl jsi
pro Boha olověnými kýjemi ubit a ubitý
bratr tvůj sťat: abychom 1my sobě na čas
ném zboží velmi nezakládalí; ale raději je
v dobročinnost obraceli.
Silvestře, muži Boží! tys pokřtil prvního

křesťanského císaře Konstantina velkého,
čím jsi mnoho dobra církvi Boží spůsobil;
abychom 1 my v povolání svém pílili vše
možně blahu a dobru všeobecnému dopo
mahati.

pilnosti následovali.
Ambroži, horlivý biskupe a přísný učiteli

sv. církve, tys hříšnému císaři Theodosiovi
do církve, vjíi zabránil; pokud by se z pře
činění svého nepokál, za nehodného sboru
křesťanského jej uznávaje, abychom i my,
hřešice, skrze pravé pokání se polepšili.
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S. Augustine, moudrý a slovuťný biskupe a ve
leslavný učiteli sv. církve! tys na smrtel
ném loži častěji opětoval: „Jen nizádný ne
umírej bez kajicnosti, byť i žádné vinny do
sebe neměl.

S. Hieronime, starosto a výborný učiteli sv.
církve! tys jen po neomylném slovu Páně
pilil, abychom 1my po něm toužili a z něho
utěchy dosáhli.

S. Martine, milosrdný biskupe! tyjsi veškeren
statek svůj mezi chudé rozdělil, setkav se že
brákem nahým, rozdělil se s ním o plášť
svůj, polovici dav nabému; abychomse pa
matovali co náš spasitel dí: „„Což jste jed
nomu z nejmenčích mých učinili, mě jste
učinili.““

S. Mikuláši, milosrdný biskupe! aby jistá ro
dina v nesmírnou chudobu nepadla, a
chlipnosti se nedopustila, dary jsi ji udě
loval.

S. Anronine, borlivý kazateli, kladivo kacéřův!
Ty jsi se Pánu z cela odevzdal, tělo své uj
mou pokrmů skrocoval, hlubokost pisem
zpytoval, spisy sv. otcův pilně četl, dnem 1
nocí na modlitbách bděl a osvíceným du
chem neustavně neopomíjel učedlníky své
nabádati slovy Ježíšovými: ©„„Modlete se
a bděte, abyste nepadli v pokušení.““

S. Benedikte, přísný opate! opustil jsi statek
svůj, následuje Krista, trpký jsi život vedl,
a všecky vášně svého těla přemohl; aby
chom i my udatní v přemahání naších váš
ní byli.

S. Bernarde, ty jsi zrcadlo mravů, abvchom
1 my se snažili onu čistotu cnosti sobě při
vlastniti.

„seuezo1[npoaogou[npo1G
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S Dominiku, vznešený kazateli ! tys již v svém
jinošství za času krutého hladu, sobě ujmu
v jídle a pití činil, své spisy rozprodal a
lačné, jak slovem božím, tak chlebem vez
dejším krmil, abychom 1 my v čase hladu
všemožně nuzným pomahali.

S. Františku, ty jsi se odřekl časných věcí, kte
réž ti v cestě spasení stály, abychom i my
se zbavili všeho, což by našemu spasení
odporovati chtělo.

S. Maří Majdaleno, kající hříšnice! jak jsi po
znala Ježíše, opustila jsi svět, kajíc se
skroušeně svých hříčhů a následujíce Kri
stu; abychom imy připoznání hříchů svých
se polepšili a nasledovali tebe.

S. Háto, nevěsto Kristova! ty jsi byla pro pa
nenskou čistotu od nepřátel jata, poličko
vána, plechem pálena, na řeřavéuhlí vlože
na, ukrutně mučena, a kdvž tě nemohli ní
žádným spůsobem od něho odloučiti; tedy
musela jsi v žaláři skonati.

slávu opustila, nepotřebných věcí prodala,
pomohala a přidržela se Krista, od něhož
tě ani lahodnými slovy, ani pohrůzkami ne
přátelé tvoji odvrátiti a k modlám přivésti
nemohli; protož tě do nevěstčích míst u
vedše, pod tebou veliký oheň zanitili, vře
lým olejem tě polývali a hrdlo mečem prohnali.

S. Anežko, šlechetná panno! pohrdla jsi svět
skou slávou, a zasnoubila se Kristu; pro“
to jsi byla napomenuta, aby ráději po
hrdla Kristema obětovalamodlám3 tvjsi ale
od Boha živého neodstoupila; nato jsi by
Ja k zahanbení mezi nevěstky dána, na hras
nici pálena a sťata. |

jseuezoajinpoogau(npo1o
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S. Cecilie, koruno mučedlnic! tys rozdala ne
potřebné poklady mezi nuzné, vyznala Kri
sta a nechtěla obětovati modlám; proto jsi
byla jata, do vřelé vody sazena, ohněm pá
lena, do vězení dána, a třemiranami nedo
ata, musela jsi se tři dni trápiti, nežli duši
Pánu odevzdala, bychom i my za tebou
postupovali.

S. Kateřino, tys byla láskou ku Kristu tak za
nicena: že tě ant učitelové pohanští vým
luvností svodných důvodů, ani libými pří
pověděmi od smyslu křesťanského odvesti
nemohli, proto jsi byla jata, palicemi bita,
do žaláře uvržena, hladem mučena, ostrými
noži bodána, kolem lámana a sekerou sťata.

S. Anastázie! tys byla pro vyznání Ježíšovo
dlouhým vězením od svého muže mučena,
k sloupu přivázana a okolo zaníceným ohněm
pálena, abychom i my tak statně Boha
před nepřátely jeho vyznávali.

S. Barboro, tys byla pro Krista pochodněmi
pálena, ukrutnými mukami trápena a nejpo
sléze mečem sťata, abychom se na slova Je
žíšova pamatovali: „„Co by bylo platno člo
věku, kdyby všecken svět vyzýskal, na duši
pak své škodu trpěl.““

Všecky svaté panny a vdovy,
Všickni svatí a světice Boží,
Milostiy nám buď, odpusť nám Pane!
Milostiv nám bud, uslyš nás Pane!
Odevšeho zlého,
Od veškerých bludu a hříchů,
Od přílišné světské lásky,
Od nezřízeného milování časných věcí,
Od pejchy a nádhernosti,

Wnpoaogou(nposo
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Od svodů a křivých řečí,
Od pokrytství a tajné nevěry,
Od kyselosti a zášti k blížnímu,
Od tvrdého a neoutrpného srdce,
Od lakomství a nekřesťanské lichvy,
Od smilných a nečistých myšlení,
Od nesťřídmosti v jídle a pití,
Od nesvornosti domácí,
Od málomyslnosti a nedůvěřování V pomoc

tvou.
My hříšníci, |
Bychom kráčeli cestou, kterou kráčeli všickni

Svatí,
Aby nás příklad jejich ke všemu dobrému

vzbuzoval,
Abychom tebe jako oni opravdově milovali,
Abychom jako oni nešlechetnostem odporo

vali,
Abychom zlým spůsobům světa se neodá

vali,
Abychom v těžkém pokušení Tobě věrni zů

stali,
Abychom mezi syny světa čisté svědomi za

chovali.
Abychom jako oni v trápení Tobě se důvě

řovali,
Abychom mirní a tiší byli,
Abychom jako oni dobročinnost prokazovali

chudým,
Abychom 1 nepřátely své milovali,
Abychom pro zalibení své, Tobě nemilého

rádi opouštěli,
Abychom pro pravdu a spravedlnost všecko

rádi přetrpěli,

pUBSEUPOGOASÁA
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Abychom z tvých rukou korunu slávy obdr
želi,

Abychom se s tvými vyvolenými na nebesích
radovali,

Aby nás k pravému pokání přivesti ráčil,
Aby svou syatou církev spravovati a zacho

vati ráčil,
Aby Náměstka Apoštolského i veškeren du

chovní stav v svatémnáboženství zachovati
ráčil,

Aby nepřátele cirkve svaté ponížiti ráčil,
Aby králům a knížatům křesťanským pokoj

a svornost dáti ráčil,
Aby všemu lidu křesťanskému pokoj a jed.

notu udělih ráčil,
Aby nás samých ve své svaté službě posil

niti a zachovati ráčil,
Aby mysle naše k nebeským žádostem po

zdvíhnouti ráčil,
Aby všem dobrodincům naším, věčnými do

brými věcmi odplatiti ráčil,
Aby duše naše, bratří, přátel a dobrodinců

naších od věčného zatracení vysvobodit
ráčil.

Aby ourody zemské dáti a zachovati ráčil,
Aby všem věrným zemřelým odpočinutí věč

né dáti ráčil.
Aby nás uslyšeti ráčil.
Synu Boží.

jseusájsnmisoad2,

nám Pane.

Pane.

se nad námi.
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Kriste uslyš nás. Kriste vyslyš nás. Kirie eleison.
Kriste eleison. ©Kirie eleyson.

Otče náš, atd.
A neuvoď nás v pokušení,
Ale zbav nás od zlého.

Žalm 69.

Bože ku pomoci mě vzezři: Pane k spomo
žení mému pospěš.

Zahanbeni ať jsou, a ustydí se, kteříž hlodají
duše mé.

Odvraťtež se zpět, a zastydtež se, kteříž
chtějí mně zlého.

Odvraťtež se i zpět zardice se, jenž mne po
volávají v pohanění.

Nechť plesají a se radují v tobě, kteříž hle
dají tebe, a nechť říkají vždycky: Zveleben budiž
Pán, kteříž milují spasení tvé.

Já pak chudý a nuzný jsem, Bože spomo
ziž mi.

Spomocník můj a Vysvoboditel můj jsi ty,
Pane neprodlivej.
Sláva Otci i Synui Duchu sv. jakož byla,

na počátku, i nyní, 1 vždycky, i na věky věkův,
Amen.

K. Spasené učiň služebníky své,
L. Bože můj doufající v tebe.
K. Budiž nám Pane věží mocnou,
L. Od tváře nepřítele.
K. Nic neprospívej nepřítel nad námi.
L. A syn nepravosti nepříčiniž uškoditi nám.
K. Pane ne vedlé hříchů naších učiniž nám.
L. Ani dle nepravostí naších oplacuj nám.

8
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K. Modleme se za nejvyššího biskupa na

šeho N.
L. Hospodin zachovejž ho, a obživiž ho, a

blahoslaveného učiňižho na zemi, a nevydávej ho
v ruce nepřátel jeho.

K. Modleme se za dobrodince naše.
L. Pane rač odplatiti všem nám dobře činí

cím pro jméno tvé životem věčným. Amen.
K. Modleme se za věrné zemřelé.
L. Odpočinuti věčné dejž jim Pane, a světlo

věčné ať jim svítí.
K, Odpočiňtež v pokoji.
L. Amen.
K. Za bratry naše nepřítomné.
L. Spasené učiň služebníky své, Bože dou

fajicí v tebe. *
K. Scšli jim Pane pomoc ze svatyně,
L. A ze Syonu ostřihej jich.
K. Pane uslyš modlitbu mou,
L. A volání mé k tobě přijď.

Modleme se:

Veliký svatý Bože! jenž jsi nesčíslné mno
žství vyvolených svých uprostřed hříšného světa
v prudkém pokušení ode vší nepravosti milostivě
zachovati, a po ouzké a bodavé cestě ctnost až do
nebeské vlasti doprovoditi ráčil: smiluj se také
nad námi, a srdce naše k ochotnému plnění sva
tých rozkazů svých nastroj, abychom svatých a
vyvolených tvých životy následujíce, 1 také do
ráje nebeského následoval, kdež to ty s milým
S.nem svým vítězivým králem, Ježíšem Kristem v
jednotě ducha svatého živ jsi,a králuješ po všecky
věky, Amen.
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Aneb: Bože! kterémuž stilovati se vlastně
přináleží, prosíme Tebe, uslyš na přímluvu sva
tých andělů, patriarchů, proroků, apoštolů, učitelů,
vyznávačů a všech ostatních vyvolených svých po
korné prosby a žádosti naše, a dej námten, jehož
marný svět dati nemůže, pokoj mysli.. Vzdat od
nás všeliké trápení, a ve své lásce zachovej, aby
srdce naše k plnění svatých přikázání Tvých vždy
byla oddána. Zapal ohněm svého svatého Ducha
srdce naše, abychom Tobě nepoškvrněným tělem
sloužih a Čistým srdcem se zalibili, skrze Ježíše
Krista Pána našeho, Amen.

Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospo
din! Amen.

A věrných duše skrze milosrdenství Boží od
počiňtež v pokoji! Amen.

Aneb: Všemohoucí, svatý, věčný Bože! jehož
velebnosti a slávy veškeren svět obsábnouti nemů
že. Ty veškerým oborem světa vládneš, vše dle
své vůle spravuješ, vzhledníi na nás okem milosr
denství svého, a Ikajicí volání naše poslyš. Vli do
srdcí našich živou a pevnou důvěrnost k Tobě,
abychom o tom nic nepochybovali, že Ty, jenžs až
po tuto chvíli nás milostivě zachoval, a tak hojných
radostí nám popřál 1 také dnes a po všecken Čas,
co dobrotivý otec dítěte svého, nás neopustiš.
O, uděl nám milost, abychom v pravé pobožnosti
prospivali, žádosti těla mrtvili a po cestách Tvých
stále kráčeli. Duch tvůj svatý, duch moudrosti a
pravdy, duch horlivosti a síly spravuj nás vnitř 1
zevnitř, abychom naprosto nic nesmejšleli, neroko
vali a nekonali,- čím by se jméno Tvé svaté zne
uctilo, svědomí naše poškvrnilo, a utěšený pokoj
srdci našich zmizel. Zachovej nás vždycky od ne
bezpečného pokušení, abychom v tchosti a poko



ře šlepěje Pána našeho Ježíše Krista následovali.
Chraň nás od slepoty mysle a zatvrzelosti srdce, od
nenávisti a hněvu, od mrzkosti a nečistoty, od ne
spravedlnosti a zarmucování bližního, od lži a pře
tvářenosti, od nemírného požívání pokrmů a nápojů,
od přílišné lásky a náchylnostk převráceným mra
vům světa. Stvoř v nás ráději o dobrotivý Otče,
srdce nová, citelná, mírná a krotká, poslušná a
svatých přikázání Tvých milovná. Poroučim Tobě
všecko, což jsi nám milostivě uděliů ráčil. Po
roučím Tobě naši matku svatou církev, požehnej
ji a buď její podporou a mocnou obranou. Dej
jí věrné dítky a horlivé pěstouny, aby spasitelné
kázně, pravé pobožnosti šetříce, víru; naději a lásku
v srdcích věřících zachovali. Ostříhej věrných ou“
dů její před zkázou a porušení mravů; uděl ka
ždému z nás moudrost Boží, čisté svědomí, citelné
srdce, nepřetvářenou pobožnost a náchylnost k
druhům svým, abychom v dobrém silili. Přitom
pod otcovskou péčí a ochranou měj naši vlast a
našeho zamilovaného země Pána, všechny vrchno
sti, zprávce, úředníky duchovní i světské, aby pro
půjčené od Tebe moci náležitě uživajíce o zacho
vání dobrého pořádku, nezkažených mravů, a o
rozhojnění všeho dobrého živě a horlivě se zasa.
zovali. Pomáhej jim těžké břemena i obecní zprá
vy nésti. Potěš je neustálým pokladem a vdě
čností věrných a ochotných rodáků. Žehnej jejich
pilnou práci a dávej jim dobrá vnuknutí na mysl,
aby se pravá moudrost a osvícenost rozmáhala,
ušlechtila mravy a bázeň Boží rozšířila, sprave
dlnost i svornost, láska a pokoj nadevšecko vá
ženy byly. Požehnej o milosrdný a milostivý Otče!
všem nemocným, bídným a nuzným lidem, jenž
v zármutku svém od Tebe jedině pomoci, a potě=
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šení očekávají. Potěšuj těch. trápených. | Oslazuj
jejich osud. Rozmnož jejich důvěrnost k. sobě.
Shtuj -se také 1 nad v Pánu. usnulými bratry,
přátely našími, aby se pomocí Tvou brzi od všéli
kých poklísek a neduhů očistili, jimiž v smrtelném
těle zůstávajíce, se poškyrnili. Uveď je očisťěné
brzce do slávy své nebeské. Nás pak živých zdr
žuj v lásce a uděl nám svatou trpěhvost a dobrou
spokojenou mysl. Poruč andělům svým, aby nás
ostříhali na drahách naších a svatý mír, vpřímnost
a lasku mezi námi zachovali. Jen odpusť nám
naše křehkosti a pošetilosti, chyby a poklesky a
chtícím se opravdově polepšiti, rač býti nápomo
cen. Učiň, aby počet spravedlivých, dobrých a zbo
žných lidi každým dnem větší byl, abychom všickni
dobrý boj bojovali, víru, naději a lásku zachovali,
běh života šťastně dokonali a při skončení svého
putování korunu věčné slávy obdrželi, skrze Ježíše
Krista Pána našeho, Amen.

Prosba všeobecná.

Všemohouci, věčný Bože, Otče nejdobroli
vější, vyslyš prosby naše srdečné, které hožské ve
lebnosti tvé přednášíme, za všecky, za kteréž po
roučiš, bychom se modlili. Opatruj milostivě du
chovní a světské starosty a kmety naše, a uděl jim
svatého Ducha svého, aby propujčené sobě moci
užívali ke cti a chvále tvé a k rozmnožení dobra
a blaha obecného. Poroučíme pod ochranu tvou.
naše rodiče, bratry i sestry, přátele 1 nepřátele
naše. Odvrať od nich všeliké zlé a protivné věci,
nemoc, hlad, mor, vojnu a nedostatek a uděl jim

pravou nábožnost a horlivost v službě tvé svaté,aby ostříhajíce přikázání tvých, zde i na ononk*
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světě blažení byli. Slituj se také, o milosrdný
Otče, nade všemi bídnými a nuznými, nemocnými
a zarmoucenými, a dej by kazdý oučasten byl to
ho, čehož k pravému prospěchu a spasení duše
jeho slouží. Rozpomeň se na duše zemřelých a
dej jim odpočinutí lehké a radost věčnou. Za
chovej nás všecky milostí svou, abychom v po
koji a radosti tobě sloužili a velebili tebe skrze
Ježiše Krista milého Syna tvého, v jehožto jménu
se modlíme: Otče naš, atd.

Modlitba za cirkev sv.

Pane Ježíši Kriste! tys nás v zaslíbení svém
pojistiu ráčil, že kdo ve jménu Tvém hledá, na
iezne, kdo tluče, tomu se otevře a začkoli kdo
bude prositi, že mu Otec nebeský dáti ráčí; pro
tož rozjímajíce sobě důležitost všeho křesťanstva
katolického (církve kat.) prosíme vroucně Pane
Bože, abys nám po všecky věky slova svého sva
tého, čistého a nepoškvrněného popříti a mezi
námi vérné a nábožné, horlivé a křesťanské sluhy,
duchovní správce, učitele zachovati ráčil, jenž by
obce křesťanské vždy zdravým učením, nsbožným
životem 1 obcováním člověčenstvo, naši všeobecnou
sv. církev apoštolskou před nepřáteli, učiteli Istný
mi od učení bludného i od všelikých rot, roztr
žek a roznůšek milostivě zachovali i všech bran
pekelných ostříhali, nobrž dej, ahy ji po veškerém
světě rozhlašováním horlivým čistého slova božího
štěpovali a rozšiřovali a všady od oukladů nepřá
telských podlé tvé sv. vůle chránili; skrze Pána
našeho Ježíše Krista, Amen. '

Otče náš atd.
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Modlitba za nejvyššího pastýře ducho:
vniho.

Pane Bože Všemohoucí! račiž nejvyššího pa
stýře biskupa našeho Pia IX., náměstka apoštol
ského a veškeren duchovní stav v náboženství
pravém zachovati, v ruce nepřátel ho nevydati, j-e
mu moudrosti přispořiti a té milosti propůjčil,
aby v bázní boží živ jsa, svatou pravdu miloval a
čisté slovo Boží horlivě rozsíval, aby vždy v do
brou zemi srdcí bohabojných a pravověřících kře
sťanů katolických padalo, v nich se ujalo a stý
užitek přinášelo. Bože, dej mu dar opatrnosti,
aby neustále nad vyučováním slova božího se svý
mi podřízenými Správcemi duchovnímu bděl, aby
zlý duch koukole do čistého símě božibo nevtrousil
a duch sluhů božích jako pyšných andělů nezpu
pněl a neshrdl; pročež Tě věčný Bože prosime;
abyscho po. všecken věk života jeho po cestě
Ducha sv. s veškerým duchovenstvem vedl, skrze
Pána našeho Ježíše Krista. Otče náš, atd.

Modlitba za nejvyššího zprávce země.
Všemohoucí Bože! Ochranče veškerých krá

lovství, vroucně Tě prosíme, abys našeho milo
suvého Pána země prvního konštitečního císaře a
krále, FerdinandaV.,našehovladaředobrého,s na
ší milou vlastí Českou pod ochranu svou milostivě
račil vzíi a ode všeho zlého jej chrániti, aby pod
tvou ochranou v stálém a dobrém zdraví v zpra
vování národů svých se svými věrnými sluhy v
pravém vyznání Slova božího skrze Ducha sv.
osvícený a posilněný vždy jemu milostí svou pože
hnání svého, rady a moci, síly 1 vítězství nad ne
prátely dobrotivě popříu ráčil, aby tvou mocnost,
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kteroužto vítězí, náležitě poznal a ctil, aby lid svůj
vždy opatrně moudře a dobře řídil a spravoval,
aby pod jeho ochranou a zprávou všickni náro
dové jeho práva rovného a blaha ústavního po
dlouhá léta v pokoji oučastní byli. Dobrotivý Bo
Ze! uděl, aby všecky stavy, duchovní isvětské
vrchnosti, raddy i soudcové, dobro a blaho člo
věčenstva v bázní boží vyhledávali, práva lidu há
jili, pravdu sv. milovali, spravedlivé soudy činili a
jiné k tomu přidržeu ráčili, aby sláva boží a Čest
slova jeho sv. k tomu všeliká ctnost, pobožnost a
řád dobrý zachován byl, všemu pohoršení aby
zabráněno a obecné dobré pokojně zpravováno a
zachováno bylo, skrze Ježiše Krista Pána našeho.

Otče nás, atd.
Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospo

din! Amen.
A věrných duše skrze milosrdenství božské

odpočiňtež v pokoji, Amen.

Prosba za odvrat všeho zlého a přijetí všeho do
brého.

Nebeský Otče! ráčiž vzezřiu očima nesmir
ného milosrdenství svého na svůj líd věrný, zaň
tvůj jednorozený milý Syn, Pán a Spasitel náš,
Ježiš Kristus, na tento svět stoupiv, neodporoval
se v ruce hříšníků dáti, a nejdražší krev svou na
dřevě křiže vylít. Račíž od něho milostivě odvrá
tuti dávno zasloužené pokuty, nebezpečenství pří
tomná 1 budoucí, škodlivé a proťivné příhody,
sváry a roztržky, boje i drahotu, neduhy i mor,
truchlivé a smutné časy. Ráčiž osviťiti a posilniti
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ve všem dobrém všeliké duchovní a světské vrch
nosti, aby od nich všecko tak zpravováno, a říze
no bvlo, jakž to k prospěchu tvé církve sv. a mi
lé naší vlasti slouží. Obrať srdce naše k pravému
pokání, a polepšení života, zapal v nás oheň milo
vání svého, a dej nám lačněti a žížniti po spra
vedlnosti, abychom jako poslušní synové v životě
1 v smrti tobě se líbili.. Nápotom Tě vřele pro
síme za naše dobrodince, přátele 1 nepřátele, za
živé i za mrtvé. Prokaž nám všechněm přehoj
ného milosrdenství svého, a. ostříhej nás skrze
andělé své svaté na cestách naších, abychom Tě
v jednotě svaté víry křesťanské a potom tam se
všemi vyvolenými, s našími patrony českými u
věčné slasti a blaženosti ctili a velebili, skrze
Ježíše Krista Pána a Vykupitele našeho, v jehožlo
jménu sv. Tě vzýváme: Otče náš, atd.

Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospo
din! ©Amen.

Modlůba všeobecní.

Vzezři na nás Hospodine! se stolce jasnosti
a velebnosti své okem milostivým, a ráčiž k našim
žádostem pokorným se nakloniti a vše cožkoli
by nám na duši a na těle škodilo, od nás milo
stivě odstraniti. Tobě všemohoucí Pane nebe
i země, Tobě Otče náš se všickni oddáváme a
poroučíme s tělem i s duší svou. Nakládejs námi
podlé neskončené dobroty své; řiď nás a spravuj
kroky naše, bychom se neuchýlili z cesty tvých
přikázání sv. a neztratili utěchy, přízně tvé a spo
kojenosti vnitřní. Blahořeč a požehnej všeobecné
a apoštolské cirkvi sv., buď její obranou a mocnou
podporou, zamez všeliké zčestné učení jejímu uče
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ní odporné a posilej jí věrné a horlivé služebníky
kteřížby | ostříhali spasitelné kázně a nábožných
mravů, a rozmáhali v srdcích pravověřících hlavní
křesťanské ctnosti: Víru, nadějí a lásku. Požehnej
také vrchnosti světské, jíž jsi řízení a zprávu ze
mi a obcí milostivě propujčiti a svěřití ráčil. Osvě
cuj je moudrostí sv. Ducha svého a vládní sám
srdcem jejich, aby o zvelebení a rozhojnění obe
cného dobraa blaha člověčenstva a vlasti naši Čes
ké horlivě pečovali. Dobrořeč a požehnej rodičům
1 dobrodincům, přátelům i nepřátelům našim, a
přiveď všecky bloudicí a hřešící bratry a sestry na
še podlé milosrdenství svého na stezku pravou,
aby po ní kráčíce do nerozvížitelného svazku je
dnoty víry a lásky vstoupili. Blahořeč podobně
všem zarmouceným a nemocným, bídným a nu
zným, jenž v utrpení svém od tebe jedině, všemo
houcího a litosťivého Boha svého, pomoci. a utě
chy očekávají. Rozpomeň se konečně na duše
zemřelých svých věrných, a propůjč, aby se brzy
očisťilyod vad a neduhů svých a uzřely slávu krá
lovství tvého. Smiluj se nad námi všemi, a po
silni nás ve všem, což dobré a blahé, chvalitebné
a vzácné jest lidu a vlasti naší před Tvou tváří
božskou, skrze Pána našeho Ježíše Krista, v jehožto
jménu se modlíme: Otče náš atd.

Vyslyš nás Všemohoucí a milosrdný Hospo
din! Amen.

Modlitba Slovanů.

Všemohoucí Hospodine! svrchovaně dobro
tvý Otče náš, nakloň uši svých ku Ikání a volání
svého lidu zkroušeného a věrného a naplň srdce
žádostivých proseb jeho, jež Tobě před oltářem
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milého Syna tvého v hluboké pokoře, v prachu
klečicí a v slzách. kanoucích předkládá. Ne
opouštěj rodáky slovanské, zarmoucené a proná
sledované. Řiď je vždy moudrostí svou v děd
nách jejich a spravuj kroky na cestách jejich, aby
se nikdy z pravého chodníku Tvého neušinuli. Spo
juj je láskou Tvou a udržuj je v jednotě stálé, aby
Tě velebili a oslavovali na okresu zemí svých po
všecky věky. Ostřihej je u víře tvé svaté a od
všelikých bludů a roztržek, rozmíšek a porušení
mravů je vystříhej. Obrať bloudící na pravou
drahu svou svatou. Osvěť je, aby po ní putujice
vždy dobro člověčenstva veškerého ve světě ne
beském vyhledávali a zastávali. Hospodine! po
silůňmezi nimi choré i nemocné. Občerstvi mdlé
a opatř nuzné a zarmoucené pobratřené bližní je
jich, kteří blaho veškerého lidu, všech bratří a
sester našich, pilně vyhledávají, horlivě a sprave
dlivě zastávají. Bože! buď hojným odplatitelem do
brodincům našim, a ty, kteříž násnenávidějí, k smi
ření, pokoji a lásce bratrské nakloň, a odpušť jim
pohřešky jejích, jakož i my jim učiněné nám křivdy
ze srdce rádi odpouštíme. Dej naší vlasti milé
české1 všechněm zemím stálý mír a bezpečnost.
Zpravuj dobrým Duchem svým uašeho nejvyššího
pastýře N. našeho zeměsprávce N., představené naše,
vyšší 1 nižší, duchovní i světské. aby se pod vládou
a řízením jejích utěšeně rozmáhalo veškeré dobro
a blaho člověčenstva i zemí. Potěš i také duše
zemřelých a očistěné od všelikých poškvrn hříchů
uveď v slávu a radost vyvolených svých. Porou
číme se všickni pod otcovskou starost, péči a 0
chranu tvou: zachovej nás uvíře pravé a v světlu
božím. Posil nás v pobožnosti, i v obcování prá“
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vě křesťanském, skrze Ježíše Krista, milého Pána a
Spasitele našeho, v jehožto jménu voláme: Otče
náš, atd.

Vysvoboď nás Všemohoucí a milosrdný Ho
spodin! Amen.

Modlitba zarmoucených.
Všemohoucí Tvůrce! pokorně Tě vzýváme,

popřej nám v tomto životě kratičkém zdraví těla 1
duše, račíž nás obdařiti mírem dobrým a počasím
zdravým, ne podlé naší, ale tvé sv. vůle ať se
stává. Jestliž jsi nedostatkem tělesným chorobného
navštíviti ráčil, ať si pováží, žes pro vejstupek a
hřích jeho týž nedostatek těla naňvložiti: ráčil, ne
bo víme: že hřích přivozuje nemoc a nemoc bo
lest a trápení, bídu i psotu a posleze smrt, protož
chorobníče! zpytuj sebe, polepši života svého, a
čiň pokání, abys svědomí své očistil, Bůh tě na
vštívením nemoce tvé napomíná k dobrému. O
Bože! zachraň ourody zemské od povětří škodné
ho a krupobití třeskutého. Odyrať od nás dra
hotu 1 hlad, mor a válku. Vystříhej nás od ná
hlé a nenadálé smrti, zbav nás protivenství a trá“
pení, abychom tobě pokojně a příkladně sloužili;
pročež račíž milosrdný Bože! chudým a pocest
ným zdraví a pokrmu ku výživě jejich nevyhnutel
ně potřebného uděliti, když střídmijsouce po dráze
tvých sy. přikázání bohabojně putují. Udél potě
chy a síly své těhotným a žalářným, nemocným a
zármouceným, bolesti a trápení polehčiti a podlé
své vůle božské milostivě obrátiti buďto k životu
anebo k smrti, duše pak jejich k spasení v pravé
víře a trpělivosti až do skonání dobrotivě zacho
vati, nebo ty Bože! jsi potěcha a koruna zarmou
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cených, ty Ježíši Kriste! jsi posila všech bídných
a nuzných, poslyš prosby a pláč alkání všech těch,
kteří v utiskování a v zármutcích svých k Toběve
dne i v noci o pomoc neustále volají. O vzhledni
na modlitbu svého skroušeného lidu, odvrať metlu
svého spravedlivého hněvu a spomociž jemu, abyz
trapení svého všeliké slasti a potěšení nabyl, skrze
zásluhy a neustále orodováni tvých sv. vyvolených
našich přímluvců a patronů Českých: Cyrila, Me
thuda, Víta, Vácslava, ;Volfganga, Vojtěcha, Sig
munda, Jiřího, Kosmy a Damiána, Jána MN.,Pro
kopa, Ivana, Benedikta s bratřími, Norberta, Jo
sefa a Lidmily proti všem nesnázím proťívným
ostřihán byl, skrze Ježíše Krista Pána našeho
Amen.

Vyslyš nás Všemohoucí a milosrdný Bůh,
Amen.

Poděk za plody pozemské.

Hospodine nebeský! tvými dary hojnými
dobří i zlí, vděční1 nevděční tohoto léta poděleni
jsouce s plesáním přistupujeme před obličej tvůj,
a zapožehnanéžně vzdávámeTobě slávui chválu
vděčnou, nebo kdo jako ty rozkázati může oblakům
by svlažovali zemi, a slunci by zahřívalo ji? Kdo
velí lůnu země, aby símě do ni vložené stojnásob
se rozhojnilo? Kdo rozprostírá mlhy, aby papr
škové sluneční tím mocněji k zemi pronikali? Kdo
vodí střely nebeské, aby nehubily dila snažných ru
kou lidských? Kdo působí předivné počasíastří-
dání čtvrťí ročních? Kdo krmí nesčíslné množ
ství zvířat na zemi i ve vodě? Kdo odměnuje,
naloženou peči a práci rolníku, a všeho hojnost
udilí dobrým i zlým? Všecko to v tvé moci Ho:

9
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spodine, neskončeně moudrý a dobrý stojí. Plná
jest země, plné jest nebe lásky a přízně tvé. Den
dnu, rok roku vypravuje slávu a velikost skutků
tvých nestižitelných rozumem lidským. Ty vlá
dneš po všech světa končinách a rozkazuješ andě
lům svým, aby vykonávali.vůli tvou sv. Nikdy ne
přestávají zvučeti chvalozpěvy jejich. ©Nikdy ne
přestaneme i také my tebe, veliký Bože, slaviti a
velebiti. A však ne slovy toliko nýbrž 1 skutky
dobročinnými cťíti tebe se přičiníme. Dary tvé
považovati budeme ne jako vlastní jmění své, ný
brž jako statek obecní, nám na čas ku správě svě.
řený, « kteréžto jednou přísný počet od nás po
žádáš. Varovati se ©budeme lichvy | podvodu
1 nelidskosti ve všem k svému toliko užitku pro
hledání. Oblíbímeť sobě milosrdenství a štědrotu,
anoť nic není ztraceno, což se upřimným srdcem
uděluje nuznému, a stokrát více nám dáno býva
skrze toho, kterýž dí, žeť jemu činíme, cokoli činíme
nejnižšímu z bratří našich. Jakož pak nás dobrý Otec
o vezdejší chleb k tobě volající milostivě uslyšel: tedy
nám přidati ráčíž i to, což k dobrému duší na
šich slouží. Dejž ať nejsvětější jméno tvé nám i
všemu světu slavně a nadevšecky věci pozemské
vážné jest, ať se bojíme tebe, a čest a slávu sva
tého jména tvého rozšiřujeme. Přijdiž k nám brzo
království tvé nebeské, království pravdy a lásky
od jednorozeného Syna tvého zvěstované, poznání
pravé víry křesťanské katolické, v níž jest sklad na
šeho blaha složen. A tak budiž konána vůle tvá
na zemi, jakož ji andělé a vyvolení tvoji konají v
nebi. K tomu nás posilnití rač všemohoucí Bože!
milostí svou, abychom i v pokušení zůstaly věrní
tobě, zbav nás ode všeho zlého skrze přímluvu
všech Svatých a skrze zásluhy Pána našeho Ježíše
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Krysta, kterýž s tebou a se svatým Duchem živ jest
a králuje na věky Amen.

Poděkování všeobecné. ,

Tobě, všemohoucí Bože, nejvyšší Pane nebe
i země, tobě Svatí a pokorní duchem, tobě duše
spravedlivých, tobě všickni nebešťané, všickni blaho
slavených duchů řádové se kianějí, tobě prozpě
vuji, tebe ctí a oslavují na věky. I my chválíme
a velebíme tebe Pane, i my nehodní služebníci
tvoji vyvyšujeme svaté jméno tvé. | Nebo když
nás nebylo, stvořil jsi nás k obrazu svému, po
divně a mistrně jsi zřídil tělo náše, a vde
chel v ně rozumnou nesmrtelnou duší svou. Daljsi
nám za ochránce a služebníky vznošenější tvory
nežli jsme sami, svaté anděly své; stvořils pro nás
tento svět krásný, v němžto jsi nám zavěsil a roz
svítil slunce, měsíc, hvězdy na obloze nebeské, aby
nám svítily. Učinil jsi nás vládaři nad dílem rukou
svých, všecko jsi položil k nohoum našim, skot,
brav1 havět, zvířatapolní i ptactvo nebeské, ryb
stvo mořské 1 zeměplaz pozemský. Když jsme
ztraceni byli vinou svou, sklonil jst nebesa a seslal
k nám dolu jednorozeného Syna svého, aby nás
vykoupil krví a smrtí svou. Bez zásluhy naší jsi
nás přivštipil k svaté církvi své a rozsvítil jst nám
světlo pravé víry. Bylsihned od narození našeho
milostivým opatrovníkem naším, a bez počtu jsou
dobrodiní, kteráž jsme až potud přijali z otcovské
ruky tvě. Navštívils nás sice trápením a vztáhl na
nás metlu svou pro hříchy naše, ale brzi jsi se opět
smiloval nad lidem svým, a odpustil mu nepra«
vosti jeho ; zhojiljsi rány naše, zbavil nás těžkosti

o%
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našich, potěšil jsi nás a korunoval nás milostí a mi
losrdenstvím svým. A protož vroucí diky vzdá
váme Božské dobrotivostí tvé, dobrořečíme tobě a
chválíme a velebíme nejsvětější jméno. tvé. Po
něvadž pak není líbezná tobě chvála v ustech hří.
šníka, a nepřijímáš velebení rtů člověka nepravého,
vyčistiž, prosíme, sám srdce naše, a dej nám pra
vou skroušenost, dej potok slz k oplakání hříchů
našich, dej nám sílu k povstání, dej horlivost k se
trvání a posvěť nás vnitř dobrým Duehem svým,
bychom činice, což jest příjemné před obličejem
tvým, hodní byli dobrodiní tvých a dosabli je
dnou radosti nebeské v blahoslaveněm sboru sva
tých andělů -a vyvolených tvých, tebe velebili a
vděčně prospěvovali ke cti a chvále jména tvého
na věky požehnaného Amen.

Kněz po skončené modlitbě vstane a
požehná sbor klečici.

Všemohoucí věčný a milosrdný Pán Bůh rač
s vámi se všemi býti, a vám své svaté | pože
hnání dátí nyní i na věky věků, Amen.

Aneb: Radost a pokoj, polepšení života a
čas k pravému pokání, milost .a potěšení Ducha
svatého a stálost v dobrých skutcích račiž vám
dáti | všemehoucí a milosrdný Bůh, Amen.

Aneb: VyjasnižPán Bůh obličej svůj nad vámi,
zachovej vás u víře a ctnosti | a požehnej vám,
Amen.

Aneb: Pán osvěť vás, Pán posil vás a dej
vám + požehnání své, Amen.



125

Modlitba obecni vwčase letním.

Všemohoucí, neskonale dobrotivý Bože, vze
zři s nebeské vysosti tvé na svůj ponižený lid,
kterýž k tobě věrnému Otci svému béře outo
čistě své, a v tobě veleslavném Pánu nebe i země,
všecku nadějí svou skládá. Poznávámeť, že všickni
v tvé všemohoucí ruce jsme a že všecko dobré i
zlé, štěstí i neštěstí, radostné i smutné časy tebou.
stojí. © neodvracuj tedy otcovské tváři své od
nás a smiluj se nad námi. Vylej požehnání své
na naše pole a zahrady, jenž skrze nestihlou dc
brotu svou i ptactvo opatřuješ a kvítí a byliny
ušlechtile odíváš, otevři1 nám pravým dítkám svým
šťědrou ruku svou, a potvrzuj dila rukou, maštich..
Učiň vedlé neskončeně moudrosti své, ať nám lůno
země hojnost obilí urodi a my okřívajíce a veselice
se z ťvé dobročinlivosti tebe vděčně chválíme a
velebíme. Poněvaďž jsi ale sám skrze neomvlná:
ústa nulého Svna svého ujistiťi ráčil, že těm, kte
říž vším úmyslem po nebeských věcech drychti,
všecky ostatní věci přidati ehceš, prosíme tebe,
přívětivý milovníče hidský, dej nám lačnětr | po
věcech duchovních, uděl nám hořící žížeň po pravé
moudrosti, a obvlažuj suchou zemi srdcí našich,
aby se v nich ujalo drahé símě svatého slova tvé
ho. Propůjč milostivě, ať v jednom každém z nás
žije Duch Kristův, ať se při nás spatřuje skro
cování těla horlivost, ať mezi námi panuje stří
dmost a čistota, mír a pokoj, svornost a láska,
upřímnost a důvěrnost, jedněch k druhým mifosr
denství a ve všem dobrém zdilnost. Mějv ochra
ně a paměti duchovní i světské představené naše,
dávej jim dobrá vnuknutí a mysl, a nakloň srdce

*
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jejich k horlivému hledání a vzdělávání obecného
dobrého. Posiluj a potěšuj všech zarmoucených
bídných a nuzných, a dej jim srdce trpěhvé ve
všem na vůli tvé svaté přestávající. Mohovitejších
srdce ale obměkčí a pronikavou moci svatého
Ducha svého je pohni, aby propůjčeným sobě má
jitkem dobrovolně a rádi chudým pomáhajíce věr
nými správci a úředníky časných věcíse býti do
kázali. Chovej nás všecky v lásce své, zpravuj
nás vnitě 1 zevnitěř Duchem svým a nedopusť nám
strhnout se bázně tvé; neb jsi a zůstaneš naše
ochrana „naše outočiíště, náš Bůh Pán a nejmi
lejší Otec náš na věky, Amen,

Modlitba v čase moru, hladu a války.

K tobě všemohoucí Pane, Bože náš, Otče
hojný v milosrdenství a plný slitování, k tobě u
veliké strasti a bídě své se utíkáme, k tobě. volá
me © pomoc v žalostném čase tomto. Ach! po

„slyš naříkání a kvílení naše a neodvracuj se od
nás, neopouštěj lidu svého, zbav nás strachu, zbav
nás nebezpečenství odevšad nám hrozících. Tvť
js: Hospodin veškerého světa. Ty čČiníš věci ve
liké, nezpytatelné a divné. Ty jsi zavěsil kouli
země na ničemž vzduchu a zavazuješ vody v obla
cích svých. Ty zakrýváš tváři své, a lidé chřadnou
a v prach svůj se obrací. Sloupové nebeští tře
sou se a pohybují před obličejem tvým. Ty pře
trhbuješ boje až do končin země, lučíšstě lámeš,
kopí posekáváš a pevné zdě porážíš mocným slo
vem svým. Ty díš, a děje se, nic nemůže odolatí,
mocnosti tvé. O povstaň tedy v sile tvé, a smi
luj se nad námi.. Slituj se nad lidem draze vy
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koupeným skrze krev Syna svého. Treseeť nás
sic spravedlivě metla tvá, nebo mnozí a těžcí jsou
hříchové naši. Žádný z nás neni čist, žadný bez
vinny před trůnem svatosti tvé; avšak poznáváme
poblouzení svá a hřichy své, a hotovi jsme napra
viti život svůj, protož rozpomínej se vice na provi
nění naše a odvrať od nás zasloužený trest. Ukaž
se litostivým k svému lidu kajícímu a zbav jej
všeho soužení a trápení. Vytrhni jej z těžkosti a
zármutku jeho. Dej nám pokojné časy, dej nám
zdraví, dej, čehož potřebujeme k zachování života
našeho, bychom se radovali z darů tvých, bychom
s plesáním sloužili tobě a neskončené milosrdeu
ství tvé a dobrotu tvou nesmírnou na věky chvá
ili a vyvyšovali, Amen.

Prosba před ranním cvičením kře
stanským.

Děkujeme tobě, Pane Bože náš, tobě Ro
dičko boží, máti svatá, tobě, anděli strážce, a vám
všickni Svatí a Světice boží: že jste minulé noci
nás ode všeho zlého zachovati ráčili. Nyní opět
začínáme duševní práce své. O dejž nám, nebe
ský Otče, bychom tebe dnes myšlením i slovy,
skutky aneb opouštěním dobrého nezarmoutili, ný
brž pobožnosti. dobrotou, pilností a poslušnosti
svou tobě se zalíbili. Uděl nám svatého Ducha
svého, abychom prospívali v spasitelném uměni,
ke cti a chvále tvé, k potěšení rodičů svých a k
vlastnímu dobrému svému. Vzdal od nás dnes
milostivě všeliké zié příhody a ostříhej nás skrze
věrnou stráž andělů svých svatých, Amen.
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Diky po ranním cvičení křesťanském.

Račiž dobrotivý Otče nás! požehnati, čemuž
jsme se nvní naučili. Popřej, bychom všelrkého
umění podlé vůle tvé svaté užívali. Nedopouštěj;
o dobrý Bože' bychom v květu mladosti své zvy
kal: věcem, kterýchžby nám v dospělejším věku
litovati bylo. Dejž, bychom rodiče a přátely, pě
stouny i představené své ctili, milovali a poslou
chali. Rač nám též dáti, bychom bratry a sestry
své sebe ve spolek srdečně milovali; a jako Kri
stus Pán prospíval netoliko věkem alebrž 1 mou
drosti, dobrotou a milostí u tebe Bože, i všech
hdí, tak 1 my prospivali, Amen.

Prosba před odpoledním cvičenim kře
sťanským.

Hospodime nebeský, prosíme Tě, Pane mifosr-=
denství, kterýžs učimilvšecky věci slovem svým,
sešli nám moudrost se svatých nebes svých, a dej
nám úplně pochopiti a živě poznati pravdu, zvě
stovanou usty věčného Syna svého. Tať nás po
vede cestami pravými a naučí nás tomu, což se
bibítobě,a což nás blahéčinínatomř onomsvětě.
O Pane Ježíši Kriste, otevřiž ušt a oči srdce na
šeho, abychom slyšel: řeči tvé, a porozuměli jim.
Vvuč nás eestě ustanovení svých, a propůjč, by
chom jich ostříhali až do konce, Amen.

Aneb: Syru Boži!nauka, kterouž jst z lůna
a srdce Otce svého na svět přinesl, jestit světlo,
pravda a život. Kdo postihl ducha tvého, a zná
pravě víru, od tebe šlípenou, varuje se zlého, sklá.
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dá rozkoš svou v dobrém, a blahoslaven jest na
zemi a blahoslavenství nalezá na světě onom. O
sešli nám tedy s vysosti svého Ducha svatého, a
osvěť rozum a mvsl naši, bychom se naučili, což
pravým vyznávačům a ctitelům svatého jména tvého
věřiti a Činiti náleží. Vzdal od nás všelikou roz

mišku a roztržku i nepobožná mvšlení, a připrav
kyprou zemi srdce našeho, aby se ujalo a utěšené
vzrostlo drahé símě svatého slova tvého na věky
požehbnaného, Amen,

Poděk po odpoledním cvičeni křesťan
ském.

Diky srdečné Tobě Stvořiteli a neskončeně
dobrotivý Otče nebeský skládáme: žes nám s trů
nu Božské své velebnosti seslati ráčil jednoroze
ného Syna svého, a rozsvíhi nám skrze něho svě
tio nebeské pravé víry křesťanské. Děkujeme to
bě, že nám také přiležitost podáváš, utvrzovati se
v svaté víře této, pokorně prosice; abys milostivě
požehnal dnešní cvičení naše, a cožkoli jsme roz
jímali ku prospěchu duší svých nám sloužilo pro
čest a slávů jména tvého. Uděl nám také této mi
losti, abychom všeliké spasitelné umění na živo“
bytí naše obraceli,a konaliskutkysjménem a vírou
křesťankou sesrovnávajicí Rozmnož pobožnest naši
a propůjč, bychom což vůbec příjemné jest očím
tvým, den po dní vroucněji milovali skrze Ježíše
Krista drahého Pána našeho, Armen.

Aneb: Pane, Ježíší Kriste, věčnýSpasiteli náš,
vzdáváme tobě vroucí díky, žes nám dobrotivě po
přáti ráčil, bychom opět rozjímaním svatým potě
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šili a občerstvili srdce své a v známosti Božského
učení tvého pokročili dále. Dejž prosíme tebe,
aby símě drahé nepadlo na skálu, kdeby vlá
hy nemělo, ani do trní, kdeby udušeno bylo, ani
podlé cesty, kde by opět pošlapsno bylo; alebrž
aby do půdy kypré srdcí dobrých přišlo a přineslo
užitek stý. Bože, ostřihej srdce naše milostí svou
a způsob skrze vnukání andělů svých svatých, aby
chom nikdy v škodlivé bludy uvedeni nebyli. Ra
čiž nás též posilniti, aby se s přijatým učením sro
vnával život náš, a my den ode dne něco prospi
vali v pobožnosti svaté, a tak hříchů se vystříhajíce
a činíce to, což nám podlé neskončené moudro
su a dobroty své přikázati ráčíž, hodni byli otcov
ské lásky a přízně tvé, a zde na zemi hojně potě
šení a radostí duchovních, potom pak věčného
blaha oučastni byli skrze Krista Pána našeho, Amen.

Piseň před kázánim.

Otče náš milý Pane!
Dej nám Ducha svatého,

Ať nás naučí božského
Pravdu zákona znáti,

Proroctví falešného
Pilně se vystříhati.

Kriste ! jenž jsi svým věrným
Seslal Ducha svatého;

Před věky vyvoleným
' Otce nebeského.

Račiž nám této chvile
Téhož Ducha seslati,

Abychom tebe mile
Mohli v slovu poznati.
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O milý Duše svatý,
Rač naším hostem býti,

Jenž jsi v darech bohatý,
Nemeškej k nám přijít.

Zpravuj jazyk k mluvení,
Dej nám dobré učení,

Nachyl uši k slvšení,
Zapal srdce k věření.

Kněz před rozhlašovánim slowa božího
vstoupi na kazatelnu, řka:

K. Pochválen buď náš Spasitel a Vykupitel
Kristus Ježíš!

L. Až na věky, věků.
Na to znamená kněz pravou rukou se sborem

(každý sám pro sebe) své čelo, usta a prsa křížem
trojnásobným řka:

»„»Vejménu Otce + i Syna + i Ducha svatého
T Amen. Dřív nežli tuto dobu něco spasitelného
ku prospěchu našich duší rozjímati budeme, po
kleknouce na kolena svá, požádejme Ducha sva
tého o. pomoc osvícení jeho.““

Kněz padne se sborem na kolena svá
dle přikladu Ježišowa v zahradé Jetse

manské řka:

Duše svatý, jenž jsi viditelně v způsobu ja
zyků plamenitých o letnicích v Jeruzalemě na sbor
svatých apoštolů stoupil, srdce a rty jejich ohněm
nebeským rozžal, Duchu svatý sstup tolikéž na
nás a zotay mdlobu naši. Zpronikej mysl naši
paprškem světla svého, oblom a posil srdce naše
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mocí svou oživujicí, abychom, což kolivěk bla
hé a dobré jest, světle poznali, onož vroucně mi
lovali a v pravdě vykonávali, Amen. Otče náš atd.“

Aneb říká: Přijd, o Duše svatý! naplň srdce
svých věrných a mysli naše k poslouchání pravd
nebeský ch nakloň a připrav, by svatá chvíle tato
od nás nebyla zmařena, nýbrž abychom poučeni,
potěšeni, a ve všem dobrém posilněni do příbytků
svých se navrátili, Amen.

Neb: Bože! světlo věčné, v němž všickni
pokladové moudrosti a věd složení jsou, vzezři na
sluby a služky své, v hluboké pokoře klečící před

"trůnem nesmírné velebnosti tvé, a volající k tobě
o boží pomoc tvou. O dejž nám svého Ducha
svatého, aby bleskem neskončené moudrosti své
osvítil temnosti mysli naší a naučil nás tebe znáti,
Otce a jednorozeného Syna tvého, Ježíše Krista a
pravdu nebeského učení jeho, abychom pevni u
víře, nepohnuti v náději a horlivi v lásce, v po
koji a radosti trávili dny života svého a k tobě se
brali stvořiteli náš, v společenství milých Svatých
a V pravou vlast naši, Amen. Otče náš atd.

Neb: Lepšíť jest, Hospodine! zákon z ust
tvých, než síce zlata a stříbra; nad med jsou sla
dká slova tvá; blahoslavený, kdož si libuje zákon
tvůj a v něm dnem i nocí přemyšluje. © račíž
nám tedy seslati Ducha svatého, aby v nás zbudil
pravou chuť k poslouchání a rozjímání drahého
slova tvého, abychom prospivajíce v známosti jeho
prospivali, též v bázní tvé a plnění rozkazů tvých
a tak časné 1 věčně blahoslavení byli, Amen, Otče
náš atd.
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Neb: Duše svatý,Duchu pravdy a moudrosti,
Duchu umění a pravé rady, stup na nás s výsosti
nebeské, buď nám přítomen pomocí svou, vyčisť
milostivě srdce naše od marných myšlení a žádo
stí světských. Vzbuď v nás hořící žížeň po sv.
pokrmu duší našich; učiň, aby předrahé símě slo
va božího v dobrou zemi padlo a stý užitek při
vedlo. Amen. Otče náš atd.

. Na to povstane kněz, řka:
Povstaňme a poslyšme část ze slova neb ze

zákona božího, ve jménu Otce + 1 Syna $ i Ducha
sv. $ z kap. a verše atd.

Po přečtení kněz polibi ono místo slov
božich řka:

Tolik jest slov z písma sv. vzatých, jenž bude
základ k předmětu dnešního rozjímaní našeho. Rač
Pane Bože nám své milosti sv. popříti, abychom
mohli jeho sv. příkazy zachovati, potom zde ipo
smrti se radovati.

Na to kázání čili řeč k lidu následuje.

Kněz po kázáni a ohláškách se hlasité
modli: |

Hospodine všemohoucí, Bože věčný, nejdo
brotivější Otče náš! vzhledni s trůnu božské ve
lebnosti své na věrný lid svůj chvalící a velebící
sv. jméno tvé za všechna dobrodiní, kterážs nám

10
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od narozenínašeho až do této chvíle dobrotivě
prokázal, zvláště díky vzkládáme tobě, žes milého
Syna svého s nebes k nám na zem poslati ráčil,
aby vzav na se tělo naše a přirozenost naši znovu
nás obživil, a časné 1 věčné blahoslavenství nám
zjednal., © věříme pevně, cokoli buď on sám učil
anebo svatá od něho založená a neomilnosti obda
řenákatolickáaapoštolskácírkevskrzepísmasvatá
neb skrze ustná podání k věření předkládá. Drží
me za jistou a nepochybnou pravdu, žes ty, o Bo
že, jediný v podstatě věčný, všemohoucí neskon
čeně moudrý stvořitel a zachovávatel veškerého
světa, žes svatý a spravedlivý svrchovaně laskavý,
plný dobroty a milosrdenství, a že zvláště © nás
hdí málo menší andělů otcovsky pečuješ. Ježíš
Kristus, jenž zázraky dokázal a zpečetil pravdu řečt
svých z lůna a srdce svého, nám přinesl tu přeu“
těšenou zprávu, že I vlasy naše všecky spočtěny
máš: že andělé tvoji svatí nás opatrujou na ce
stách našich, a spasytelným vnukáním ke všemu
dobrému vedou, Ježíš Kristus, jenž nad smrti svítě
ziy, třetího dne z hrobu povstal, nás ubezpečh,
že po časné smrti na jiném Jepšim světě živi být
máme. An jehož jednou k všeobecnému soudu
čekáme, slovy i skutky svými nám ukázal, co činiti
a čeho se vyštřihatí máme, abychom zde blaženi
byli, pak ale v nebeské vlasti věčné odplaty došli.
A ačkoli nyní týž Syn tvůj, a drahý Pán a VYyku
pitel náš na pravici tvé sedi, nic méně na oltáři
v způsobě chleba jasnost božské a lidské tváři
své nám ukazuje a skrze Ducha svatého, jenž 3
ním a s tebou od věčnosti stejný jest Bůh, v srd
cích našich přebývati a k svatosti života nás vesti
ráčí. Kdo se řídí a zpravuje tím dobrým Duchem
tvým a všech prostředků k nápravě života svého
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věrně užívá, tomu odpouštíš všecky hříchy jeho a
jakožto znovu rozeného miluješ, a hotov jsi při
jmouti jej do nebe svého. © bychom se byli
vždycky jako poslušné a vděčné dítky tak dobrého
Otce zachovali! Bychom vždy tebe, neskončeně
dobrého byli ctili a milovali z celého srdce svého a
nikdy tebe nezarmoutili hříchysvými. O budeme,
milostivý Bože, ode dneška budeme jiní, vyrazíme
se z duchovní mrtvosti své, a kráčeti budeme po
cestách tvých, jen nás nezávrhuj od tváři své a
buď nám milostiv. Obživ víru,. posil naději, a
rozmnož lásku naši. Skrze Krista Pána našeho,
Amen.

Vira.

Pevně věřím a vyznávám, co máti naše, svatá
katolická církev učí, ne proto, že jsem se v církvi
tvě zrodil, nobrž proto, že božskou pravdu a vý
bornost učení jejiho poznávám. Věřím, že jest
jeden Bůh, věčnýa neproměnnýpramena původ,
začátek i konec všeho, což jest na nebi i na zemi.
Věřím, že Bůh jest všemohoucí, neskončeně mou
drý, dobrotivý, svatý a spravedlivý odplatitel do
brého, a mstitel zlého bez přijímání osob, že mi
jest všudy přítomen, a znái tajnosti srdce mého.
Věřím, že Bůh v podstatě jediný, trojí jest v oso
bách, Otec Syn a Duch svatý. Věřím,že Bůh Otec
skrze Syna svého veškeren svět z ničehož učinil,
jej zachovává. a přemoudře zpravuje, že k službě
své, ke cli a slávě své nezčíslné množství andělů
stvořil, člověka pak málo níže postavil, anobrž
sobě samému podobného jej učiniti ráčil. Věřím,
že prvotní rodiče naši, podvedení chytrostí alstí

10*
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nepřítele ďábla, Boha neposlušní byli, a že tento
původníhřích,jakoži ostatní hříchovéa nepravosti
lidské jsou původ a pravá příčina všech zármutků
a utrpností našich. Věřím, že dobrotivý otec ne
beský z pouhé k nám milosti jednorozeného Syna
na zem poslal, aby vzav na sebe člověčenství,
učením, příkladem, umučením a smrtí svou pa
dlé pokolení lidské pozdvihl, zvelebil, a od vě
čného zahynutí vykoupil. Věřím, že týž Ježíš Kri
stus, ačkoliv nyní u veliké slávě v nebesích králuje,
nicméně po všecky dny s námi přebývá, a pod způ
sobou chleba a vína věrné své těší, sílí a potvrzuje
ve všem dobrém. Věřím v Ducha svatého, jenž
svatou církev křešťanskou katolickou v neomilno
su zdržuje, v srdcích našich jakožto v pravém
chrámě svém přebývá, a způsobem. nevystížitel
ným k větší a větší dokonalosti mravní | nás
přivozuje. Věřím, že živí a zemřelí křesťané obe
cenství vespolek mají, a skrze pobožné modlitby
a milosrdné skutky sobě napomáhají. Věřím, že
Ježíš Kristus po obloze nebeské přijde jednou
s anděly svými, soudit živé i mrtvé, ačkoliv ka
ždého člověka hned po jeho vykročení z tohoto
života před soud svůj volá, a podlé zasloužení
buď v nebesích odplacuje, nebo v očistci a v
místě věčného zavržení tresce. Věřím, že ctnost
jest pravé povolání člověka, a že ten, což dobré a
povinné jest, nejen poznati, nýbrž nábožným uží
váním svátostí a jinýimi prostředky v církvi kato
lické se nalezajícími, i v skutku plniti může. Bože,
potvrď víru mou, a dejž bych v pokoře a sprostné
poslušnosti nálezům a výpovědím podroboval roz
um svůj.

. P
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N aděje.

Pevně se naději, o Bože, že pokolení lidské
v dokonalosti prospívá, a že se jednou všickní lidé
na okrsku země k svaté katolické církvi přivtělí,
aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Naději se,
ze v bázní Boží a konání dobrých skutků naleznu
pravou spokojenost mysli,radost a všeliké ducho
vní potěšení, a cokoliv mne sic potká na cestě ži
vota mého, že všecko prozřetelnost a milostivost
Boží k dobrému obrátí. Naději se, a pevně důvě
řují, že mi při pravém pokání a polepšení života
mého skrze neskončené zásluhy Ježíše Krista ou
plné hříchů odpuštění, a posléz koruna slávy věčné
propujčena bude. Bože, posilň naději mou.

Láska.

Miluji tě, Bože můj, z celého srdce svého,
a ze vší duše své, jakožto neskončené dobrého
stvořitele, ochrance a největšího dobrodince své
ho. A protož lituji srdečně a oplakávám všechny
hříchy, jimiž jsem od mladosti své urazil velebnost
tvou, a Činím ten svatý slib před božím obličejem
tvým : že nikdy více vědomě a dobrovolně hřešiti
nebudu, nýbrž cele se vynasnažím, bych již jen
k tvé libosti, k tvé cti a chvále, a k prospěchu
blížního svého živ byl, a jednou ozdoben ctnostm:
pravého křesťana, a obohacen dobrými skutky se
postavil před trůn svátosti tvé, a v království ne
beském tebe s. anděly a všemi svatými na věky
chválil a velebil,. Amen. jeP

+*
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- Modlitba Páně.

Přelaskavý Otče náš, tys otcem každého tvo
ru i toho nepatrného červička, tys všady přítomen,
na zemii na nebi. Ty všady moc, moudrost a
slávu svou zjevuješ, zvláště svatým andělům a svým
přátelům blaženým na nebesích$ připrav Otče náš
v srdcích našich sobě nebe a ozdob je ctnostmi
a okrášlí je dary dobrého ducha svého, aby 1
skrze nás nehodné sluhy tvé, se zvěstovala veles

bnost tvá a se rozmnožila čest jméno tvého. Pro
síme tě, smiluj se nad námi a nad těmi, jenž tě ne
znají, a uveď je brzi k jasnému světlu božímu tvé
pravdy sv.,aby i oni dobrořečili Tobě a blaho
slavili tebe, aby každý jazyk vyznával: že Tyjsi Iospo
din, pán a Bůh náš věčný a neproměnný, svrcho
vaně mocný, moudrý, svatý a dobrý. Račiz milo
stivě způsobiti božským řízením svým, aby všickni
lidé na okršku země přišli k poznání křesťanské
víry kat., a kteří se odloučili od pravé církve, aby
upustil: od bludů svých, opět se vrátili k matce
své cirkve sv, Nás pak samy utvrzuj v svaté víře
naší, aby byla pravidlem života našeho, a tak abys
ty sám v srdci našem královal a my zde -na zemi
vůli tvou sv. tak ochotně plnili, jakož ji andělé a
vyvolení tvoji vykonávají na nebi, aby nás od pl
nění nejsvětější vůle Tvé neodvozovaly potřeby tě
la a potřeby vezdejšího života, o uděl nám o pře
štědrý Otče náš vezdejšího chleba, uděl nám ho
každému tolik, čehož každý. k zachování života
svého zapotřebí má. Přitom vroucně prosíme, rač
nám poklesky naše milostivěprominouti, jakoži
my našim bližním všecky jejich vady, jimiž nám
ublížili řečmia skutky, rádi odpouštíme, taki ty,
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milostivý Otče, nespomínej více na provinení naše,
a nestíhej nás metla spravedlnosti. tvé. Popřej
nám raději milosti své, bychom napravili životy
své a neuvozuj nás slabé mdlé a nestatečné v zlou
příležitost, v příliš drážd vé pokušení a v tvrdou
zkoušku, abychom ostali v boji válečném proti
tělu a světu, ďdasu a běsu duchům zlým. bychom
nad škodlivými nepřátely duší našich vždy zvítězili.
© nejdobrouvější Otče náš, opětujem prosby naše,
račiž být naším štítem, ochrancem a spomocnikem,
zbav nás všeho, cožby koli nám na duši neb na
těle škodilo, bychom svatě a příkladně, ochotně a
štastně konali 1 dokončili běh života vezdejšího a
dostali se k tobě do sídla nebeského, kdežto s mi
lým Synem svým v jednotě Ducha sv. živ jsi a
králuješ na věky, Amen,

Pozdraveni andělské.

Trojjediný Prabože věčné slávy, Otče, Synu a
Duchu sv., před tebou nejprv kolenou svých kři
víme, Tobě se nejprv klanime a Tebe velebíme,
Tebe o zdraví těla i duše u vřelé pokoře prosíme
a pozdravujeme. © Maria, Královno nebes! 1Te
be oslavujeme, chválíme a velebíme. Sám Bůh
velí, bychom úctu tobě velikou vzdávali a tebe mi
lovali.“ Bůh vliv v tebe plnost milostí svých a o
zdobiv tě dary svými, darem nevinosti a Čistoti, da
rem pobožnosti a pokory, darem krotkosti, ticho
sti a vroucí lásky. Ano Hospodin velí, bychom
ctili tebe ušlechtilá Panno Maria, nebo vždy byl s
tebou, vždy přebýval v andělském srdci tvém a po
všecky dny života tvého držel nad tebou ochran
mou ruku svou, až tebe vzal k sobě do království
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svého, a povýšil tě nad všecky Svaté své. Ty jsi v
čistotném životě svém bez porušení pannensiví ne
vymluvným spůsobem počala a toho světa pravého
Boha a člověka, protož. Pána a spasitele na
šeho porodila. Pročež slušně požehnanou a bla
hoslavenou mezi všemi ženami tebe nazývají národy
země, jakož i plod paňnenského života tvého Ježíš.
Kristus od věčnosti a nade všecko na nebi 1 na
zemi požehnaný a blahoslavený jest. O svatá Pan
no Maria, matko nejdůstojnější pravá matko Boží
pros a přimlouvej se za nás u Syna svého, sedici
ho v slávě na pravici Otce, aby nám hříšným ne
odjímal milosti své a utvrzoval nás v svaté víře od
něho štípené, jakož i v blahoslavené naději a sr
dečném milování. Oroduj za nás obzvláště v po
slední hodiněnaší, an se důše loučiti bude s tělem,
a povolání budeme před stolici spravedlivého sou
dce, bychom ostali v -soudu tom; a s tebou se ra
dovali na věky věků, Amen.

Modlitba všeobecná.

Věčný, všemohoucí Bože, kterýž o nás vše
cky dobrotivě pečuješ, vzdáváme česta chválusva
tému jménu tvému, za všechna dobrodinní, kteráž
jsi k nám z lásky své převeliké od narození naše
ho až do této chvíle dokázal. Račiž nás, pokorně
prosíme tebe, i dnes a po všecken budoucí čas
mocnou pravicí svou a skrze nebeskou stráž sva
tých andělů opatrovati a zachovaiti od všelikých
škodných příhod a nebezpečenství, abychom s po
těšením sloužili tobě a pobožnými mravy a šleche
tným obcováním tobě se líbili. Poroučíme tobě sva
tou církev tvou katolickou, to pravé království tvé
žádajíce tebe, abys ji milostivě rozšiřovati ráčil na
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okršku země, a skrze náměstka Apoštolského a
veškeren duchovní řád k prospěchu a časnému i
věčnému| blahoslavenství věřících ji zpravoval.
Poroučíme též otcovské | lásce tvé uředníky,
vladaře, zprávce a všecky vrchnosti tohoto svě
ta: Zpravuj je Duchem svým dobrým, aby přítrž
činili nepravostem rozpustilostí a všemu zlému, a
svědornitostí v povolání svém k tvé Božské cti a
slávě vzdělávali obecné dobré. Poroučíme tobě i
rodiče, příbuzné, přátele a dobrodince naše. a vše
chni věříci živé i mrtvé“ Obrať, prosíme Pane a
uveď na cestu pravou zaslepené a bídné hříšníky;
obrať bloudíci, a přiveď je k poznání pravdy, při
spěj ku pomoci všem v nebezpečenství postaveným,
potěš zarmoucené, pozdrav nemocné, posil slabé
a občerství každého, jakoukoli bolesti sevřeného.
Smiluj se, Pane Bože, smiluj se nad námi všemi,
pro milého Syna svého, Pána našeho Ježíše Kri
sta, kterýž s tebou a s Duchem svatým živ jest a
králuje na věky, Amen.

Jiná modlitba všeobecni,

Pochválen budiž nejdobrotivější Pane Bože
náš, Otče nebeský, a vyvyšován na věky za nezčí
slná dobrodinní, kteráž jsi nám nehodným až
do této chvíle prokázati ráčil. Měj však, prosíme,
na nás i v budoucím čase obrácené prozřetelné
oči své a nakládej s námi podlé velikého milosr
denství svého. Požehnej práce, obchody a žtvno
sti naše, uchovej nás od nemoci, vojny, neourody
a hladu, chraň a opatruj proti všem škodlivým
příhodám podlé duše itěla. Veď nás Duchem
svým svatým, abychom živi byli k slávě a líbezno
sti tvé, a hříchů Se varujíce a prospívajíce v do
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Pbrém požívali pravého pokoje a radosti. Zacho
fávej a zpravuj svatou církev naši, a dej by prá
vě věřících křestanů v opravdových ctitelů tvých
den po dni bylo více. Prosime i za duchovní a
světské zprávce, kteréž nám zřídila a představila
Božská moudrost tvá. Račiž sám vládnouti srdcem
jejich, aby svěřené sobě moci ke cti tvé, obci ku
prospěchu a k vlastní pochvale a zdejší i věčné
odplatě své užívali. Manželům křesťanským dej
pravou pobožnost, lásku a věrnost, aby se dítkám
svým vydávali za přiklad dobrý a hojného z nich
potěšení nabyli. Smiluj se, litostivý Otče, nad chudými
a nuznými, vzbuď jim lidi dobrého a citelného srdce,
kterížby jim ochotně pomáhali v nedostatku jejich.
Dobrodinců našich buď štědrým odplatitelem rodičů,
přátel a příbuzných laskavým opatrovníkem a tě
šitelem zarmoucených a spomocníkem všech, kte
říž čekají na smilování Tvé. Nepřátelům našim ra
čiž odpustiti křivdu nám učiněnou, a vyhlaď, mi
lovníče a přikazateli pokoje! všelikou nenávist a
žádost msty ze srdcí našich. Zemřelým bratrům a
sestrám našim dej ať svítí světlo věčné a přidržíili
se jich ještě nějaké poškvrny hříchů v tomto ži
votě spáchaných, aby se od nich brzi skrze
pobožné přímluvy a dobré skutky naše očistili.
Chovej nás všecky v otcovské lásce své a propujč
by každý dobrý boj bojoval, víru zachoval, běh
dokonal, a naposledy v nebesích slávou a ctí
korunován jsa, tebe ctil chválil a velebil na věky,
Amen.

Po vyslyšení slova božiho.

Píseň, nápěv: „„Otče náš milý Pane“

Děkujem tobě Otče náš!
Pane všemohouci,
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Jenž nám slovo Syna tvého,

Kteréž může spasiti
Prostředkem kazatele

Od tebe poslaného
Dáváš svým je slyšeti

Darem ducha svatého.

Jesu Kriste nebeský!
Za to tebe prosime,

Což jsme nyní slyšeli,
Dej pomoc, ať věříme;

Věříce všemu tomu,
„ Bychom skutkem činili,
Ciníce zachovali,

Milosti tvé nabyli.

Předobrý náš těšiteli,
Milý Duše. svatý!

Příbytek svůj v srdcích
Našich račiž způsobiti.

Skrze poslouchání
Slova Krista našeho,

V němž záleží moc
K spasení člověka věrného.

Zpráva o vodě svěcené.

L. P. 119 Alexander I. papež rozkázal, aby
se voda | se solí smíšená k pokropení pravo
věřících křesťanů světila a lid se ní kropil. Voda
Jest symboť čistoty a plodnosti, sůl opět obraz čisté.
ho a nepoškurněného svědomi. Za starého zákona
lid zvířecí krví smejval své hříchy a krvi se Kropil,
však naš Spasitel, Ježiš Kristus zrušit onen řád ži
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dovský a pohanský, sebe obětováním a přijal se v
novém zákoně symbol vody za obyčej čistoty3 pročež
JE v chrámich a po domích v kropenkách máme a ní
se omýváme a kropíme, když do stánku božích vstu
pujeme, abychom čistí v svědomí před tvář Boží
vstoupili.

Kropeni lidu vodou svěcenou po kázání
o nedělích po celý rok kněz před hrubou mší sya
tou před oltář klekna, třikráte oltář, sebe a své

slůhy pokropí vodou a počne zpívati:

K. „Pokropíš mne“

Sbor (kůr) zpivá Žalm 50.

S. Pokropiš mne Hospodine a budu čist:
obmej mne a nad sníh budu bělejší.

Smiluj se nade mou Bože podlé velikého
milosrdenství svého.

Sláva budiž Otci i Synu i Duchu sv. niní
vždy a na věky věků, Amen,

Od hodu velkonočniho až do sv. Ducha
inclusive kněz zpívá:

K. „Viděl jsém vodu“ |
S. Viděl jsem vodu vycházející z chrámu od

strany pravé. Alleluja,
-A všickni ku kterým přišla voda tvá: blaže

nými učiněni jsou. Alleluja. Alleluja,
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Chvalte Pána, nebo dobrý jest: a na věky
trvá milosrdenství jeho.

Sláva budiž Otci, atd.
Viděl jsem vodu vycházející: z chrámu od

strany pravé. Alleluja.
A všickni, ku kterýmž přišla voda tvá: bla

žení učinění jsou. Alleluja. Allelnja.

(Kněz mezi zpěvem sborním obrati se od oltáře, po
kostele kráčic kropí vodou nejprv po Jedné a potom
po druhé straně přítomný lid, po skončeném zpěvu

stoje u oltáře zpívá :)

K, „Ukaž nám, Hospodine milosrdenství své
(v čase velkonočním přiřkne)“ Alleluja.

L. A uděl nám milost svou.
K. Pane! vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé k tobě přijď.
K. Hospodin buď svámi.
L. I s Duchem tvým.

Modleme se:

Vyslyš nás Hospodine! Otče svatý, všemo
houcí věčný Bože! rač seslati s nebe svého anděla
svatého, aby všecky v stánku tomto přebývající na-.
vštivil, ostříhal, hájil a chránil skrze Krista Pána
našeho.

L. Amen.

Správa o adventě v čase posvatném.
Adventus značí příchod Mestašův nebJežíšův na

svět v prosinci, W onom čase cirkev se kajíčně přt
pravuje k obnovenému porodu Spasitelovu neb Vyku

11
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půelovu očekávajícímu jeho moci a sily příchozí v
slávě na svět, jakož ho někdy v předpekli nábožní ot.
cové očekávali. Týž obyčej jest praddvný, okolo (.
P. 600 sv. Řehoř. papež ustanovil, aby se čas ad
ventní po celý měsíc prosinec (4 neděle) slaviď, Na
wnohých osadách na Čechách v chrámich založení Ro
dičky Boží devitník do onoho času připadající ku
slávě matky boží spolu se světí; jakož v Praze na
Karlově, u sv. Mikoláše, sv. Tomáše ajv, Timlo ča
sem rok církevní se začíná, poněvadí početim a na
rozením | Ježišoviím spasení člověčenstva na svělě se
započalo. Církev nazívá v aďventě mši sv. „„Rorate“*
protože ona mše slovy těmito počíná: „Vydejte ne
besa rosu““| Aby tak, jakž rosa a dešť vlahou svou
rostlinám prozpívá, příchoď Ježíšův duším lidským
prospěl.

Rorate také mše andělská slove, protože o po
zdravení andělském jedná a Rodičce Boží se obětuje v
rouše bílém na znamení slavného a přeutěšeného oče
káváni Spasy našeho. Mimo Rorate v obyčeji bývá
roucho o této době v barvě modré na znamení poko
ry a pokání ku zavítání a přijetí Vykupitele. Služby
boží se jitřním časem, na usvitě před slunce východem
vykonávají.

Při vchodu kněze se sluhy svými k oltáři osvicenému,
sbor počne zpívati třikráte po sobě:

„Eihle Hospodin přijde a všickni Vyvolení s
nim, a tehdáž bude jasnost veliká, Alleluja“ t. j.
(Chvalmež Boha.)

Khz mezi zpěvem vystuví Nejsvětější Svdlost oltářní
a pokouří ji, počne pěti:

K. „Ejhle panna počne“
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S. A porodí Syna nazve jméno jeho Emanuel,
máslo a med bude jisti, aby znal zavrci zlé a vohi dobré.

K. Anděl Páně zvěstoval Marii,
S. A ona počala z Ducha svatého.

Modleme se:

Hospodine! milost. tvou prosíme, rač v mysle
naše vlít, abychom kteří jsme zvěstováním anděla
Krista Syna tvého vtělení poznali, skrze jeho umu
čení a křiž ku slavnému vzkříšení přivedeni byli,
skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, Amen.

Pomoc Boží zůstavěj vždycky s námi, Amen.

„Sbor zpívá:
Vydejte rosu nebesa, |
A oblaci dštete spravedlivého!
Otevři se země,
A poroď Spasitele! :
Nebesa vypravujou čest a slávu boží,
A dilo rukou jeho zvěstuje obloha.
Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu sv. atd.
(Mezi tím kněz se připravuje k službě boží,

oběti mše sv.) |

Veřejné vyznání viry akatolika v ko
stele u přítomnosti dvou svědků před oltářem hrubým
klečicího a rozžatou svící voskovou držícího, k němuž
kněz komží, štolou a pluviálem přtodin, následující

řeč obyčejně promluví ;

Jedna z obzvláštních milostí, kterouž vám vše

mohoucí Bůh podlé neskončeného milosrdenství1
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svého až potuď udělit: ráčil, jestiť, že vám to sva
té vnuknutí, aby jste se přivtělil (přivtělila) počá
teční naší matce církví sv. obecné a apoštolské, a
tak jakožto věrný syn (věrná dcera) jeji, libezně
Pánu a stvořitel: svému sloužil (sloužila) pobožným
a šlechetným životem. O děkujte mu srdečně za
veliké dobrodiní ono, a velebte a oslavujte až do
konce svaté jméno jeho. Nyní však před tváří
vševědoucího zpytatele ledví a srdce před oltářem
Ježíše Krista a před těmito křesťanskými svědky a
přede mnou služebníkem cirkve zde, učiňte ve
řejné vyznání pravé víry, křesťanské katolické,
podlé řádu starobylého a ustanovení všeobecného
duchovního Trydentského sněmu.

Ve jménu Otce, Syna 1 Ducha sv. Amen.
—

Na (o vyznávač víry buď sám aneb s knězem hlasitě
řiká:

Já N. pevně věřím a vyznávám všecko spolu
a jedno každé zvláště, což se obsahuje v srovnání
víry, kteréhož svatá církev Římská užívá, jmeno
vitě: Věřím v jednoho Boha Otce všemohoucího,
stvořitele nebe 1 země, všech viditedlnýchi nevidi
tedlných věcí; — a v jediného Pána našeho Ježíše
Krista, Syna Božího jednorozeného a z Otce na
rozeného přede všemi věky v Boha z Boha a Světlo
z Světla, Boha pravého z Boha pravého, sploze“
ného neučiněného, spolu podstatného Otci, skrz
kteréhož všecky věci učiněny jsou, kterýž pro nás
Jidt a pro naše spasení stoupil s nebes a tělo na
sebe vzal, z Marre„Panny působením Ducha svaté
ho a člověkem učiněn jest, ukřížován byl pro nás,
pod Pontským Pilátem trpěl 1 pohřben jest, a třetí
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den vstal z mrtvých podlé písem a vstoupil na nes
besa, sedí na pravici Otce, a zase přijde s slávou
soudr živé 1 mrtvé, kteréhož. království nebude
Konce; — a v Ducha sv. Pána, a obživujícího, kte
rýž z Otce 1 Syna pochází, kterémužto s Oteem
a Synem spolu stejná poklona a spolu stejná sláva
dána bývá, kterýž mluvil skrze proroky — a jed.
nu svatou všeobecnou a apoštolskou církev —vy
znávámjeden křestna odpuštěníhříchů,a očekávány
vzkříšení mrtvých a život budoucího věku, Amen.

Apoštolské a církevní odevzdání, a všelijaké
Jiné pořádky a ustanovení církve co nejstálejt při
jímám a připouštím.

Připouštím též svaté písmo podlé toho smy
slu, kterýž držela a drží svatá máteř církev, jižto
přináleži souditi o pravém smyslu a výkladu písma
svatého a to písmo mikdy jinák než vedlé jedno
smyslného snešení Oteů svatých příjmu a vyklá
dat budu. Vyznávám též. že jest T pravých a
vlastních Svátosti nového zákona eoď Ježíše Krista
Pana našeho nařízených a k spasení řidského po
koleni (ač ne všecky jednomu každému) potřebných,
totiž toz Křest, Biřnrování, Svátost oltářní, Pokáni,
Poslední pomazání, svěcení Knézstva, a Stav man
Zelský. | Věřím že přinášejí milost Boží a že z ních
ti, křest, biřmování a kněžské svěcení bez svato=
krádežství po druhé přijatý býti nemohou.

Přijimárh a připouštím všecky řády a obsluhy,
kteréž při slavném posluhování napředjmehova
ných Svátosti od církve katolické přijaty a utvr
zeny jsou.

To všeckoi každézvlášť,což na svaťo- sva
tém sněmu Trydentském o hříchu prvopočátečném„.



a ospravedlnění, vyměřeno a vyloženo jest, připou
štím a přijímám.

Vyznávám také, že se při mšt svaté Bohu 0
bětuje pravá, vlastní mír a milost Boži, zýskajíci
oběť za živé i za mrtvé a že v nejdůstojnější Svá
tosti oltářní jest pravé skutečné a podstatné tělo a
krev s duší i s Božstvím Pána našeho Ježiše Kri
sta a že se stává proměna celé podstaty chleba
v tělo a celé podstaty vina v krev, kterážto pro
měna od cirkve všeobecné celopodstatné měnění, to
jest proměna jedne celé v druhou celou podstatu
se nazývá. Vyznávám též, že pod jednou samou
buď chleba neb vina spůsobou všecek a celý Pán Kri
stus a pravá Svátost se přijímá. Stále na tom stojím, že
očistec jest, a že duším v něm se zdržujícím po
božným přispěním věřících se pomahá. Při tom
vyznávám, že Svatí již s Kristem Pánem králující,
ctění a vzývaní býti mají, a ti že za nás modlitby
Pánu Bohu obětují; jakož i to, že jejich svatým
ostatkům počestnost činěna býti má. Pevně jr
stím, že obrazové Krista Pána a Rodičky Boží bla
hoslavené Panny Marie a jiných svatých chovaní a
držení býti mají, a že se jim příslušná čest vzdá
vati má.

Věřím že moc udělování odpustků v církvi
od Krista zůstavená, a jich užívání: že lidu kře
sťanskému velmi prospěšné jest | Svatou, katoli
ckou a apoštolskou Římskou církev uznávám za
matku a učitelkyni všech církví a Římskému bisku
pu, svatého Petra knížete Apoštolů postupníku a
Pána Ježíše Krista náměstku pravé poslušenstvá
shbují a přísahám.

Přjimám a upřímně vyznávám všecka, což
svatými duchovními právy, všeobecnými sněmy, a
zvláště pak svatým Trydentským srěmem vydáno,
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vyměřeno a vyjádřeno jest — Vedlé toho všeliké
věci tém odporná a všelijaká kaciřská učení, od
církve svaté zavržená a odsouzená a proklatá, i já
odsuzují, zavrhuji a proklinám.

Tuto pravou katolickou víru, bez kteréž zá
dný spasen býti nemůže a kterouž já nyní dobro
volně přijímám a v pravdě držím, chei celou a ne
porušenou až do mé nejdelší smrti a do poslední
ho okamžení života svého stále s Boží pomocí za
chovati, vyznávati a poddaným svým, ancb těm,
jichžto správa dle mé povinnosti neb Ouřadu mně
přináležeti bude, předkládati, je při ní zdržovati, a
jich podlé mé nejvyšší možnosti vyučovati. To
všecko já N. připovídám, slibuji a přísahám.

(Nyní se přinese a otevře měsal a vyznávač položí pr
sty své pravice na začátek evangelium sv. Jana řka:)

„K čemuž mi dopomalhej Pán Bůh a tato sv.
jeho Evangelia,““ Amen.

Na (o kněz vyzndvačípravi:

Vírukřesťansko- katolickou,kteroužjste nyní
slavně vyznal (vyznala) postní a utvrdí vás v ni
sám zakládatel jeji, Ježís Kristus, svatým Duchem
svým, který posilnil apoštoly sv. a nezčíslné množ
ství pravověřících, kteříž pravdu víry své pečetil
krví svou a nyní u velké slávě a velebnostit v ne
besích králují. Hleďte jen t také vy skrze pobož
ná rozmlouvání s hdan, v náboženství našem do
konale zběhlými, | čítáním pilným vzdělavatelných
spisů a horlivým posloucháním slova Božího a
evíčení křesťanských více a více prospívat v zná
moslí sv. víry naší, aby jste se nevyklal a neločal



(nevyklala a netočila) každým větrem učení jako
třtina, zaslušno, aby jste odpověděti uměl pokorně
odporujícím vám. Zvláště vás napomínám v Pánu,
aby jste všeliké učení křesťanské s životem. Vašins
srovnával (la) a porovnával a jak věříte v srdci,
tak jednal (la) v skutku. Neb praví Jakub sv.
„„Buďtež činitelé slova a ne poslouchači toliko okla
mávajíce sebe. (Jak. I. 22.) Buďtež tehdy pobožný
a horlivý (ná a vá) v modlení, nebo pobožnost
jest zisk velký, zvláštně s takovou myslí, kteráž na
tom což má, přestavati umí, (Tim. 6,6.) Zachovávejte
spasitelných obyčejů křesť. a nie vám nebuď špa
tné, nie opovržení hodné, cožkoli bázeň Boží v
nás rozmahá a umysly sv. posiluje. | Vykonávejte
milosrdné skutky, věda (vědouc) že v osobě zar
moucených, lačných, žřžnivých a nuzných samého
Krista Pána těšíte, jeho občerstvujete, jemu poma
háte. Buďtež tichý a přívětivý (chá a vá) na vše
chny lidi, jakožto přátele a bratry své v Kristu Je
zíši. Buďte střízlivý a milovník (vá a ce) čistoty,
buďte pilen a bedliv (a a á) v konání práce po
volání svého, a poněvádž vám jest živu býti mezi
hdmi, kteříž snad pouhé tohko jméno křesťanů
mají. a. o mchž s pláčem napsal Pavel sv. že jsou
nepřátelé Kristovi a že toliko © zemské věcí stojí
(Filip. 3. 18.) protož vás otcovsky napomínám, bdě
te sám (a) nad sebou a často obnovujte dobrá
předsevzetí svá, aby jste nevystydl (2) u víře, po
božnostt a lásce, a nezapoměl (a) na slova Spasitele
řkoucího: „„Prostranná brána a široká cešta jest,
kteráž vede k zahynutí a mnoho jest těch, kteriž
vcházeji skrze ni; veházejte těsnou bránou, ve
doucí k životu“ (Matth. VH. 13.) Napomínám vás
slovy apošt. sv. Pavla k Timoteovi: Bojuj dobrý
boj víry, a dosáhní života věčného, k němuž po
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volán jsi, a pročež jsi vyznal dobré vyznání předď
mnohými svědky (Tim. VE.) Ostříhej přikázání Bo
zí jsa bez poškvrny a bez ouhony až do zjevení
se Pána našeho Ježiše Krista, kterýž sám má ne
smrtelnost, a přebývá v světle nepřistapitelném,
kterémužto buď sláva a čest věčná, Amen.

Proslov před křesťanským cvičením
spolednim.

Shromážděný sbore Kristův a bohomyslná
mládeži! příčina, za kterou jsme se dnes v tomto
stánku posvatném sešli, jest, abychom se něčemu
dobrému a spasitelnému naučili, což by ku prospě
chu a spáse naších duší sloužilo, však dříve nežli
se v onom dobrém započneme cvíčiti, zaslušno
bude, abychom se napřed za osvícení daru Ducha
sv. ve jménu Páně pomodlili; pročež padnouce na
kolena svá říkejme: »Otče náš/« atd.

Pane! ve jménu tvém opět počináme úkol
náš v sboru tomto v povolání našem plniti. Pro
sime Tě vroucně, račiž nám milostivě uděliti po
třebné cliuti a náklonosti, pozornosti a bedlivostš
k učení spasitelnému a cvíčení dobrému. Osvěcuj
mysl naši Duchem svým sy. abychom což jest do
bré a pravé lehce pochopovali, nabytého pak umě
ní k oslavení jména Tvého a k potěšení rodičů a
pěstounů naších ku prospěchu svému a dobrému.
blížních našich užívali.

Přijď svatý Duše naplň srdce svých věrných
a oheň lásky své v ních rozněť, jenž jsi národy
rozličných jazyků v jeďnotu víry shromážděl, o
Bože! kterýž jsi srdce věřících Duchem svatým vy



151

učil, dejž nám v témž Duchu pravé věci smejšleti
a z jeho potěšení vždycky se radovali skrze Ježíše
Krista Pána našeho, Amen.

Potom začne duchovní zprdvce o svém předmětu
Jednatt,

Modlitba po křesťanském cvičeni spo
ledním.

Všemohoucí HospodineÍ s Tebou jsme začali
a s Tebou opět skončujeme úkol nás. Požehnej
dobrotivě toto počínání snah naších, nebo bez po
žehnání tvého nebývá žádného vzniku a vzrostu
zdárného. Dejž ať toto símě svaté rozseté užitek
sterý přineseblížnímnašim.DobrotivýBože! -diky
srdečné Ti vzdáváme za každé prospěšné slovo,
kteréž jsme milostí tvou slyšeli na místě tomto.
Rač, prosíme, býti dnes a vždy laskavým otcem a
pěstounem našim. Ostříhej skrz anděla strážce
nevinnost mládeže a dej jí pobožne a tiché srdce.
Nedej jí viděti, než dobré příklady, aby hned z
mládi zvykala činiti, což jest chvalitebné a vzáctné
před svatým oblíčejem tvým. Rodičům, bratřím,
sestrám, přátelům a všem dobrodincům naším rač
dáti zdraví, sílu, pokoj a všecko prospěšné na du
št 1 na těle, skrze Ježíše Krista Pána a Spasitele
našého Amen.

Piseň

Anděli Boží, strážce můj;
Rač vždycky být ochrance můj,
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Mně vždycky řiď a napravuj,

Ctnostem svatým mne vyučuj,

Tělo, svět, ďábla přemahám,
Na tvá vnuknutí pozor dám,

A v tom svatém obcování,
Ať setrvám do skonání

Po smrti pak v nebi věčně,
Chválit Boha ustavičně.

Litanie o jménu Páně.

Pane smiluj se nad námi.
Kriste smiluj se nad námi.
Kriste uslyš nás.
Kriste vyslyš nás.
Otče s nebes Bože,
Synu vykupiteli světa Bože!
Duše svatý Bože!
Svatá Trojice jeden Bože!
Ježíši Synu Boha živého.
Ježíši nejmocnější, a nejsilnější,
Ježíši nejdokonalejší a nejslavnější,
Ježíši nejmírnější a nejutěšenější,
Ježíši nad hvězdy světlejší, nad měsíc pěk

nější a nad slunce jasnější.
Ježíši nejdivnější a nejrozkošnější,
Ježíši oti nejhodnější a nejponíženější,
Ježíši nejchudší, nejtišší a nejtrpělivější,
Ježíši nejposlušnejší a nejsladší,
Ježíši nejnepoškvrněnejší a milovníče či

stoty,
Ježíši milovniče pokoje a lásko naše,

JaPapeuasinjury

©
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Ježíši zreadlo života, přiklade všech ctností
a ozdobo mravů,

Ježíši duší našich žádoucí a outočiště naše,
Ježíši otče chudých a potěšiteli zarmouce

ných,
Ježíši drahý kamene a poklade tvých věr

ných,
Ježíši základe dokonalosti,
Ježíši dobrý pastýři ovcí,
Ježíši hvězdo mořská a světlo pravé,
Ježíši moudrosti věčná a dobroto nestihlá,
Ježíši radostí andělů a králi patriarchů,
Ježíši říditeli proroků a mistře apoštolů,
Ježíši učiteli evangelistů a posilo muče

dníků,
Ježíšiosvětovyznávačůa potěchovězných,
Ježíši ženichu pannen, a koruno všech Sva

tých,
Milostiv nám buď, odpusť nám Ježíší.
Milostiv nám buď, uslyš nás Ježiši.
Milostiv nám bud, vysvoboď nás Ježíši.

jtueupeu9s(nptuic

nás Ježiši.

boď nás Ježíši.
Od oukladu ďábelských, moru, hladu a

války
Od ducha nečistého,
Od povětří a bouřky škodlivé,.
Od přestoupení tvých přikázaní,
Od nátísku všeho zlého a věčné smrui,
Skrze tajemství tvého sv. vtělení a tvé příští,
Skrze tvé narození a tvé obřezání,
Skrze tvé bičování a všecky tvé bolesti, iSIZO(SPUDOGOASKA
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Skrze kříž a tvé umučení, smrt a pohřeb
tvůj,

Skrze tvé vzkříšení a na nebe vstoupení,
Skrze tvou nebeskou radost a slávu,
Skrze zásluhy a přímluvu tvé nejmilejší

Matky, :
Skrze přímluvu všech tvých Svatých

ISIZ3f

SRUPOGOASÁA

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť
nám Ježiši.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, uslyš násJežíši!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se

nad námi Ježíši.
Ježíši Kriste uslyš nás. Ježíši Kriste vyslyš nás.

Pane smiluj se nad námi.

Žalm 50.
Smiluj se nade mnou Bože: podlé velikého

milosrdenství svého.
A podlé množství slitování svých: shlaď ne

pravost mou.
Nad to obmej mne odnepravosti mé: a od

hříchu mého očisť mne.
Neboť nepravost moujá poznávám: a hřích

můj proti mně jest vždyčky.
Toběť jsem samému zhřešil, a zlé jsem před

tebou učinil: aby byl spravedlivý shledán v řečech
tvých, a přemohl, když souzen býváš.

Nebo hle v nepravostech počatjsem: a v hří
ších počala mne matka má.

Nebo hle pravdu miloval jsi: a skryté věci
moudrosti tvé oznámil jsi mi.

Pokrop mne ysopem, a očistěn budu: ob
mej mne, a nad sníh zbílen budu.

12
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Slyšení mému dáš radost a plesání: potěší se
kosti mé ponižené.

Odvrať tvář tvou od hříchův mých: a shlaď
všecky nepravosti mé.

Srdce čisté stvoř ve mně Bože; a ducha pří
mého obnov ve střevách mých.

Nezamitej mne od tváře tvé, a ducha svatého
tvého neodjímejž ode mne.

Navrať mi potěšení spasení tvého: a duchem
před ním upevniž mě.

Učiti budu nepravé cestám tvým: a bezbožní
se k tobě obrátí.

Vysvoboď mne krví Bože, Bože spasení mé
ho; A s potěšením vypravovati bude jazyk můj
spravedlnost tvou.

Pane rty mé otevřeš: A usta má zvěstovati
budou chválu tvou.

Neb kdybys byl chtěl, bylťbych oběť dal: ale
v zápalech se kochati nebudeš.

Oběť Bohu jest duch skormoucený : srdcem
skroušeným a pokorným, Bože nepohrdneš.

Dobře učiň Pane v dobré vůli tvé Sionu,
aby byli vzdělány zdi Jerusalemské.

Tehdáš vzácná bude tobě oběť spravedlnosti,
obětování i zápalové: Tehdáz klásti budou na oltář
tvůj telata.

Sláva Bohu Otci, 1 Svnu, 1 Duchu svatému,
jakož byla na počátku, nyní i vždycky, 1 na věky
věkův, Amen.

Modlitba svatého Augustina
v čas všeobecných důležitosti.

Pane Bože náš, my tobě přednášíme veliké
provinění naše: a zasloužilé trestání, kteréž trpíme.



Uvažujemeli to zlé. které jsme učinili : všecko
jest málo, co trpíme, nebo jsme mnohem většího
trestání hodni.

Těžké jest provinění naše: příliš lehké jest
to, Čím ty nás navštěvuješ.

Ty sice krotíš křehkosti naše mnohonásobný
mi metlami; nicméně nepřestáváme od nepravosti
svých.

Ty sužuješ a trápíš naše srdce a mysl, předce
tim zatvrzelost naše neměkne: vzdycháme od bole.
sti stížení a sklíčeni, však našeho života | nele
pšíme.

Cekášli na pokání naše, tedyz toho lepší nejsme,
pakli k pokutě a k pomstě saháš, tedy toho nevy
stojíme.

Pod trestánim pokání činíme: po trestu ale
na to, čehož jsme želeli, zapomínáme.

Vztahuješli ruku svou, tedy se chceme lepšiti:
pakli ji zpět táhneš a ulevuješ: tuť neplníme, co
jsme slibili. : |

Jestli dorážíš, tedy za ušetřenížádáme: Po
kudž od trestání přestáváš, zas hříchové naši tebe
ku kárání vzbuzují.

O Pane Bože! vzhlední na nás pokání činici
a své viny uznávající hříšníky: Víme, pokudž ne
ušetříš, že dle práva a spravedlnosti tvé nás v ni
vec uvesti můžeš,

-O všemohoucí a milosrdný Otče, propůjč nám
to oč koliv beze vši zásluhy naší žádáme: který
jsi nás, jenž tebe prosíme,z ničehož stvořil, skrze
Krista Pána našeho, Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, atd.
K. Buď jméno Páně pochváleno.
L, Od toho času, nyní až na věky.

12*
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K. Pane nechtěj jednati s námi dle hříchů
naších.

L. Aniž odplacuj nám dle nepravostí našich.
K. Pane nápomocen buď našemu Císaři N.
L. Kterýž moci tvé se důvěřuje a doufá.
K. Buď pokoj v mocnosti tvé.
L. A hojnost ve věžích tvých.
K. Pane vyslyš modlitbu mou.
L. A volání mé k tobě přijď.

Modleme se:

Bože, kterýž jsi nejslavnější jméno tvého
Svna, Pána našeho Ježíše Krista, všem svým věřícím
přelibezné, zlým pak duchům hrozné a strašlivé u
činiti ráčil, propůjč milostivě, aby všickni, kteříž
to svaté jméno Ježíš pobožně ctí na zemi, zde
sladkosti všelikého potěšení nabyli, a potom tam
věčné radosti a blahoslavenství zakusili.

Bože, jenž skrze břích rozbněván, a pokáním
ukojen býváš; vzhlédni na modlitbu tvého poni
ženého a skroušeného lidu; a odvrať metlu svého
spravedlivého hněvu, kterouž jsme zasloužili skrze
hříchy naše.

Všemohoucí, věčnýBože, co nejponíženěji tvou
Božskou dobrotivost žádáme, rač ochránit služeb
nika tvého, císaře našeho N. se všemi jeho věr
nými poddanými tvou velikou dobrotou a mocnou
obranou, a jim tvou Božskou opatrností proti vše
lkému nebezpečenství milostivě ku pomoci přispěj,
tak aby tvou milostí ochráněni, potom v nebi věčně
se radovati mohli.

Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Bůh.
Amen.
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Letanie k Ježiši Kristu.

Ježíši Kriste, smiluj se nad námi.
Ježíši Kriste, Synu Boha živého,
Ježíši Kriste, vykupiteli a spasiteli náš,
Ty jsi z lůna Otce nebeskéhok nám stou

pil, abys nás povyšil,
V Tobě se nám nepostížitelný Bůh laskavě

zjevil,
Ty jsi obraz živý nábožnosti pravé,
Pozvol, ať Ti uctu v nejsvětější svátosti ol

tářní přítomnému vzdáme,
Ať od Tebe beze vší potěchy a posily ne

odcházime,
Ježíši cti, vděčnosti a lásky naší nejho

dnější,
Ježíši v obcování s lidmi nejtišší a nejpo

kornější,
Ježíši v pronasledování svém nejtrpělivejší,
Ježiši otci svému nebeskému nejposlušnější,
Ježíši milovníče čistoty a nevinnosti,
Ježíši milovníče míru a pravdy svaté,
Ježíši pravidlo svatého života,
Ježíši pramene moudrosti, umění a věd,
Ježíši okraso mravů a všech ctnosti,
Ježíši pravá cesto a outočistě bloudicích,
Ježíši potěšení a radost svatých andělů,
Ježíši nebeský, mistře apoštolů,
Ježíši posilo a potěcho mučedníků,
Ježiši osvěto a posilnění vyznávačů,
Ježíši koruno všech Svatých,
Milostiv nám buď, odpusť nám Ježíši!
Milostivnám buď, uslyš nás Ježiši!
Alilostiv nám buď, vysvoboď nás Ježíši!

ú%
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Od hříchů a nešlechetností,
Od ducha nešlechetného a smilného,
Od ducha marného a světského,
Od ducha nekajícího,
Od uúkladů ďábelských, a zlých lidí,
Od utiskováni blížního,
Od pejchy a zpoury,
Od hněvu a závisti,
Od vlažnosti duševní,
Od přílišné lásky k věcem časným,
Od nestřídmosti v jídle a piti,
Od přílišného dychtění po slávě světské a

chváte lidské,
Od lakomství a marnotratnosti,
Chraň nás ode všeho zlého smejšlení, řečí

i skutků nešlechetných,
Poskytní nám dar moudrosti rozumu a

rady,
Osvěcuj náš rozum a mysle naše.
Pronikni srdce naše abychom se k Tobě

blížili,

Ty jsi bratrem naším ráčil býti, bychom se
stali pravými syny Božími,

S Tebou hned z mládí byl duch Boží,
Tys prospíval jak věkem, tak moudrostí u

Boha 1 u lidí,
Vůli Otce nebeského plniti, byla Tvá jedi

ná práce na zemi,
Nikdys vlastní, nébrž otce svého slávu a

spasení pokolení lidského vyhledával,
Až do skonání svého jei otci svému věrným

a poslušným zůstal,
Nejmilejší dílo Tvé bylo, bližním ©dobře

činiti,
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Tvé učení bylo plné potěchy, plné boží pra
vdy, sily a moci,

Tvůj svatý příklad slovy všudy hříšníky
pronikal,

Kudys kráčel a hlásal, požehnání následo
valo Tebe,

Žádný utrápený bez potěchy a pomoci od
Tebe neodcházel,

Nebeskou dobrotivostí jsi bloudicím pravé
cesty ukazoval,

Milovals velikomyslně 1 nepřátely své,
Život svůj jsi co oběť slitovně za hříchy

naše složil,

Tys mnoho k nám z lásky vytrpěl,
Tys to nejkrutší trápení na světě pro naše

hřichy ochotně podstoupil,
Ježíši v pravdě muži bolesti,
Ježiši, od národu svého Israelského nevin

ně pronásledovaný,
Ježíši, pro rozhlašování věčné pravdy ne

náviděný,
Ježíši při nepoškvrněném obcování svém

potupený,
Ježíši od vlastního učedlníka Jidáše zrazený

a za třidcet stříbrných prodaný,
Ježiši-v zahradě Jetsemanské až k smrti

kříže truchlivý,
Ježíši 'krvavým potem přežalostně politý,
Ježíši, od Jidáše v ohradě Jetsemanské

zradně a přetvařeně políbený,
Ježíši od vojáků jatý a ukrutně svázaný,
Ježiši od učedlníků svých opuštěný,
Ježíši od Petra zapřený,
Ježíši křivě ode Istivých židů obžalovaný,

jÁ9ABUUJGO|9AZPNE
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Ježiši od Anáše ke Kajifáši, od Kajifáše k
Pilátovi, od Piláta k Herodesovi, od He
rodesa opět k Pilátovi vedený,

Ježíši jako bohaprázdný nešlechetník od je
dnoho nepravého soudce k druhému po
strkovaný,

Ježíši od Istného Kajífáše biskupa židovské
ho nevinně k smrti odsouzený,

Ježíši vd ziskného Piláta vladaře pohan
ského židům prodaný.

Ježiši od Herodesa krále Galilejského za
blázna uznaný,

Ježíši ukrutně zmrskaný a posměšně po Je
rusalemě voděný,

Ježíšt nernilostivě pěstmi ubitý,
Ježíši posměšně trním korunovaný,
Ježíši od zlotřilých lidí bezbožně ukazovaný,
Ježíši od bohaprázdných kněží židovských

a zákona za zločince a buřiče vyhlašený,
Ježíši za horšího než lotr Barabáš, od knížat

a zákonníků židovských držaný,
Ježíši pod tíži kříže omdlevajíci,
Ježíši cestu na horu Kalvarie krví svou

znamenající,
Ježíši nemilostivě na zem poražený,
Ježíši na kříž hanebně roztažený,
Ježíši na rukou „i nohou ostrými hřeby

zprobijený,
Ježíši na místě popravním mezi zlosyny

vzhůru vyzdvižený,
Ježíši octem a žlučí napajený,
Ježíši na kříži u prostřed nevyslovytedlných

bolestí vysmáný,
Ježíši za ukrutné nepřátely své se modlící,
Ježíš: Marii matku svou svému miláčkovi

Janovi odporoučející,

jupeuos[ng
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Ježíši umírající, smiluj se nad námi!
O my hřisníci, Tě prosíme uslyš nás.
Abychom se obměkčila kamenná srdce naše,
Abvchom aspoň poněkud bolesti Tvé citili,
Abvchom alespoň poněkud na kříž Tvůj

patříce se rmoutili,
Abychom uvážili, žes za nás zasloužilý trest

vytrpěl,
Abychom již jednou, co chceme, a kam

lehkovážnosti svou směřujeme, rozvážili.
Abychom sebe samých srdečně politováli,
Abychom sami nad sebou plakali,
Abychom se službě světa víc neodávali,
Abychom srdce svá starostmi o časné zboží

příliš neobtěžovali,
Abychom Tebe hříchy svými více nekří

žovali,
Abychom poznali, jak velmi nevěrní služe

bnici Tvoji jsme,
Abychom složili s sebe marnou přetvářenost

jalového křesťanství,
Abychom jednou opravdově bohabojný a

křesťanský žívot začali,
Abychom majíce pro Tebe něco protimysl.

ného přetrpěti na to, cos Ty pro nás vytr
pěl, pomyslili,

Abychom Tebe jednou srdečně zamilo
vali,

Abychom s Tebou živi byli, a s Teboů
umřeli,

eL
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skjsna!

nám Ježíši!

Jeziši!



i, smiluj se
nad námi Ježíši.

Otče náš atd.

Modleme se:

Ježíši Kriste, Spasiteli a Vykupiteli náš! jenž
jsi nám přepodivné svátosti oltářní památku večeře
lásky, života, umučení a smrti své pozůstaviti ráčil,
a nyní s anděly svými uprostřed nás přebýváš, u
děl nám milost svou, aby přítomností Tvou srdce
naše se pohnulo a k následování Tebe naklonilo.
Posvol ať se Ti líbí naše poklona a dikůčinění !—
Božský Ježiši! My Ti slibujeme skutkem dokázati,
že Tě srdečně ctíme, že jsme opravdově Tebe
hodni. Požehnej své církvi sv. a služebníkům je
jím, aby andělským životem a horlivým čistého
slova Tvého rozsíváním vždy více pravých vyzná
vačů a ctitelů Tobě zýskali, a zemi naši svatými
vyvolenými Tvými naplnilí, skrze Tvé zásluhy Pane
Ježíši Kriste náš! Amen.

Aneb.- Pane Ježíši Kriste! Synu Boží! milo
vníče a přeslavný Vykupiteli náš! jenž jsi se pro
nás tak velice ponížil, a. pro hříchy a nepravosti
naše nevypravitedlných bolestí na těle 1 na duši
přetrpěti ráčil, dejž nám nyní pro neskončené mi
losrdenství své, abychom přehořké umučení Tvé
nábožnou myslí rozjimajíce, srdečným želem hří
chů svých se káli a nic více zlého nepáchali, ný
brž žádosti své s Tvými žádostmi srovnávali, Tebe
poslouchali, Tebe kamkoli chceš a velíš, ná
sledovali, a tak nás Tvůj příklad ve zdejším životě
posiluj, v kterémž jsi nás předešel, abychom ho
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pokojnou mysli rozjímali a nápotom Tvých milostí
časného 1 věčného blaha se oučastní učinili, Amen.

Aneb. Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého,
Tys náš předpověděný Mesiáš, Spasitel a Vykupi
tel světa. Ty jsi s nebes na zem vstoupil, vzals
na se člověčenství a z Marie Panny ráčil jsi se v
Betlemě chudobně narodit. V chlévě bvl jsi plen
kami obvinutý a v jeslech položený, toť byl tvůj
nádherný stolec Davidův, však jasnost veliká s hvě
zdou čistou nad Tebou svítila, proto Tě předce
tři králové sv. jimž jsi zjeven bvl, srdečným přá
ním, poklonami a dary královskými poctili, však
brzce s tebou Ježíši před ukrutností Herodesovou
museli Josef a Maria tvoje mati do Ejypta přes
hranice utikati, aby Tě v mladistvém věku smrt
jako nevinňátek Betlehemských | nezastíhla. Pro
zřetelnost Bozí skrze anděla svého tě zastínila, a
po brzké smrti Herodesově opět do Nazaretu Tebe
navrátila s Josefem a Marii, kdež jsi jim poddán a
poslušen byl. Ty jsi v třicátem roce svém od Ja
na, syna Zachariašova v Jordáně byl pokřtěn a na
poušti od dábla pokoušen, zlý duch ukazoval Ti
všecka království tohoto světa, abys nevykupoval
lid, že se Ti klanět bude, však Ty jsi opovrhl
královstvím vezdejším, ostříhals rozkazů svého
Otce nebeského. Satan farizejský mušel odstoupit
a Tobě andělé Boží sloužili, o dejž nám Bože sv.
vnuknutí taká, abychom sebe zapírajíce statně ne
přátelům člověčenstva odporovali a vůli Boží na
plňovali. “ O Ježíši Nazaretský! ty jsi veliké“divy a
zázraky mezi lidem činil; slepým zrak, hluchým
sluch, chromým chod, malomocným zdraví a mr
tvým život jsi navracoval, a tím běbem jsi své
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vyslanství Boží potvrzoval a sám víru Boží stvrdil,
přitom jsi na těle horka a zimy, žižně 1 hladu a
na duši pak bolesti i těžkosti, truchlivosti a zármu
tků dosti přetrpěl. Když tě nepřítel, tvůj vlastní
nevěrný učedník Jidáš knížatům knězským prodá
val, skormoucena byla duše tvá až k smrti, tři
kráte jsi padl na tvář svou, a Bohu Otci jsi'se mo
dll v zahradě Jetsemanské, aby ten kalich smrti, jeli
možná, od tebe odejmul, však ale ne Tvá, alebrž
Otce nebeského vůle, aby se stala, doložils, a hle
posel Boží, anděl Páně kalich smrti od Otce nebe
ského podal Tobě. Sv. Petr, Jakub a Jan, Boží
učedníci jsou svědkové toho; o Bože, uděl nam
dobrotivě, abychom v takém pádě věrně následo
vali Tebe. Ty jsi byl polibením tajně od Jidáše
zrazen, od svých učedníků opuštěn a od židů v
noci jat, aby jejich nepravost nepřišla na jevo.
Byls k Anášovi veden , tamtě poličkován a sváza
ný ku Kajilášovi odvlečen a posmíván, v tajné ra
dě židovské od svědků křivě obžálován, potupen,
uplván, a když jsi nebyl oukladně v tajnosti v 0
hradě proklán, tedy Tě Anáš a Kajifáš náhle ku
smrti křížeodsoudili, aby poviku žádného v lidu ne
dělali,a lid nepobouřili proti sobě. Ty jsi od Kaji
fáše k Pilátovi poslán, od Piláta k Herodesovi, od
Herodesa opět k Pilátovi v rouše šarlatovým od
roty židovské po Jerusalemě vodín, žádný Tě
smrti kříže hodna nenalezl; proto ale předce žá
dný se Tebe neujal a jen Tebou soudce pohrdna,
odevzdal Tě lůze a propustil Tebe. Ty jsi byl
svlečen a bičován, a rouchem zlatohlavým odín,
na posměch trnovou korunou korunován, tresti
obdarován, křivání kolenou rouhavě pozdravován
a ousměšně králem židovským nazván, a od Piláta
schytralého a váhavého, zistného a bázlivého posle
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dně katanům k vůli židům na smrt vydán. Ty
jsi mušel jako zločinec dřevo kříže na horu Gol
gotha k umučení svému nésti a nejbolestnější mu
ka a trápení smrti kříže za hříchy člověčenstva
podstoupiti a hle, ty jsi všem nepřátelům na kříži
odpustil, za všecky jsi Otce nebeského prosil, aby
všem odpustil a na milost je přijmout ráčil: že
nevědí, co činí. © křižovaný Ježíši! nevyslovytel
ná dobrotatvá až do posledníhookamženív Tvém
srdci plála ku hřišníikům, Ty jsi ráčil kajícího lo
tra na milost přijmouti a do ráje nebeského se
bou vzít, o račiž 1 také nás hříšníky kající na
milost svou přijmouti, o tož Tě vroucně všickni
prosíme, abys nám odpuštění všechněch hříchů
našich uděliti ráčil a kam jsi lotra obráceného u
vedl aby jsi i nás do ráje věčného milostivě uve
sti ráčil, v němto jsi živ a králuješ s Bohem Ot
cemi s Duchem sv. po všecky véky věků, Amen.

Letanie k Duchu svatému.

Věčný, a všemohoucí svatý Bože! smiluj se
nad námi!

Stvořitel: světa, Otče Bože,
Vykupiteli světa, Synu Bože,
Posvětiteli duší, Duše svatý Bože,
Duše svatý, jenž s Otcem i Synem živ jsi

a králuješ na věky,
Duše sv. jenž bydlíš v nepřistupném světle

pravdy,
Duše pravdy, jenž osvěcuješ rozum náš,
Duše svatý, jenž srdce naše láskou k blíž

nímu rozněcuješ,
Duše svatý, jenž nás z vazby hříchů vy

vádiš, 13
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Duše svatý, jenž V nás mysl čistou tvoříš,
Duše svatý, jenž jsi náš potěšitel v zármu“

tku, a posila v trápení,
Duše svatý, jenž jsi před věky mysle arci

otců řidil,
Duše svatý, jenž jsi v srdcích proroků

svatou horlivost zanítil,
Duše svatý, jenž jsi v usta jejich mocná

a proníkavá slova kladl,
Duše svatý, jenž jsi na učedlnikyjako oheň

nebeský stoupil,
Duše svatý, jenž jsi v nich nový život

vzbudil,
Duše svatý, jenž jsi neslýchanou zmužilostí

srdce jejich naplnil,
Duše svatý, jenž jsi jim chuti, moci a síly

dodal, veškerému světu se opřiti,
Duše svatý, jenž jsi upevnil a rozšířil naši

svatou církev všeobecnou,
Duše svatý, jenž ji nepostížitedlným spů“

sobem řídíš a spravuješ,
Duše svatý, jenž ji v ustanování spasitedl

ných věcí blouditi nenecháš,
Duše svatý, jenž všecky lidi v svém čase v

jednotu víry uvedeš,
O milý Duše svatý! Zachovej nás.
Od neznámosti věcí k upokojení a posyě

cení našemu potřebných,
Od pověr a marných smýšlení,
Od málomyslného nedůvěřování v pomoc

Boží,
Od hříšného spolehání se na milosrdenství

Boží,
Od nepobožných myšlení,
©d nedovolených rozkoší,
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Odchlipných žádosti,
Odmrzkosti tělesné,
Od zatyrzelosti srdce,
Od uspáni a mrtvosti svědomí,
Od vlažnosti duchovní,
Od zlé pospolitosti,
Od lehkovážnosti a prostopašných mravů,
Od necitedlnosti při soužení cizých,
Od všech tajných i zjevných nepravostí,
O, my bídníci!
Obnov srdce naše,
Posvol, ať se rozplývají milostí Tvou,
Posvol, ať okusí sladkosti Tvé,.
Posvol, ať se jiskrou ohně Tvého zahřejí,
Posvol, ať se mysli naše bleskem jasnosti

Tvé osvítí,
Rozmnož v nás svaté žádosti,
Nastroj mysli naše k přemyšlování věcí ne

beských,
Odděl nás od země,
Obživ a posilni naši víru,
Dej nám poznati, že všemohoucí, svatý

Bůh námi vládne,
Dej nám poznatí, že jsme v rukou Jeho,
Dej nám poznati, že hříšník v žadném sta

vu a řádu spokojen býti nemůže,
Dej nám poznati, že naše, nepobožnost a

vlažnost v dobrém, jest pramen a původ
zlých věků,

Učiň nám snadné polepšení naše,
Neuvoď nás v prudká pokušení,
Uhas nečistý oheň v srdcích našich,
Rozmnož naši horlivost v dobrém,
Dej nám upřímné a citedlné srdce,

13*
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Nakloň srdce naše k dobru a blahu člově- ZD

čenstva, r
Dej nám dobrotivost a lásku k blížnímu, |=,
Přebývej po všechen čas v srdcích našich, |=

Otče náš atd.

Modleme se:

Duše svatý, jenž neviditedlnou silou na zve
lebení duši našich působiš moudrostí nebeskou,
naše mysli osvěcuješ a srdce milostí svou ke vše
mu dobrému náchylná činiš, stup na nás, a buď
po všecken čas našim svatým učitelem, moudrým
rádcem, stálým těšitelem a vůdcem na cestě živo
ta vezdejšího, abychom s tělem 1 s světem šťastný
boj bojujíce, radostí věčných účastnými sebe učinili
skrze Ducha sv. Amen. :

Osvěcuj, řiď a spravuj nás po všechny věky
věků Duchu svatý. Amen.

Letanie o Panně Marii podle Laure
tanské.

K. Kyrie eleison (Hospodine smiluj se nad
námi.)

S. Kriste eleison (Kriste smiluj se nad námi.)
K. Pane uslyš nás,
S. Kriste vyslyš nás,

Otče s nebes Bože!
Duše svatý Bože!
Svatá Trojice, jeden Bože!
Předzvěděná svatá Panno Maria,
Maria od Boha Otce vyvolená,
Maria nádobo Ducha svatého,
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Maria poselstvím andělským poctěná,
Maria požehnaná mezi ženami,
Maria plná milosti,
Pánno přešťastná a zvláště vyvýšená,
Panno čistá a stydlivá,
Panno ušlechtilá a nepoškvrněná,
Panno citedlná a vlidná,
Panno moudrá a slavná,
Panno opatrná a mocná,
Panno tichá, dobrotivá a bohabojná.
Zrcadlo všech pannen,
Zrcadlo vznešené pobožnosti,
Zrcadlo svaté pokory,
Příklade pevné důvěry v Boha,
Maria vší cti a chvály hodná,
Maria slávo dcer Israelských,
Dcero Abrahamova a Davidova,
Dcero Sionská, ,
O královská Panno Maria,
Ty jsi nad cedr na Libanu vznešenjší,
Ty jsi nad olivu a palmu v Kades spanilejší,
Ty jsi nad cipris Sionský ušlechtilejší,
Ty jsi nad štěpnou růži Jerichskou krá

snější,
O růže duchovní,
Ty jsi nad měsíc pěknější a slunce jasnější,
Panno věrná a Bohu milá před tváři vele

bnosti Boží,
Rodičko a královno nebeská,
Matko Mesiaše předpověděného,
Matko důstojná a blahoslavená Ježíše Krista,
Matko božské milosti,
Matko velemilostivá přesladká a dobrotivá,
Matko nepoškvrněná a nejčistší,
Matko plná milosrdenství,

+4
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Matko našeho Osvoboditele,
Matko našeho Spasitele,
Matko našeho Vykupitele,
Matko světla Božího,
Matko přemilá a předivná,
Matko plodu, života přečistého.
Matko moudrá a svatá,
Matko příklade čistoty manželské,
Matko Pánu Bohu oddanů,
Matko příklade všech matek,
Matko ty jsi obraz vší ctnosti,
Ty jsi hlavu hada starého setřela,
Ty jsi všecky jiné ženy převýšila,
Ty jsi nádoba prozřetedlnosti Boží,
Ty jsi devět měsíců pod svým srdcem pan

nenským Syna Božího nosila a svým mlé
kem kojila, *)

Ty jsi zrcadlo spravedlnosti a stolice mou
drosti,

Ty jsi příčina a potěcha naší radosti,
O živote naší rájské vlasti,
O nádobo duchovní neporušená,
Ozdobo všech ctností a mravů nejchvalite

bnějších,
Příklade vznešené pobožnosti,
O orodovnice a pomocnice naše,
Věže Davidova ze slonové kosti,
Dome zlatý a Archo úmluvy,
Bráno nebeská a hvězdo jitřní,
Denice předcházejícího slunce,
Uzdravení nemocných a outočiště hříšních,
Potěšení nuzných a zarmoucených,
Pomocnice a outočiště vyhnaných synů Evi

ných,

*) Ty jsi mnohé starosti a bolesti přetrpěla.
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Kralovno nebeská slunce a měšíce,
Královno nebes i země,
Královno andělů a arciotců,
Královno proroků a apoštolů,
Královno vvznávačů a mučedlníků,
Královno všech Svatých a Světic Božích,
Královno veškerých královen světa,
Královno všech tvorů božích na nebi i na

zemi,

Na to se kněz hlasitě modlí>

Otče náš a Zdrávas Maria.
K. Orodaj za nás svatá Rodičko Boží,
S. Abychom hodní byli zaslíbení Kristových.
K. Radujte se v Pánu a veselte se všickni

spravedliví.
S. A honoste se všickni, kteří jste přímého

srdce.
K. Pane ne vedle hříchů našich učiniž nám,
S. Aniž dle nepravostí našich odplacuj nám.

atd.

Modleme se:

Prosíme Tě, o svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože! uděl služebníkům a služebnicem svým zdra
ví těla i duše, abychom na vezdejší pouti život bo
habojný Marie Panny příkladem jejim posilněni,
stále a věrně následovali a přímluvou její podle
tvé svaté vůle přítomných soužení a trampot ve
zdejších zprostěni, však ale na věčnosti potěchou
a slasti nebeskou obradováni byli, skrze přímluvu
Marie Panny, královny nebeské, Amen.

Vyslyšnás všemohouci a milosrdný Bůh, Amen.
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Aneb. Bože! jenž jsi Marii Pannu velikými

dary a milostmi obdařiti, a za matku jednorozené
ho Syna svého vyvoliti ráčil, přijmi milostivě úctu
naši, kterouž té čisté svaté Panně vzdáváme. Udel
na její přímluvu milost, abychom tak jako ona
od světa vzdálení v svatém pokoji a sprostnosti
ducha vším dobrým prospivajíce tobě sloužili, či
stotu srdce a těla ostřihali, v potřebách svých k
Tobě se utíkali, a pn šťastném z života vykročení
věrou, naději a láskou osvícení tam se vznesli,
kde se Maria s milým Synem svým vítězným krá
lem Ježíšem Kristem, se všemi Svatými raduje,
Amen.

Ancb. Maria! nejblahoslavenější mezi žena
mi, rodičko Pána a Spasitele Ježíše Krista, vyžá
dej nám u Boha čistoty, pokory, lásky, zbožnosti
a ostatních ctností, kterýmiž jsi se jednák skrytě,
jednák veřejně stkvěla, jemu se velice zalíbila. Před
nes mu láskavě, aby vzezřel na naše potřeby žá

-dosti a sliby. Rci, že pláčeme ještě nad svými
hříchy, abychom také pokáním království věčného
oučastní býti mohli. Poděkuj Jemu za všecky
nám prokázané milosti a dobrodiní, u velebnosti
Jeho nám pak zjednej, abychom svatě živi jsouce
vtom bídném životě s Tebou a se všemi Svatými
na věky se radovati mohli, Amen.

Na den sv. Apoštolů.

Poslancové Boží! Rytířové Kristovi! Vás so
bě náš Vykupitela Spasitel, Ježíš Kristus k rozsej
vání a rozhlašování svého slova Božího a sv. pra
vdy za své pomocníky věrné vyvoliu ráčil. Vy
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jste na povolání Jeho hned vše opustili a Jej jste
věrně následovali. Onť vám sobě s nebes udě
lenon mocí právo dal, aby jste všecko to, což jste
od něho slyšeli a viděli, všemu stvoření, všem ná
rodům, veškerému pokolení lidskému veřejně zvě
stovali a věřící ve jménu Boha Otce 1 Syna 1 Du
cha sv. pokřestili. Vy jste však ono předůležité
dílo Boží dřív nenastoupili a do světa nevstoupili,
pokud jste Ducha sv. ode Pána svého slibeného
nepřijali.

Desátý den po nanebevstoupení Páně o sla
vnosti Letnic v Jerusalemě Ducha sv. v hřímajíci
bouři v způsobu ohnivých jazyků na vás stupují
cích slavně jste přijali. Hned vás na tomto místě
bázeň opustila, směle a hrdinský vystoupil sv.
Petr Ježíše vzkříšeného sborům veřejně prohlásil
a na tolik tisíc lidí bloudicích ku Kristu obrátil a
pokřtil. Vy jste v Jerusalemě první uhelní kámen
církve sv. založili. Nápotom jste se jako tiché o
vce mezi vlky, mezi židy a pohany rozešli ohlašo
vati člověčenstvu jediného Boha živého na nebi a
na zemi vládnoucího. Oznámili jste příchod Me
slašův, příchod jeho nejmilejšího Syna, Ježíše Kri
sta, Jeho usmrcení a vzkříšení a vykoupení veške
rého pokolení lidského. Kdo v něj uvěří, v lázni
jeho se omeje, hříchů se odřekne, život svůj po
lepši a dobré skutky konati bude, ten spasen a
oučasten vykoupení jeho bude. Vy jste pověre
čnou modloslužbu židovských a pohanských obětí
(treb a žertP pozůstávajicí v zabijení skotu, bravu
a havětě za hříchy lidu spáchané, jakož v obmej
vání a pokropení jich krví a pálení jich těl veřej.
ně potupili a zavrhli, id bludnýjste poučili a slo
vem. božím osvítili, protož vás mistr světlem světa
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a solí země nazval. Vy jste Vše opustili a zane
chali a šli jste za vaším mistrem, zapřeli jste sebe,
vzali kříž jeho na se a následovali jste Krista, 0
povrhše avětskou slávu všecku a všady do
bročinné skutky jste plodili; za tou příčinou jste
jati, před krále a vladaře vlečení a od nich proná
sledování a sužování byli. Vy jste vydávali mou
drostii Ducha sv. zřejmé svědectví o příští Mesia
šovu: aby nmižádnáduše nezahynula, raději jste
se podrobili, nežli by jste byli pravdu sv. zapřeli,
proto jsi byl sv. Petře pro Krista ukřižován, a ty
sv, Pavle jedným dnem sťat.

Tebe sv. Ondřeji ten samý osud smrti křížepo
tkal. "Tysv. Tomáši byls proklán a ty sv. Barto
loměji za živa v Indii z kůže svlečen. Vás sv. Ja
kubové, Filipe a Jene! Asie usmruila. Tebe Ma
těji Syrie zavraždila. Ty Barnabáši jsi v Cipru o
život přišel. © svatí Simone a Judo! vás Persie
pro Ježíše Krista zadávila. Ani vás životopisce
Ježíšovy, svět nestrpěl. "Tebe sv. Matouši Mouře
ninstvo zahubilo, sv. Marka Alexandrie zavraždila,
sv. Lukáše Bythinie usmrtila a tebe sv. Jene, mi
láčku Ježíšův! nepřátelé na ostrov Pathmos zavezli.

O věrní slažebníci krále nebeského! Vy jste
stále a zmužile pro rozšíření království věčného
bojovali, a při všem Boha a víru zachovali, protož
jest vám koruna věčná udělená od Krista, s kte
rýmž nyní v nebeské vlasti, v nebeském Jerusa
Jemě vítězně v radosti a slasti věčné večeříte.

O proste s námi za nás Boha všemohoucího
abychomi my odřeknouce se všech hříchů, své
životy polepšili, sebe zapřeli a kříž na se vzali a
po vaších šlepějích, po vaších dražkách, po va
šich příkladných životech vezdejších horlivě a stá
le postupujíce za vámi do věčné slávy vstoupili,
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abychom i my naším milým Vykupítelem a Spasi
telem a s vámi u věčné slávě stolovati mohli
Amen.

Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospo“
din! Amen.

Modlitba na den některého sv. apo
štola neb učedníka, vyznávače, mučedlníka, učiteleatd.

Páně.

Všemohoucí, věčný Bože! jenž jsi svou cír
kev sv. poctěním, bohabojným příkladem a muče
dlníctvím slav. apoštola I. (učedníka N., vyznávače
N., mučedlníka N., učitele N.) skrze rozhlašování
Tvé pravdy sv. na tomto světé rozšířiti i upevniti
a od strašných bran pekelných zprostiti ráčil, uděl
mám,prosíme Tě, abychom i my po šlepějích Tvé
ho oslaveného služebníka a našeho bratra, sv.
apoštola (učedníka, vyznávače. mučedlníka, učitele
atd.) příkladně kráčíce a bohabojně živi jsouce,
Tvé sv. slovo rozhlašovali, udatně hájilia v pravdě
víry tvé sv.až do konce života našehověrně a stá
le setrvali skrze K. P, n. Amen.:

Posil nás všemohoucí a milosrdný Bůh.
Amen. |

Rozjimáni na den sv. Jana Nep.

Všemohoucí věčný Bože! od Tebe pocházý
všecko dobré, a bez Tebe nelze nám co učiniti.
Tebou se počiná a dokonává, cokoli svaté jest.
Tebe" chválime a velebíme, ctíce svatého Jana Ne
pomuckého, jehož jsi osvěcovati, říditi a posilovati
ráčil.. Budiž Tobě sláva a dík za milost Tvou, jenž
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tak výborně oučinkovala v něm klaníme se Tobě,
nejsvětější a nejspravedlivější Bože! radujíce se
nad blaženosti, kterouž jsi korunoval vyvoleného
svého. On slavně dokonal vezdejší běh svůj, a
přebývá nyní u prostřed blahoslavených, kdežto
Tebe Otče, jenž jsi jej stvořil, a Syna, jenž jej vy
koupil, i Ducha svatého, jenž jej posvětil, chválí
a velebí na věky věků, Amen.

Oroduj za nás, svatý Jene Nepomucký! aby
chom i mi hodni byli zaslíbení Kristových. — O
svatý Jene Nepomucký, jenž jsi na této zemi Ss
svatou horlivostí pečoval o spasení duší blížních
svých, vzpomeň též nyní před trůnem Božím na
bratří a sestry své, an posaváde bojují proti tělu,
světu a ďáblu, a vypros náw, aby nás ruka Páně
ode všeho zlého opatrovala, na cestě k životu vě
čnému řídila a zpravovala, v pokušeních sílila, a
od hříchů chránila: bychom, jakož na této zemi
jsme oudové cýrkve Kristovy, také někdy po smrti
oudy království nebeského učinění byli. | Oroduj
za nás u Boha, aby procitlo svědomí naše, aby
srdce naše lítostí naplněno, a skrze svátost pokání
očištěno bylo : by žádný z nás svou vlastní vinnou
nezahynul, kteréž Ježíš vykoupil drahou krví svou.
Tvůj příklad nás povzbudiž, svatý Jene! bychom
jak mluvením, tak i mlčením vůli Boží věrně a svě
domitě konali, a. jelikož praví křesťané ve všem,
což dobré asvuté jest, v utrpení a vc. smrti sta
tečně setrvali. Tvé přímluvě poroučíme život
svůj, a poslední hodinku svou; aby co slabosti
naší dosýcy nelze, na tvou přímluvu nám dáno
bylo; abychom dosáhli blaženosti té, kterouž nám
vymohl Ježíš, jenž s Otcem a s Duchem svatým
živ jest a kraluje na věky věků, Amen. |
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Rozjímání na den svatého Vita, patrona

Ceského.

O náš slavný, veliký patrone Český, milovaný
Víte svatý, mládenče nebeský! Ty na nebi sídlíš,
vysoko sedíš a daleko hlediš. Tvé rámě daleko
dosáhne. Tvá vlasť jsou nebesa, s kterých ve
likého vplyvu na své věrné ctitele máš. - Ty nám
můžeš mocí boží pomoci; o vzhledni na nás, na
sluhy tvoje, na své ctitele a následovníky, jenž
jsme se dnes v tomto stánku svatém k Tvé cti a
slávě shromáždili, abychom Tě zasvětili. Tvůj život
příkladný, Tvoje chvalitebnévlastnosti, jímiž jsi ob
dařen, Tvoje blahodějné činy jež jsi prokazoval
pilně a bedlivě rozjímali, k naším činům je při
rovnávali, jak daleko ještě od Tebe vzdáleni sto
jíme, čehož se nám ještě nedostává “a jakbychom
my naše životy napraviti měli, abychom se ou
častní blaha věčného učiniti mohli. Tys dobrý,
ale my jsme zlí. Tys v pravdě boží stálý, ale my
jsme třtina větrem se kláticí. Tys štědrý, ale my
jsme nepřízníví a lakomí. Tys tichý, ale my
bouřliví a svárů milovníci, Tys pokorný, ale my
pyšní a pánoviti. Tys spravedlivý a přímý, ale my
jsme podskoční a zákéřní, Istnía zištní. Ty všecko
dobré a ctné od svých ctitelů žádáš, ale my často
po zlém bažíme, a po nepravém toužíme. Tys
bez vášní, ale my samý poklisek a hřích. Tys stří
dmý, ale my ve všem prostopašní, Tvůj život
jest chvalitebný a svatý, ale náš jest hříšný a opo
vržený, Ty jsi se přidržel nebe, ale mv opět
světa. Proto Tebe, svatý Víte, synové světa, sy
nové dábla, hříšníci velicí, pověramř obluzeni za
vrhli a krutě Tě pronásledovali. Ty jsi byli od

14
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svých vlastních přátel velice sužován a tejrán,
Tys mnoho bolestí pro jméno a čistou pravdu
toho Nejvyššího přetrpěl, ale předce žádný nad
Tebau nezvítězil, Tys všecky své nepřátele myslí
pevnou a stálou v dobrém zahanbi!l. Tebe ne
přemohl zalář tmavý, ani nepřátelské bičování.
Tebe krutý lev neporazil ani Tě nezadávil, Tebou
ani hlad ani žížeň, ani meč ani oheň nepohnul,
abys byl od pravého světla božího odstoupil. O
ty hrdinný jinochu království božího. Tys nad
nepřátely svými a hříšníky tohoto světa mocnějším
se okázal. O kýž bychom i my v zkoušce a v
pokušení našem pro dobro a blaho člověčenstva,
pro spasení a vykoupení naše od nepřátel sou
žení a trápení Tebe věrně následovali; protož
Tobě k Tvé cti a slávě naši praotcové na pahor
cích, v hájích rozkošných, chrámy zakládali, aby
Tě v nich ctil. Sám svatý Václav, kníže český,
k tvé cti a slávě na hoře svěnté nad Vltavou,
na hradě Pražském dne 22. září 933 stán boží
založil, který jest stolice a hlava všech křesťan
ských církví Českých, do kteréhož Tobě před věky
naší otcové z blízka a z daleka o Tvé slavnosti
jako mocnému ochranci, vorbya osení „skoláče“,—
jako velikému patronu vinohradů „vino““, jako
opatrovníku skotu, bravu a bavětě „„kohouta““
vděčně ku oběti přínášeli, a společně tyto dary
požívali, dlouho a dlouho nemohouce na obyčeje
svých praotců zapomenouti, jež někdySvanto
Vitoví nejvyššímu bohu Českému každoročně
obětovali. MyTě náš milý svatý Vite, náš ochranče,
těch podobných darů božích do Tvého chrámu
Páně nepřinášíme, abychom je zde pospolu po
žívali a se napájeli; my jsme přišli sem s čistým
oumyslem, s čístým srdcem a s čistým wědomím
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naše činy a skutky na oltář Nejsvrchovanějšího
položiti, vůli otce nebeského ze slov Páně vy
poslechnouti, zdaliž se naše činy s vůlí jeho sro“
vnávaji Čili nic; přitom jsme přišli život Tvůjroz
jímati, zdaliž život náš s Tvým se srovnává čili
nesrovnává, jestli za Tebou postupujeme k ne
beské slávě, neb k naší strasti, a slibujemě:+ že
chceme opravdově, pakli jsme pochybili, svůj
Život napraviti, se polepšit, a nikdy více nehřešiti.
S tímto pevným předsevzetím jsme se zde shro
máždili a u sebe silně uzavřeli, pravého Boha
vždy se přidržet, vněj se důvěřovat, jeho vzívata
ctít, naše blížní jako sebe milovat, nemocné pilně
navštěvovata jim pomáhat,vtajnosti lačnékrmit,
pahéodivat, a nepřátelům naším rádi odpouštět,
podlé příkladu Dána našeho Ježíše Krista. Amen,

Rozjimáui na den s. Cyrila a Methoděje,
apoštolů slovanských.

-O přeslavní rytířové Boží, velikodušní hrdi
nové Kristovi, svatí patronové Čeští a horliví
apoštolové slovanští, svatý Cyrile a Methoději! Vy
jste rodinné město svéSoluň (The Salonika) v
řecké Macedonii opustili, zapřem jste sebe, ozavše
kříž svůj, a následovali jste Krista. Vstoupili jste
do světa k Slovanským národům na jíhu a seve
rozápadě usedlým Chazarům (jížním Rusům),
Balharům, Panonům (Uhrům) Moravanům, Cechům
a j. v. rozhlašovati slovo Páně a vykoupení a
spasení naše skrze umučení Ježíše Krista; protož
nám pozůstalým jest záslušno a dlužno nejen
dnes, ale po všechen věk života našeho Vám vřelé

14%
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diky klásti, Vás vroucně ctiti, Vás srdečně milo
vati a věrně následovat. Vy jste ti, kteří po
našem vykupiteli a spasiteli Ježíši Kristu a uče
dnících jeho první kámen uhelní víry Kristovy
položili na Slovanstvu jižném a severozápadním,
přijetím křesťanstva 1 rozšiřováním učení Ježíšova,
jenž ku spasení a vykoupení našemu skrze křest
svatý nevyhnutedlně potřebno jest. Vy jste dráhu
ku dokonalému vzdělání a pravému vyvinutí na
ších duší první proklestili, ku osvětě 1 vědám
bránu otevřeli a nás do světnic uměn zavedli
přeložením písem svatých a mnohých zpěvů círke
vních do slovanské řeči, kterouž jste zdarně slovo
Páně u národů Slovanských na jihu a na severozápa
dě prospivali a na tisíce lidu slovanského pro čest
a slávu Boží, pro jejich dobro a blaho důkladně
a dokonale poučili a pokřestili. Vy jste ze tmy
naše pohanské praotce Slovanské z bludů a pověr
pohanských ku pravdě a k světlu Božímu přivedli,
váhavéi mdlé, lhostejné1 choré, a na duchu
mrtvé jste probudili a vzkřísili i k životu věčnému
přivedli. — Vašimi. skutky 1 slovy, Vaším. ži
votem příkladným dvéře jste jim otevřeli a'pří
mou cestu do církve svaté k našemu Spasiteli a
Vykupiteli, Ježíši Kristu okázali, je ku věčné bla
ženosti nebeské šťastně dovedli. Vy jste v apo
štolování a povolání svém po celý život Váš vli
dně a laskavě, trpěnlivě a snášeulivě, mírně a
tiše s podřízenými kněžmi svými slovanskýmii
německými vždy chvalítebně jednali. Za to Vám
čest a sláva na nebi i na zemí. Vás nádhery
dvorní nikdý z cesty boží nesvedly, abyjste byli
královstvím božím opovrhli a světa se přidrželi.
Satan, pokušitel toho světa nikdý Vás nesvedl s
pravé cesty boží včáse pokušení; on musel vždy
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od Vás odstoupit, za to Vás andělé vždy v počí—
nání Vašem střežili. K nepřátelům Vaším vždy
milostivě a dobrotivě jste se zachovali, neodpla
cujíce jim zlým, nobrž se vším dobrým; všecko
křivé osočování trpělivě snášejíce, vždy na pravé
cestě jste svou nevinnost beze vší msty v Římě
u svatých otců v pravdě hájili a povždy zvítězili;
protož Vám horliví ctitelové a věrní následo
vnící Vaší za zásluhy Vaše, stánky a oltáře boží
v církvi svaté postavili, dny úmrtí Vašeho v Římě
zasvětili, abychom se sejíti, Vaše životy sobě roz
jimati, Vaše vlastnosti na se přijmouti a Vás osla
viti mohli, © příkladní mužové boží! Vy zůsta
nete vždy v náších srdcích a v paměti věčné za
znamenaní; © neopouštějte nás“ a přimluvte se
za nás s vyvolenými božími u Neysvrchovanějšího..
Vy jste naše potěcha a koruna všech pobratře
ných slovanů, s kterouž Vás korunoval náš Otec
nebeský skrze Ježíše Krista, Pána našehc. | Amen..
Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.
Amen.

Rozjimání na den svatého Ivana, pou
stevníka a patrona Českého.

Všemohouci a dobrotivý Bože! Ty jst naukou
Tvého nejmilejšího Syna, pána našeho, Ježíše
Krista na jižném slovanstvu národy slovanské záhy
osvítil, od nichž brzce světlo boží přičiněním slo
vanských apoštolů na severozápadě slovanském:
zářilo. Svatý Ivan, královič Dalmatský čili Bělo
chorvátský, syn Hostimilův a Alzbětin, osvícený.
a horlivý jinoch, uvázal se v poustenictví svatého*
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Jana křtilele, syna Zachariášova. —Opustiv. vše
zapřel sebe, vzav kříž svůj následoval Krista.
Schodil napřed rozličná knižetství, vejvodství a
království Slovanská, potom se. přeplaviv přes
Dunaj, přišel do vejvodství, nynějšího království
Českého, do okresu Příbramského a okolí Beroun
ského — což jeskyně svatojvanské nazvané do
svědčuiou kdež nepochvbně Parábrama (Praboh)
Právít a Perun (hřimatel) pohanský se vzívat na
horách lesnatých, v kramotaách skalnatých, 1 v
oudslích rozkošných podlé vod živých.

Zde svatý Ivan schodiv pouště a jeskyně,
podlé Mže ležících, v kterých mnoho zlých a ne
čistých duchů pohanských nalezl, totiží Krivu a
plaožreců, vedalotů, kejklířů, Kouzelníků, véštců
a čarodějníků, kteří zde modloslužbu v hájích,
na svatoborech, na horách březíchi v skalách
svatých, u živých pramenů, Světic a Svěcenek na
zvaných, pilně provozovali, kam tehdáž pozůstalý
hd pohanský v Čechách | přícházel s hojnými
dary treby a žertvy zápalné Svantovítu, Perunu
a j. v. v soumraku vykonati, od popů pohan-.
ských naučení svá a rady za svých potřeb důle
žitých, zvláště proti křesťanům bráti. | Taková
místa na pouštěch náš svatý Ivan, patron Český,
jako poustevník a kajičník pilně a opatrně na
vštěvoval, protože poustevníctví a kajicnost u na
šich praotců veliké vážnosti mělo; jinák by se
svatý Ivan nebyl směl k podotknutým samojediný
opovážiu ani přistoupii, aby nebyl pronasledován,
a mučen býval; ale tímto spůsobem opatrným roz
vyklaný lid pohanský moha příležitěv křesťanstvíz
povlovaa pomoci mnohých křesťanů pravověřících
poučovati, utvrzovati a křestiti skrze 42 let na
Čechách až do svého stáří vysokého, ač mnozi
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nečisti duchové pohanští, vyšší blavy, zištní vů
dcové a učitelé lidu pohanského mnohokráte mu
odporovali, předce ale jejich lží a podskoky
slovu Páně, pravdě svaté a světlu božímu nemo
houce odolati, museli ustoupitij zvláště v posle
dních čtrnácti letech života jeho, v jeskýni slavné
u živého zřídla pod skálou nad Lodenicí, potokem,
z kteréž je po dvě leta pilně, horlivé 1 udalně
porocí hoží a pravověřících křesťanů dle rozkazu
zjeveného a příkladu svatého Jana křlitele křížem
svatým před sebou nesoucím vypudil. Však za
tou příčinou později, když po vykonaném vyučo
vání a uděleném požehnání se bral s Tětína od
Bořivoje a svaté Ludmiiy lesem domu, od Lode
nických kamenován a celý skrvácen pro slovo
Páně až polomrtvý u kamena jednoho léžeti zů
stal, jejž muž bohabojný, milosrdenstvím pohnut
na kůň svůj ho posadil a do jeskyně doprovodil,
kdež jej na žádost jeho Kejcha Pavel, dvorní kněz
z Tetina večeří Páně na věčnou cestu posilnil, a
v skále třetí den'pohřbil, O svatý Ivane, věrný
synu Ježíše Krista, věrný následovníče svatého
Jana křtitele! Tys pro lásku blížního a pra spa
sení našich praotců svou vlasťi svůj královský
stolec opustil, a šel jsi hledat ztracené bloudící
otce naše, abys je blahé učinil; za to jsi byl ko
likráte v nebezpečenství svého života postaven.
Tvůj život byl celý střídmý a trpký, v kterém
Tě příklad našeho Spasitele, svatých apoštolů,
svatého Jana křtitele, svatého Cyrila a Methoděje
sílil. Ledva jst s lotrovských'lesů a skal, z čaro
dějných pelechů rotu divých mužů a žen, zběř
pohanskou, pomocí apoštolů slovanských -svatým
Cyrilem a Methodějem a s pravověřícími vypudil,
jenž Tě pronásledovala, sužovala a trápila, tu Ti
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„pět Bořivoj na lovu svém nevědomky laň po
střelil a probodl, kteráž Tě v Tvém šedivém
věku krmila; však nebylo na těchto zkouškách
dosti, Tvá hlava musela ještě pro učení Ježíšovo
krváceti, tělo hladem o bolestí chřádnouti, pokuď
jsi v Pánu neusnul, nápotom jsi korunou věčné
slávy na nebesých od Ježíše Krista korunován
byl, Amen.

Rozjimání na den svaté Lidmily.

Hospodine všemohoucí! Tys nám Fvou mocí
neobmezenou v naší milé vlasti nábožnou a šle
chetnou mučedlnici svatou Lidmilu, dceru Sla
vibora, knížete Wělnického, manželku Bořivoje
prvního, na Velehradě Moravském pokřtěného
vejvody Českého poslati, a za zrcadlo chvalitebných
vlastností křesťanských, všem thyněm a babičkám
za příklad v církvi Kristové ku následování do
brotivě vystavěti ráčil, kteráž po příjetí sv. Křestu
svýmí činy křesťanskýmijako dobrotivá máti svých
poddaných veškerou zemi osvěcovala, své syny
Spitihněva a Vratislava, zvláště svého nejmilej
šího vňuka svatého Václava zábv ke všemu do
brému pomocí svého kněze Kajcha Pavla moudře
a opatrně pro dobro vlasti a blaho svých podda
ných vypěstovala. Onať lačným chleb štěďře po
dávala, nahým oděv ráda poskytovala, nemocné
pilné navštěvovala, potlačené ochotně vyslechla a
zarmoucené všemožně těšila; bludné slovem bo
žím horlivě osvěcovala, stánky boží se svými svny
plně stavěla, pohany osvětlené a pokřtěné be
dlivě do eírkve vodila. Jak se svým manželem,
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tak se svými syny, zvlástě se svým vňučkem sva
tým Václavem i se svatými apoštolý slovanskými,
Cyrilem a Methodějem v naší zemi České církev
Kristovou důkladně pravoslavnou liturgii slovan
skou rozšířovala, což jí velikou důvěru a všecku
oddanost u svých poddauých spůsobilo; ale u
své panovité nevésty Drahomíry a některých če
ských vladíků opět zášť a nenávist neukojitelnou
zplodilo; pročež dne 15. září 927 načelníci ozbro.
jenců, jménem "Tuma a Koma svatou Lidmilu v
noci na Tetíně na svém věnném sídle, v komnátě
se modlící, nenadále přepadli a jejím závojem
vlastním ji zadávili. — To se stalo za vlady Dra
homiřiny smělé a hrdé, kteráž ji kupoctě na
tomto mistě chrám Páně ke cti svatého Archanděla
postaviti kázala a v něm její tělo pohřbila; však
její vňuk, svatý Václav po třech letech ostatky
její vroucně vyzdvíhl a do Kostela svatého Jiří,
na hrad Pražský, který její syn Vratislav první
postaviv, roku 928 u veleslavném průvodu přenesl
a na památku jejím ctitelům vložil. © dobrotivý
Bože! obměkči srdce naše a Ty Duše svatý osvěť
mysli naše, abychom 1 my po dráze dle příkladu
naší patronky, svaté Lidmily, mučednice Kristovy,
ve zdejším životě putovali, všech vášní a poklisků
se odřikali, naše syny a dcery, vňuky a vnučky,
bratry a sestry záhy odevšech bludů a pověr vy
stříihali, k dobrým činům «je neustále navvkali,
naším životem bohabojným je předcházeli, v čase
pokušení našem Spasiteli | Ježiši Krista s námi
vždy stáli a Věrní zůstali, Amen, |



Čtení a rozjimáni na den svatého
Váceslava.

Nebeský Otče, Ty jsi nám předrahého dě
diče země Ceské, svatého Václava (Váceslava) syna
Vratislava a matky Drahomiry, roditelů Křesťan
ských I. P. 908 v naší milé vlasti České vzbuditi
ráčil, aby nás svým životem příkladným předchá.
zeje, na této vezdejší pouti nám svítil, Svatého Vá
clava záhy v děckém věku moudře pěstovala jeho
bába dobrotivá, svatá Lidmila, která jej střežíc,
k vroucné nábožnosti, mírné tichosti a vlídné la
skavosti vedla, jakož 1 jej kněz Kajcha Pavel, na
Hradci lévém, na Vyšehradě nad Vltavou a na
Tetině nade Mží u víře Kristové pilně a horlivě
vyučoval, takže v mladosti své v bázní boží.rostl,
jak věkem tak moudrostí u Bohe i u lidí pro
spíval. —Odrostlý byl na vyšší učiliště Budečské
dodán, aby se vyšším vědám potřebným naučil;
zdeť obzvláště v náboženství křesťanském dokonale
se utvrdil. —

On znal knihy latinské i slovanské jako jiný
dobrý biskup aneb kněz pročítávatič naskrz bez
ouhony, což za těch dnů málo který lajík znal,
pročež kníže mladé juž lásku k Bohu živému,
bližním svým a k blahodějným činům navyklý
byl, je provozovati příkládem Lidmiliným. On v
osmnáctém roku věku svého (926) otce svého mi
lého, Vratislava, ztratil. Nemoha po otci svém
trůn nastoupiti, Drahomira smělá a panovitá zmo
cnila se vlády a poručenství nad synem svým
Václavem s dorozuměním vladiků Českých, aby
se s některými přednějšími Čechy Němcům po
mstíti mohla (ač tento krok neopatrný a nekře
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sťanský. ba i zemi Čezké škodlivý byl), chtic nad
německým císařem. Jindřichem I, příjmím Ptá
čníkém, svou zlost vychrliti, protože Slované na
Labi, totiž: Bodrce, Daleminy, Ratarv, (Retary)
a Lutiky, ku kteréma Stodorané patřili, z nichžto
Drahomíř pochodila, vele sužoval, trápil a hubil.
Jindřich chtěje sobě tyto národy pod pláštěm
křesťanstva pod maniti a berně na ně složili.
Odňal jím opevněný Branibor, Janu ztroskotal a
jiných více míst v prach a popel obrátil, Tito
Slované posledně s Retaři se sjednotivše (kterým
Drahomíř nepochybně vždy napomocna byla)
Jindřichovi silně odporovali a se bránili, však
předce v krutém boji Slovanů od Jindřicha na
stodvacet tisíc pobito o osmlisíc zajato bylo, (Viz
Vittechiad L. I. p. 639 Dittmar I. c.) — protož
Drahomíra za panování svého němečtí kněži,
liturgie latinské z Čech vypuzovala a kostely jejich
zavírala, v čemž ji thyně, svatá Lidmila vele opa“
trná, odporovala a domlouvala, nebo tehdáž české
Křesťané k Rezenskému, biskupství do Bavor
přivtělení, u Thankmara, syna Jindřichnvo, na
Drahomiru a na některé vladíky České žalovali,
který posly své hned k Drahomiře vypraviv, na
pominal jí. aby s křesťany krutě nejednala a
jich služby latinské nehanobila3 však Drahomíra
svou smělou a panovitou pošetilostí a zpupnou
hrdostí, nestřežíc slov Královiče posly bez milost
do vězení uvrci kázala, proti vší domluvě někte
rých přednějších lechů českých, že by se za tou
příčinou Jindřich nad Cechy mstíti mohl, jí před
stavujíce. — Ona si ale tím krutěji počinala, ba
i dobromyslným svým rádcům a kmetům na
vzdory činiti nepřestávala. — Mezi tím Jiadřich
sbíral po všech zemích vojska německá, aby Dra
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homíru a Čechy pokořil, proto mnozí zkušení a
opatrní vladikové Čeští opět pozorna činěji Vá
clava na ono strašné nebezpečenství České zemi
hrozíci, žádají jej, aby Budeč opustil a vlady se
ujal. Svatý Václav učinil tak, jak to nevyhnutedlná
potřeba žádala, ač teprv dvadcetiletý mládenec
jsa, převzal od matky své vladu a Jindřich (928)
tu se svým vojskem před Prahou stál. Což měl
svatý Václav v té přípádnosti činiti? nežli to, co
učinil; totiž zavázal se roční daní 500 hříven
sťříbra a 120 volů Jindřichoví císaři podávati a
jemu poslušen býti, Měl snad Václav nechat město
ztroskotat a zemivyhubit? Odstup to. | Ovšem,
že to Drahomíře, Boleslavovi a mnohým Cechům
dobrým krokem být se nezdálo, však moudrým to
vhod. Svatý Václav nábožného a dobrého srdce,
1 krotkého ducha, jemužto leželo na srdci, aby
křesťanství po vlasti se rozšířilo a upevnilo přál
sobě v míru s Němci i Uhry živu býti, aby v
zemi ústavy zřiditi a v nich se křesťanství pilně
a horlivě pěstovati mohlo, neboť v Čechách teh
dáž ještě žádného biskupství nebylo, křesťané
Čeští k Řezenské stolici německé patřili. Leckdes
pohané ještě modloslužbu svou horlivě vykoná
vali. Slovanského učitele křesťanského z Rezna
a z vlach ku vzdělání, a vyučování dokonalému
a srozumítelnému pohanů českých mímo latiníka
a němce nebylo k dostání, a předce svatému
Václavu zvelebení národa na srdci leželo, aby s
ostatními národy evropejskými postoupil v civi
hsací; tedy mezi vladiky, též slovanskými a ně
meckými kněžmi liturgie pravoslavné a latinské
ba 1 u dvora knížecího, mezi svatým Václavem
a Drahomírou a Boleslavem, mladším bratrem
jeho nedorozumění a roztržky z podotknutých
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případností se staly, z kterých vyplynulo, že svatý
Václav matku svou Drahomíru ze země vypově
děti přinucen byl, jenž nepochybně k svým přá
telům se odebrala. Když se ale svazek svízelů,
který nám-dosti jasný není časem svým rozlušul,
nalezená jsouc Drahomíra v nevinnosti své, po
volal ji opět svatý Václav do vlasti své, jenž vždy
z okoličností podotknutých více Boleslavovi na
kloněna byla, než Václavovi, proto že Boleslav
vždy si směle, hrdě i pánovitě počinal, jakomatka
jeho, na Boleslavi staré za Labem sídlící, jemuž
byla za podíl „vykázána. — Svatý Václav kráčel
vždy cestou dobročinnosti a vlídnosti; ale Boleslav
cestou zůřivosti, Svatý Václav vše mírností; ale
Boleslav | přísností započal. Svatý Václav po
korně v bázní boží řídil3 ale Boleslav směle a
hrdinsky spravoval. | Svatý Václav prokazoval
svým poddanným dobrodiní, ale Boleslav nátisky
jim činil. Jednání těchto dvou bratří, jenž po
sobě své příznivce táhlo, vždy-sobě odporovala.
Svatý Václav s tělem i duší odevzdal se Bohu a
vlasti. Úkol jeho byl křesťansky svou vlasť vzdé=
lati a pravým světlem božím ji osvítiti, protož
stánky Boží stavěl, ozdoboval a hojně je obdaro
vával, do nich moudré učitele ze všech končin
zemí křesťanských, jež mu Řezno a Řím posilalo,
zaváděl, Na hradě Pražkém první kámen k bu
dově kostela svatého Víta položil. Sám neypr
vnější v chrámech při službách Božích býval, ná
božně ahorlivě se modlil a církevní zpěvy zpíval,
slovy Páně i dobrým příkladem své poddané
předcházel. Viru živou Ježíše Krista skutky do
brými naplňoval. Z -jeho přečistéhoživota světlé
jiskry citů blabých vycházely a ze rtů bohomyslné
řeči jako plovoucí strdi sladce plynuly. ' On

15
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tělesenství své bez poškvrny schoval, více po vě
cech nebeských než tělesných horlivě bažil. Víno
tlačil, jim churavé léčil; žížnivé napájel; nuzné
palivem zaopatřoval; vdov a syrotků se ujímal,
všemožně jim napomáhal, vězné a nemocné pilně
navštěvoval, je těšil a léčil; mrtvé uctivě k mo
hylám ©doprovázel; nepřátelům | svým dobře
činil, žádného neoslyšel. On ve všem jednání a
obcování svém mezi lidmi na světě byl příkladný.
On se svým veškerým dvorstvem pokorně a ná
božně Krista následoval, a tudy sobě celou dů
věru u svých poddaných vyzýskal. Jen toliko
Drahomíř, Boleslav a mnozí z vladíků českých,
bojů a válek žádoslivi a milovní, chtíce aby se
svatý Václav k roční dani Jindřichovi nepodro
boval, raději aby se s ním rval. Bezbožní nami
tajíce Václavu: že se neustále pobožnůštkářstvím
a věcmi cirkevními obírá, kdyby se radějí poli
tickými zanášel. Zištní mu opět ve zlé pokládali:
že důchody státní na všeliké ústavy náboženské
vynakládá, kdyby je na potřebnější a důležitější
věci světskéobracel. Závistivi zase chudým darů,
kterých jim svatý Václav bojně uděloval, nepřáli.
Některým lechům opět zdál se býti svatý Václav
prostý, velmi mírný a vcelku pokorný. Větší počet
vládíků si přál a žádal, aby byl svatý Václav smě
Jejší a panovitější, tak bojovný a hrdinný, jako
jeho bratr Boleslav; ale nám jest ono -přísloví
známo: „že se člověk nenarodil ten, aby se byl
zalíbil lidem všem!““ Za tou příčinou podotknu
tou maoho vladíků v zemi tajně proti svatému
Václavu reptalo ase bouřilo, pročež není nic
divného, že se Radislav, kníže Kouřimský, knížeti
Vyšehradskému rozličně překážeti vynasnažíl a
veliké násilí činil. Všaksvatý Václav nedal svoje
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věrné slůhv pravověřicí hubiti, i zamluvil se raději
sám s Radislavem soubojitk aby nadarmo svých
poddaných krev nevinnou pro vášně Radislavovy
neprolil. S tímto předsevzetím svatý Václav k
zastání. víry křesťanské se na Kouřimsku před
Radislavem dostavil, který z bludu svého pros
hlebna, zočil u veliké slávě Boží kníže zbožné
před sebou, pročež padna Radislav na kolena
svá, pokořil se mu, a cožby na něm poprosil, aby
Radislav na tom byl uslyšán. | Svatý Václav la
skavě objal jej a Radislav ochotně víru křesťan“
skou Ježíše Krista přijal; Však spravedlivý Bože!
tím větší závist a zážť tajná v některých srdcích
vladíků Českých se zakořenila, toužící po životě
a nevinné krvv Václava žádající, aby vladařství
svého z podotklých příčin zbaven a Boleslav na
stolec knížecí dosazen byl. Milý Patrone náš, ne
vědělo tvé srdce dobré, ba ani věřiti to nechtělo,
co se proti Tobě potajmo kuje. — Ty jsi míval
ve svém obyčeji nábožném, posvěcení chrámů
Páně každorečně světiti, pročež. jsi přišel dne
27. září 936 za příčinou Stánku božího, k cti
svatého Kosmy a Damiána postaveného v Bole
slavi staré slaviti a po vykonané liturgii pravo
slavné opět se do Prahy vrátitř, však na žádost
bratra svého, který Tě přemluviv ku kvasu po
svicenskému na oko vlídně a laskavě přijal a po
zval. Tvoji dvořané a sluhové věrní oukladnou
vraždu předzvídajice, Tebe střežili, aby jsi u
bratra nepřenocoval, však Tys to nechtěl věřiti.
Ty jsi se před svatčením kvasným u vší bázni.
Boží důvěrně a přátelsky veselil na dvoře bratra
svého, však černá noc zákeřníků na dvoře Hně
vsově shromážděná velmi schytrale Tě přemlu
veným bratrem odsoudila k tajné smrti ukrutné.—

15*
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Radost se proměnila vžalost. Tys musel oukladně
usmrcena býti, protož když jsi kráčel náš milý Da
trone svatý, druhý den na jitřní do chrámu Páně,
potkav Tě Boleslav ve vratech, pozdravil jsi ho
srdečné a děkoval jsi jemu za všecku úctu vče
rejší, — ale Boleslav již duchem zlým posedlý,
vydobyv meč, ťal do hlavy Tvé, řka: „Tak Tě
chci dnes lépe častovati!““ — Svatý Václav ale
silnější jsa, chopil se bratra i vyrvav mu meč z
ruky, povalíl ho na zem a dí: „„Fo Ti Bůh od
pusť, bratře !*“ — Když však Boleslav s vráhy
umluvenými zde schovanými ačíhajícími křičeti a
o pomoc volati počal, jakoby Boleslava zavraždit
chtěli, přikročivše služebníci jeho Cesta, Týra t
Hněvsa, obořili se zůřivě na svatého | Váelava,
jenž už raněný utikaje do chrámu v jeho dveřích
mečem ©Hněvsovým probodnut, na zemi klesl.
Potom jali se stihati „mládence“ čili dvořeníny
jeho, a pobili všecky kteří rychle neutekli, také
slůhy Boží zloupili, vyhnavše je z města Staré
Boleslavy a ženy jejich za jiné muže provdali.
Matka Drahomíra uslyševšt co se děje, přiběhla
i padla s pláčem na mrtvé tělo syna svého. A
však znamenajíc že vrahové také po jejím životě
toužejí, prchla i ona do země Chorvatské (nyněj
šího Krakovska a Haličska) an zatím Boleslav po
spíchal zmocniti. se veškeré vlády zemské v Ce
chách. "Tělo Václavovo dlouho leželo ponecháno
ve dveřích chrámových, až konečně kněz jeden
jménem Chrastej odvážil se je zdvihnouti a nej
prve v domě svém, potom i v prostřed chrámu
poctivě položiti a ochránit. Nevtnná krev sva
tého Václava volala o pomstu jako Abelova na
bratrobijce Boleslava. | Boleslav spamatoval se
brzo aželel svého činunešlechetného po všechen
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věk života svého, chodě co Kain po zemi České,
zaň pokání činil, ale vlády sé předce neodřekl,
Kázav tělo svatého Václava v Boleslavi poctivě
pohřbít, dal je po třech letech z Beleslavi při
vésti do Prahy na Hradčana do chrámu Páně
svatého Vítana věčnou památku a kúctě Čechům
položiti; kterýžto chrám někdy sám svatý Václav
stavěti počal. Syna, jehož mu manželka právě
ve dnech oné bouře vražedné byla splodila,
Strachkvasem nazvav, určilho k stavu kněžskému,
který na se jméno Kristan přijal; čímž Boleslav
za svůj nešlechetný čin Boha nejak upokojil. —
O kdoby na světě byl ten, jenž by Tebe muče
dníče Boží neželel a Tvůj obraz nevinnosti a do
brých činů sobě nebyl oblíbil. Sám bratr Tvůj,
Boleslav, co Kain chodě, želel nešlechetného činu
svého po všechen věk života svého. Tebe kníže
nebeský“ ani nádhera života dvorského avi moc
neb cosi jiného odplnění vůle Boží nesvedlo,
Ty jsi vývodskou korunu v mučednickou, po
zemskou vnebeskou, království vezdejší ve věčné
změnil. © svatý Václave! dědičř a kniže..náš
Ceský! Ty jsi sláva a koruna svého národu če
ského; Tebe milý Hospodin náš, důstojnosti vy
sokou ná světě i na nebi milostivě poctiti ráčil.
Tvs poplatky a poklady pomijející na zemi ne
vyhledával, nobrž jen dobro a blaho svého lidu.
Ty jsi veliké věci v životě svém činil, a poctivě
1 nábožně žil. Na Tobě ani poškvrny se nena
lezlo, pročež spravedlivý Bůh Tě oučastna věčné
slávy učinil. O Bože! uděl nám toliko síly, aby
chom našeho patrona Svatého Václava dědiče
naší země České, jeho chvalitebný život následo
vali, co dítky bázní a lásce Tvé záby ze učili, -v
počtácích víry svaté a v ctnostech křesťanskýchW
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se utvrzovali, a jeho vroucí pobožnost, pokoru
a štědrotu následujíce, sobě přivlastnili, ovoce
dobrých skutků provozujice, do věčnéslávy skrze
Ježíše Krista se dostali. Amen.

Piseň k svatému Václavu.

Svatý Václave,
Vévodo české země,
Kníže náš, pros za ny Boha,
Svatého Ducha, Kriste eleyson.

Nebeské jest dvorstvo krásné,
Blaze tomu kdož tam pojde,
V život věčný, oheň jasný,
Svatého ducha, Kyrye eleyson.

Pomoci Tvé my žádámy, :
Smilůj se nad námi,
Utěš smutné, odžeň vše zlé,
Svatý Václave, Kyrye eleyson.

Maria, matko žádůúcí,
Tys královna všemohůcí,
Prosic.za ny, za křesťany,
Svého syna Hospodina, Kyrye eleyson.

Ty jsi dědič České země,
Rač poměti na své plémě,
Nedej zahynouti, nám 1 budoucím,
Svatý Václave, Kyrye elevson.

|

N
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Rozjimáni na den svatého Vojtěcha.

Všemohoucí a dobrotivý Bože! děkujeme
Tobě, že jsi prozřetedlnosti svou k našim pra
otcům Slovanským u převratu pohanstva do kře
sťanství, muže osvíceného, biskupa horlivého,
svatého Vojtěcha, syna Slavnikova a Střezislavina,
rodičů velmožných a slavných na Kouřímsku v
Libici, kde se Cidlina s Labem slivá, sídlících,
dodrotivě vzkřísiti ráčil. On byl od svých šle
chetných rodičů a od svých pěstounů Radla na
Libici a od Othertcha na Děvině pod dozorstvím
Adalberta, arcibiskupa Děvínského v bázni Boží
k důstojnosti pastýřské veden a zde na kněžství
vysvěcen. Po smrti svého otce a Dětmara (981)
za biskupa Českého zvolen, který při dosednutí
na stolici biskupskou podil svůj dědičný a dů
chody své na čtvero rozděliv, jednu čast nuzným,
druhou podřízeným svým kněžím, třetí na vy
stavení stánků Božích podal, a čtvrtou. část na
svou výživu si ponechal; sám střiídmý a vele
prostý život veda, málo jedl a málo spal. Neu
stále na mysli přemítaj, kterak byve svém.okresa
rozsáhlém semotamo pozůstatek pohanstva zničil,
pohanské obyčeje zrušit a křesťanství s latinskou
liturgii zavedl, — pročež s nábožným Boleslavern
po zemi chodě, chrámy Páně a ústavy se sbory
křesťanskými- zakládal, a Boleslav II. je hojně
nadával. ©Na Uhřích syna Geizova, Štěpána (a
jiných více pohanů) jenž prvním králem křesťan
ským se stal, a mezi Švaté připočtěn, pokřestil.
On Čechy, Uhry, Vlasko, Polsko i Prusko sohodil
a vždy se svým bratrem Radimem, Radlem a
Velichem símě Boží rozsíval, pohany osvěcoval,
jejich kejkle, bludy a pověry osvěcoval a ku



200L...
křesťanství vodil, zajaté ve válkách křesťany,
choré a uvězněné pilně navštěvoval a je těšil,
pravověřící židům a pohanům prodané, neustále
penězi vykupoval a jako dobrý pastýř do svého
ovčince na svých bedrách je nosil a vodil, nahé
odíval a mnoho lačných každodenně nasicoval,
načež mu ani důchody nepostačovaly, nad čimž
se nejvíce rmoutil, když nemohl zajaté ovce své
vykoupiti. On přísným a příkladným životem
svým maohé po sobě táhl, předce však mnozí
vladíci mnohoženství milující na odpor mu stáli,
čož ho vele trápilo, že on někdy za ně oučet
před Bohem z pastýřství svého klásti bude muset,
horlil silně proti nim a tudy mnohé proti sobě
popudil. Kolikrát od nich byl pronásledován,
často v nebezpečenství života stál, dvakráte z
Cech do Vlach prchl, a diecezi Míšeňskému bi
skupu, Volkoldovi, pod dozorstvím zanechal, a v
řeholi se zdržovav; až se Český lid polepšil, tu
teprv na prosbu Boleslava asvých osadníků, pak
na rozkaz svých představených, arcibiskupa a
papeže, se do země České vrátil. On byl první,
který dvanáct řeholníků svatého Beneše ze Rima
do Čech na Zelenou Horu a do Březňova zavedl,
jako pomocníky ku rozblašování křesťanství na
Čechách; však slovanský jazyk neznajíce, služby
církevní obřadem latinským vykonávajíce, jakž
jim nařízeno bylo, tim opět mnoho Čechů' ura
zili. — Tu opět mnozi z vladíků, zvláště z Vr
šovců proti svatému Vojtěchu povstali a nechtíce
od svých starých obyčejů upustitř, jež svatý
Vojtěch nabádal a ostře káral, proti: němu silně
reptali. | Zvláště po úmrtí Boleslava, mrtvicí ra
něného, a nastoupení vlády Boleslava Ryšavého,
jenž Vršovcům k rukoum stál — pročež se svatý
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Vojtěch rozhněvav, opět do Říma prchl, a na
rozpustilé Čechy si u papeže a císaře Oty II.
ztěžoval, ač ho Rehoř V. zase do Čech poslal.
Však kdvž na cestě do Čech svatý Vojtěch u
slyšel, že nepřátelé bratřím jeho statky pobrali, ro
diště jeho Libici, v prach a popel obrátili, bratry po
vraždili a do Čech svatého Vojtěcha více při
jmouti nechtěli, obrátě se do Polska k Boleslavovi
Chrabrému, jenž rodu Slavníkovu přízniv byl.
Zde na Krakově, kde církvička svatého Vojtěcha
stojí, částo horlil proti pravoslavné liturgii slo.
vanské, aby na místě její latinská, dle rozkazu
vyššího se vykonávala, ustanovil, — Opět se otud
dle povolání svého mezi pohany na Prusku d
Gdanska s Radimem a Benešem, spolupracovníky,
odebrav, jež na rozkaz Boleslavův třidcet ochranců
po Vislí na lodi doprovázelo. NaGdansku mnohé
zástupy pobanské pokřestil. Nebylo mu na tom
dosti, on se zabrav korábem po mořiažkSambii,
tu vystoupil na pobřezí a branné průvodce domu
poslal. | Zdeť všady se naň pohané zůřivě oso
pujíce, ze země ho honili, smrtí mu hrozíce, ko
likrát ho ubili; pročež. svatý Vojtěch ustanovil
se na tom, otud se odebrati, a k Lutkům. jíti,
však zabloudiv zde, nešťastně přišel na posvatné
pole pohanské, Romove, nazvané, odpočívaje
tu (dne 23. dubna 997) a hle, zastup. rozste
klených pohanů vystoupil na ně, svázali je všecky
tří, a svatý Vojtěch, an ještě stoje se modlil, po
hanský kněz prohbnalho oštipem a druzí jej ná
sledovali ; když ho umučili, teprv mu hlavu uťali,
a oudy jeho rozsekali. Radima a Beneše pro
pustili, jenž se těžce vykroutivše vrtami dolními,
z této krajiny k Boleslavovi přišh a vypravovali,
co se s ními dělo. Boleslav nemeškal za cenu
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vysokou tělo svatého Vojtěcha vykoupiti a na
Hnězdně, vesvém sídle hlávním, slavně pohřbíti. —
Otud ostatky jeho roku 1039 dne 324,srpna za
Břetislava I. na hrad Pražský do kaple před ko
stelem svatého Víta u veliké slávě přenešeny a
složeny byly. (© Ty mučedlníku Božíl statečný
rytíři a bojovniče, milý biskupe, svatý Vojtěše,
patrone náš! který jsi před Hospodinem a svě
tem milostí a mocí Boží, kterouž Tobě otec ne
beský dáti ráčil, věci velikomyslně podnikl a ve
liké divy činil svou výmlavností, slovy 1 skutky,
svým životem bohabojným a statečným ryléřová.
nim duševním proti duchům zlým a duchům
Bludným i proti vlastnímu tělu svému rekovně jsí
bojoval, téměř všecky země podotknuté bludem
pohanským, bříchy a nepravostini, nepořádkem
ba i studenou lhostejnosti křesťanskou naplněny
jsouce, často v pořádek jsi zavedl, protož Tě
Bůh všemohoucí svou mocí a sílou po cestách
ouzkých a bodavých neustále ku rozšiřování svého
království lásky a pravdy svaté, od jížného moře
až k severnímu na tomto světě prováděl, zato
Tě slávou věčnou korunoval; protož Tě Nej
syrchovanější vroucně prosíme; abys nám také
Tvé svaté moudrosti, síli a stálosti, horlivosti a
setrvalosti v povolání našem uděliti ráčil, abychom
i my zde po cestách přímých a svatých chodili,
přikázání božích ostříhali, dobro a blaho našich
blížních na tomto světě vyhledávali, svaté a
spravedlivé věci se zastávali a. dobré. skutky.
prokazovali, dobro vlasti a blaho církve horlivé
hájili a rekovně umírali pro Pána našeho Ježíše
Krista. Amen.
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Piseň svatého Vojtěcha.

Hospodine pomiluj ny,
Jezu Kriste pomiluj ny,
"Ty spase všeho míra!
Spasiž ny i uslyšiž
Hospodine hlasy naše,
Dej nám všem HospodineŽizň a mír v zcmi
Krlež, Krlež, Krlež.

Rozjimání na den svatého Prokopa,
opata Českého. 

Vševědoucí Hospodine, $pečlivý otče nebeský !
Ty do budoucnosti přihlídáš. "Ty k národům po
všecky věky moudré učitele vysíláš aby člově
čenstvo z dráhy své od Tebe vykázané neušinulo
a nezbloudilo, protož mu vyslance své s nebe po
šílás, kterými je poučuješ a na pravou Cestu za
běhlé vracíš. Ty jsi našemu národu Českému
okolo roku 999-—1001 muže slovutaého, svatého
Prokopa, z Chotouňě na Kouřimsku, šlechetných
roditelů urozených syna, nábozně pěstovaného,
milostivě poslati ráčil. — Rodiče jej na veleslavné
učiliště slovanské na Vyšehrad nad Vltavou vy
slali, kdež křestanské služby Boží v koslele sva
tého Klimenta, od Bořivoje založeném, pravosla
vnou liturgii slovanskou se vykonávaly — Svatý
Prokop písmu Slovanskému i latinskému, zpěvům
církevním a j. v. dokonale se naučil a brzce ve
vědách nad jiné prozpival, až nad jeho moudrostí
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mistři Vyšehradští užásli. On se uvázal vsvětský
ouřad kněžský. — Vyšehradští učitelové a staro
stové duchovní za příčinou jeho výborných vloh
a duševního vzdělání, jeho překrásného vzrostu
a chvalitebných vlastností, totiž: výmluvnostii
mirnosti, pokory a přívětivosti, nabožnošsti i vrou

«cnosti, pilnosti a horlivosti, srdečnosti i sprave
dlnosti, střídmosti a přísnosti, netoliko za spolu
bratra a učitele žákovstva okolo roku 1024 při
tovarišili, alebrž všickni všedše v radu, zvolili a
ustanovili jej u vší šetrnosti vážně, důvěrně za
nejvyššího dozorce církve Vyšehradské. — Týž
blubokomyslný a starostlivý učitel lidu křesťan
ského, svatý Prokop předobře znal lid Český.
Ona viděl zřejmě, co některým křesťanům Českým
chybí, na čemž jím schází a čehož se jím nedo
stává. Vida, že na Čechách mnoho rozvyklaných
a lhostejných polokřesťanů mezi pohany se na
lezá, kteří obyčeje svých praotců pověrečné ještě
pilně vykonávají. Týž bobomyslný muž spatřil,
co se na veliké hrobce na Moráni, na Letní
Hoře a na Velikém Březnově děje, a na poušti
nad Dalejema okolo Prahy každoročně provo
zuje. — Přesvědčen jsa, že na Sázavě na poušti
nedaleko jeho rodiště množství pohanů shromá
žděných modlozlužbu pohanskou horlivě vyko
nává a j. v. — dnem nocí hluboce přemýšlel,
a na mysli stále přemítal, jakým prostředkem by
nejrychleji rodáky své pro církev. křesťanskou
vyzýskal a v křesťanství je dokonale utvrdil. —
V ději národním přijda na stopu svých před
chůdců, svatého Cyrila, Methoděje, Kajcha, Ivana
a j. v. kteří pravoslavnou liturgii slovanskou po
hany šsťastuědo křesťanství přivedli, ní city pro
Ježíše ukřižovaného zbudili a dokonale u víře
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Kristové je poučili, což se německým latinikům,
nesrozumitelným obřadem latinským tak rychle,
pokojně a šťastně nedařilo, kterým se pokřestěnt
pohané do pohanství často vraceli a mnozi nepo
učení a nepřesvědčení toliko studenými a vahavý“
mi polokřesťany zůstali; proto svatý Prokop, jako
dozorce a učitel žákovstva mladistvého, nepo
chybně rozličné spisy, písma nového zakona a
církevní zpěvypo Slovanských apoštolích na uči
lištích i mezi pastýři pozůstavené, vyslidil, sebral,
snesl, opisoval, pilně přečítával a pravoslavnou
liturgii Slovenskou horlivě nastávajícím kněžím
přednášel a odporoučel. — On byl prvním se
meništěm literatury Cyrilské, který ji opět vzkřísil
a do života uvedl, jak na Vyšehradě, tak na Sá
zavě i na vícních místech Českých. — Bohu žel!
že se mnoho spisů po něm pozůstavených na Vy
šehradě, na Sázavě, na Uhrách i na Slovanech v
Emauzích (mimo jeho nádherně ozdobené evan
gelium Remešské) ztraulo a zrušilo. — Proti
účelu a podnikání Prokopovu, proti jeho vyborné
nauce, odporučenía uvozování liturgie Slovanské,
na odpor se mu postavili nedoukové německo
Jatinští na Vyšehradě, držíce se rozkazu pape
žova (Jana XIII.) od založení biskupství Pražského
(dne 23. března 913) jež se pod touto výminkou
posvolilo a zakládalo, aby se čeští křesťané, kteří
se až potuď podlé způsobu řeckého, bulharského
neb rusského obřadu (liturgie Slovanské) drželi,
a kteréhož před tím Čechové podlé latinského
společně užívali, nyní dle řádu a obyčeje sv. cír
kve Římské se řídili (KosI. 49.) Svatý Prokop
seznal, že onen zákaz proti I. listu svatého Pavla
ke Koryntům 14. čelí, zvláště když svatému Pro
kopu známo bylo: že svatému Cyrilovi a Me

16
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thodějovi Řím povolil služby Boží v Slovanském
jazyku vykonávati, nebo Jan VIII., papež, v lístu
svém, Svatoplukoví Moravskému píše takto: „Žeť
to nečelí proti víře, mše svaté ve Slovanském
jazyku, evaogelium a ostatní spisy starého a no
vého zákona dobře přeloženy a vyjádřeny čísti
aneb zpívati. Nebo týž, kterí tři hlavnířečí:
hebrejskou, řeckou a latinskou stvořil, on také
ostatní řeči ke cti a slavě své zplodil.““ (Annales
Mentens. et Regino. ad an. 890—4.) Tu povstaly
hádky a půtky mezi svatým Prokopem a ostatnými
učitely Vyšehradskými strany zavedení pravoslavné
liturgie Slovanské na Čechách. — Svatý Prokop
zastával Slovanskou a ostatní učitelové latinskou
liturgii. Svatý Prokop, který nahlížel: žeby tyto
rozepře a roztržky na dobro nevyšly, sstoupiv z
Vyšehradu, vstoupil dobrovolně do noviciátu řehole
svatého Beneše, letopisci někteří se domní
vají do kláštera Břevnovského k svaté Markytě u
Prahy, do kteréhož svatý Vojtěch za svých dnů
řeholníky latinské z Vlach latinskou liturgii uvedl;
však ale i zde prý ho msta krutá a závistivá
stíhajíc, měl odtuď v roce tajně na poušť za horu
Vidouli odejíti, kde dívky pohanské své bohárny
měly, mezi hradišťaty a hradbami dívčími pod
Hrobcemi' nazvanými Butovickými, v sluji skálné
přes 60 sáhů dlouhé nad Dalejema, dlouho sou
kromě žít a před nepřáteli svými se ukrývali,
což se s pravdou a okolnostmi nesrovnává; nebo
tu by byl svatý Prokop z jednech rukou nepřá
telských do druhých vstoupil, proto že se i zde
obřad latinský pilně vykonával a slovanskému
pilně odporoval, a jiného kláštera svatého Bene
dikta tehdáž na Čechách nebylo, a předce Prokop
slib řádu svatého Beneše složil a řeholi jeho na
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se příjal, dle svědectví nejstaršího a souvěkého
spisovatele Monacha Sázavského za opata Sylvestra
okolo středu 12. století na Sázavě (Kos. L. I. 2
A 1038). Nepochybně svatý Prokop s Vyšehradu
neb od svaté Marykty na Uhry k jižným Slovanům
se obrátil; kdež slib svůj řeholi svatého Beneše
složil a teprv odtuď do Čech ku Praze k trosko
tanému Děvínu nad Daleje, mezi Butovicemi a
Hlubočepy na poušť do jeskyně (jíž nyní u sva
tého Prokopa říkáme), se vrául. Za tou příčinou
přátelé a ctitelové Prokopovi, i sám vývoda Český,
Oldřich, kterého on zpovědníkem a rádcem za
vlády jeho (1012—1037) byl, horem a dolem (jako
po svatém Ivanu) pilně se poptávali a v hoři ža
lostném dlouho a dlouho jej hledali; ale nena
lezli ho, až po dlouhém čase v jeskyni nad Da
Jejema se okázal. Svatý Prokop, jeaž po vyšších
důstojnostech světských nebažil, ani po kratochyi
lech rozkošných, ani po tučných kvasech lahod
ných netoužil, jen toliko pro blaho církve svaté
a svého národa žil a neustále na vzdělání jeho
pracoval, který po převratu staletém z pohaastvá
do křesťanství semo tamo ješlě se vyklal a na
mnohých místech svou modloslužbu vvkonával;
jakož z letopisů nám známo jest, že ještě Břeti=
slav II. roku 1093 rozkázal pohanské kouzelníky,
čarodějníky, hádače, zaklínače, navazače, ptako
pravce, věštce, země- a rodopisce, vykládače snů
ze země vymrskati, odporující potopiti a na hra=
nicích upáliti; nebo za jeho dnů ještě lid prostý
pod stromy na horách a v oudolích, na polích a
lesích, v hajích a ohradách, pod lípami a duby,
hruškami 1jabloněmi, břízami 1 smrky a j. v. treby
a žertvy vykonával, Bohům iBohyněm pohanským
se klaněl, pročež je vývoda kázal vyvrátiti, po

16*
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sekati a zapáliti. Lidé o Letnicích v outerý a ve
středu u studnic a vod živých poď stromy slib
skládalí a krvavé oběti vykonávali, zařezané sle
pice černé, holuby a j. v. do povětří metajíce, při
čemž jména Bohu a Bohyň vykřikujíce, jásali. —
Někteří pod mrtvolou pochodeň voskovou na
polopecenu chleba velikosti mrtvoly postavili, roz
žáli, a pod rákev kladli, Na průvodu obličeje si
škrabuškami zakrývajice před mrtvolou divně se
kroutili i točili, hasali a poskakovali až na pohře
biště polní neb lesní (ač juž za Břetislava I. pře.
stupníkům na pole aneb do lesů pohřebovati po
kutou přísně zakazáno bylo). Přestupce vola arci
přišťovi dáti a do pokladnice knížecí 300 peněz
stožiti musel, proto ale předce mrtvoly na pole,
do bájů, na křižovátka, dráha ku svým praótcům
při žertvách zápalních a tropení divných kouzlů a
kejklů ku obětování hojných darů i vzívání Bůžků
kladli. — Vracejíce se od mohyly kamení a hroudy
na zemi sbírajíce, se stromů klesti a ratolesti lá
majíce, listy a trávu trhajíce, na zpátek přes hlavy
své na brob metali a za sebe se neohlíželi. Ně
kteřína rozcestích(rozbrání)stánky1sochypohan
ským Bůžkům, dle obyčeje svých praotců, stavěli,
pravice: že by na těchto místech duše svých pra
otců a přátel z těl vycházející přebývali, duše
mnobé na léta zakleté a jiné rozkoše se svýmí
Bohy držívaly. — Báby některé dřív, než se dítě
narodilo, pod komíny ohně roznítily, novoroze
ňátko z klínu matky berouce, pod stoly je kladly,
nápotom je na lokte své vezmouce, nad ohněm
rukami svými je pozdvíhujíce, Bohu ohně a světla
je obětovaly, aby Bohové osudy své nad ními
vyřkli a jím nápomocni byli. Odtuď ono přísloví
pochodi, že leckdes báby při porodu dítěti pod
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komínem říkají: „Budíž k něčemu '!'““— Těch
podobných obyčejů a pověr hojně se ještě po
úmrtí svatého Prokopa mezi křesťany vlažnými
nalezalo, protož bohomyslný Prokop svatý zasvě
til se poustenictví , jež u veliké vážnosti a svato
sti i u našich pohanských praotců bylo, aby jea
příležitosti nabyl, pozůstalé pohany pozvolna po
zorovati a opatrně na pouštích je sobě nakloniti,
důvěru si u nich zýskati a učení Kristovo jim
ohlašovati, o dokonalosti. křesťanstva a bludu
pohanstva objasniti, a pověry vyplejtí, Bůžkyjejích
zavrci a učeuí v jednoho Boha živého na nebi a
na zemi vštípiti, kruté a hanebné oběti krvavé
zavrci a blahodějné činy a skutky v prokazování
blížním svým zavestli; obyčeje křesťanské jim pod.
kládat, treby a žertvy jejich v nekrvavé oběti
Kristovy převedsti,a jejich kamenné oltářea bož
nice na hradištích v křesťanskéchrámy obrátiti. —
Svatý Prokop, hlubokomyslný muž aahlížel, za
jeho věku, čehož semo tatno lidu Českému schází
a čehož ještě zapotřebí jemu, pročež když po
zůstatek pohanů, duchů zlýchjinák čertů od kře
sťanů tak nazvaných nad Dalejema dilem obrátil,
dílem pomocí pravověřících slovem Božím roze
hnal, tedy se odebral odtuď se svými následov
níky na poušť Sázavskou, kde podlé letopisců
tisíc ďáblů, (zlých duchů, pohanů) nepochybně
Kryvu (nejvyššího kněze pohanského) žrece, ve
daloty, věštce, čarodějníky, (černokněžníky) kou
zelníky slidem pohanským zde usedlým napadna,
jenž svou modloslužbu vykonával; však svatý Pro
kop se svými věrnými dělníky pravověřícími, svou
opatrností a moudrostí mnohé z nich ku Kristu
obrátila mnohé zatvrzelé odtuď vypudil, jenž
odtuď na horu Lobek (Lobec) prchli. — Zdeť sobě

kokaj
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svatý Prokop zbudoval církvíčky skrovné, totiž:
1)Svaté Máři-Majdalenv kajícné poustevnice. Na
místě hohyně Baby, Maji, Živěny, Lady at. d.
2) Stánek Marie Panny, matky a rodičky Boží, nebes
královny, vystavěl. 3) Na místě Parabramy, Pram
živy, Děda, Pravíta, Svantovíta, Peruna a t. d. boha
pohanského, chrámek ke cti svatého Jana křtitele,
jenž za Jordánem na poušti ovcím ztraceným z
domu Izraelova kázal a vodou křtil, dle příkladu
jeho svatý Prokop své pobloudilé rodáky pohan
ské poučoval a u řeky Sázavy křestil. O něm se
horem a dolem, daleko a široko pověst chvalitebná
trousila, a lid ze všech končin se sem za ním
hrnul, zvláště, když dlouho po něm lid toužil a
dlouho nic jistého o něm nevěděl. Okolo roku
103? Oldřich vývoda, náruživý lovec, dověděv se
o tom, vyjel za tou příležitostí se svými na hon
na poušť Sázavskou. Tu se za jelenem pustiv,
jejž neustále Oldřich za patama stíhal. Takové
zvíře, když bývá honěno a postřeleno, ku pra
menu vody, k likárně své běží a sebe léčí, a to
tím důvěrněji, při které tichýa dobrý člověkpře
bývá, pročež to není nic divného, že prchající
jelen Oldřicha ku sídlu Prokopovu, jako posel
Boží, dovedl, jehož Oldřich jako pousteníka za
rostlého nepoznal, až se ho otázal, kdoby byl, a

ousteník mu odpověděl: že jest Prokop Chotouň
ský. Vývoda se zaradovav, Prokopa libal. Ptaje
se ho, kde by byl po všechen čas meškal, jak se
mu dařilo a co na té poušti koná. Svatý Prokop
mu všé upřímě vysvětluje a uvádí Oldřicha do
jeskyně své, kde se mu voda živá prejštila. Ol
dřich velice obdivoval počínánía velikodušné činy
jeho. Vida, že trpký a přísný život veda, poznal
moudrost muže svatého. Oldřich hned se ze
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svých pohřešků vyznal a svatý Prokop večeři
Páně aku zapojení dřevěnýpohár pramenité vody
ku posilnění podal, kterou sobě Oldřich nad víno
liboval. Když Oldřich účel svatého Prokopa se
znal a se přesvědčil: že toto dilo Prokopovo do
bro jeho poddaným a blaho zemi přináší, daroval
svatému Prokopu ku výživě jeho, čásť nevzdělané
krajiny od řeky u Milobus až k jeskyni Zákolnice
řečené, a slíbil mu zde klášter a chrám Páně po
staviti, aby v předsevzetí svém dále pokračoval a
sobě více dělníků na vinici Páně najal a nad
ními zprávu jako opat vedl. Prokop vývodu z
pouště vyprovodila sním se přátelsky rozžehnal. —
Svatý Prokop dělníků vérných sobě nabral, pro
ně jeskinky a prozatimní skrovné byty na pouštizbudoval a s ními na vzdělání duševním a těles
ným svých rodáků pilně a horlivě pracoval, vše
moudře řídil a zpravoval. Svatý Prokop se svými
tovaryši po duševní práci stromy kácel, zemi
prokopával, srovnával, provorával, zasil a zvláčel;
zahrady i vinohrady zakládali a z pouště ráj zro
bil. — Oldřich (:032) hned započal bohatě na
daný klášter a chrám Páně zde stavěti, jen že
Bohu žel Oldřich dne 9. listopadu 1037 zemřel,
proto ale syn jeho BřetislavI. jemužto i veškerému
dvoru a všem obyvatelům v zemi o svatém Pro
kopu a řádu jeho na Sázavě známo bylo, co se
na Sázavě děje. Povolav svatého Prokopa do
Prahy, proti všemu jeho odporu ustanovil jej opa
tem na Sázavě. Dle vyhotovené listiny roku 1038
vykázal tomuto řádu dědinu od oboustran břehů
Sázavy až k lesu Strnovníku nazvanému a ves
Skramník, a dilo od otce započatého chrámu Páně
i kláštera nádherně roku 1039 dokonal. — Týž
ústav se nad všecky monastiry na Čechách tehdáž
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řízením Prokopovým vznesl a nejvíce ctitelů, ale
také závistníků počítal. — Zde se lid nábožeňství,
zpěvu, malbě, stavbě, vórbě, zahradnictví, prácem
rozličným, zemi české velmi potřebným, dokonale
a pilně učil. Zdeť se literatura Cyrilská hor
livě pěstovala, zpěvy církevní a písma svatá se
do Slovančiny překládala, čistě a pilně přepiso
vala, rozmnožovala, ostatním Slovanům sdělovala
a do knihoven na památku ukládala. Zde celo
roční svátky a slavnosti nejhlučněji a nejvroucpěji
pravoslavnou liturgii slovanskou nesčíslným davem
lidu sem příchozích poutníků se světly a slavily,
protož také onen ústav mnoho závistných nepřá
tel měl, kteří jej černili a kacířovali. — Předzví
dající svatý Prokop za svého živobytí často svým
bratřím řeholním říkával: že je krutá závist a ne.
přízeň mnoohých nepřátel, latiniků německých po
úmrtí jeho a Bretislavově za panování Spitihněva
II. ze Sázavy vvpudí, a stalo se tak. — Roku
1053, dne 25. března svatý Prokop v Pánu usnul,
jehož Šebíř, biskup Pražský na Sázavě, v kostele,
u velikém hoři lidu, slavně pohřbil a bratří jedno
hlasně Vita, bratrovce svatého Prokopa za opata
sobě zvolili. — Roku 1055 dne 10. ledna Břeli
slav skonal, a Spitihněv vývoda, přítel liturgie la
tinské, vládu nastoupil, u kteréhož řeholníci Sá
zavští, jako kacíři od svých nepřátel, latinských
kněží osočeni, roku 1057 všickni Sázavský klášter
rozkazem Spitihněvovým opustiti, a do Uher k
bratřím svým prchnouti musili, tu Břevňovští ře
holníci, latiníci němečtí, latinskou liturgii jej osa
dili; však ale osadníci Sázavští, ctitelové svatého
Prokopa, kteří to dle proroctví Svatoprokopského
předzvídajíce, shlukli se, po dvě noci přistěhovance
příchozí napomínajíce, aby odešli. Když ustou
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piti nechtěli, třetí noc se ve jménu svatého Pro
kopa na ně obořili a z kláštera je vyhnali, ktéří
ku knížeti přišedše, na svatého Prokopa sobě stě
žovali: že je po dvě strašné noci při zpěvu na
kůru nopomínal, aby se-vystěhovali, a když upo
slechnouti nechtěli, teprv třetí noc berlou je zte
pal a vyhnal, řkouce: „„Mynechceme více do
onoho kláštera vstoupiti!“ Spitihněv užasl nad zprá
vou touto, ponechal týž klášter až do své smrti
(dne 28. ledna 1061) raději prázdným, nežby byl
slovanské řeholníky do něho vrátil; ale nástupce
Spitihněvův, Vratislav, povolal roku 1064 vypově
zené řeholníky Sázavské z Luk uherských do Čech
zpět, kteréž na Sázavě opět obřadem slovanským
usadil, kteří jako dříve národ Český nímvzdělávali.—
Na to roku 1204, dne 4. července, byl svatý Pro
kop za svatého prohlášen a ku Svatým připočtěn.
Jeho ostatky dne 28. máje 1588, od Martina Medka,
arcibiskupa Pražského v chrámu Páně Sázavském
byly vyzdviženy a v slavném průvodu u přítom
nosti císaře Rudolfa II. na hrad Pražský, do kol
legiálního kostela všech Svatých na věčnou pa
mátku jeho ctítelům složeny. — Čechové k jeho
cti a oslavě na poušlích mu církvíčky na památku
stavěli, v kterých on naše praotce, ještě jako po
hany pozůstalé ku Kristu se svými bratry obrácel,
nad kterými potom vládl, je moudře spravoval,
a oni ochotně poslouchali ho. t.j. v symbolu:
On ními (pohany) voral. — Svatý Prokop, náš
patron Český, byl velký apoštol Páně, pilný a
horlivý učitel lidu Českého, příkladný opat a slo
vůtný spisovatel Český, jehožto evangelium císař
Karel IV. klášteru Emauzskému k oslavení jeho
daroval, před kterým roku 1419 Husité všecku
úctu měli, kteréž se roku 1450 poselstvím Českým
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do Carhradu, odtuď opět roku 1546 na sněm Tri
denský dostalo, a kardinálem Lotharinským, jakožto
arcibiskupem Remešským do Francouz přišlo, na
kteréž Francouští králové v Remeši (Rheims) při
sabali. — Týž ztracený poklad roku 1717 cár
Petr I. nejprv a po něm jiní více spatřili, kde se
až posuď v Remešt u veliké šetrnosti a vážnosti
chová. (Viz Sázavo-emauzskoje svjatoje Blaho
věstvovanije od Václ. Hanky v Praze Ces. 1846.)

Na den slavnosti svatého Jana N.

Lefanie.
Pane, smiluj se nad námi; Kriste smiluj se nad

námi.
Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Svatá Maria,
Všickni blahoslavení duchové,
Všickní Svatí a Svěuce Boží,
Svatý Jene N.,
Ty mládenečku, plný nevinnosti a nábožnosti,
Ty knězi bohabojný a kazateli horlivý,
Ty zpovědlníku svědomitý,
Ty pokorný ctiteli blahoslavené Marie Panny,
Ty hodný následovníku svatých apoštolů,
Ty věrný pastýři stáda Kristova,
Ty potěšení zarmoucených,
Ty rozdávači hojných almužen,
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Ty otče chudého lidu Českého,
Ty ochrano nevinnosti,
Ty učiteli bloudicích,
Ty podporo slabých,
Ty outočiště hříšníků,
Ty osvoboditeli ztracených,
Ty příklade tichosti a pokory,
Ty příklade nábožnosti,
Ty příklade stále svaté horlivosti,
Ty příklade mlčenlivosti a statečnosti,
Ty slavný svědku Boží,
Ty nepřemožitedlný mučedlníku Páně,
Ty velebný výtěziteli,
Ty ozdoho kněžského stavu,
Ty slávo svaté církve,
Ty ochranče dobrého jména,
Ty mocný orodovníče u Boha,
Ty svatý patrone Ceské země,

nás Pane!

jseuez(nposG

boď

nás Pane!

nad námi!
Kriste uslyš nás,
Kriste vvslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste smiluj se nad námi.
Pane smiluj se nad námi,
Pane smiluj se nad námi!

Otče náš a t. d,
A neuvoď nás v pokušení,
Ale zbav nás od zlého.

Amen.
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a Ježíše Krista poznali!
Jan poznal Boha a Ježiše Krista, a nalezl věčný
život.

vatí všecko, což jsem koli přikázal vám!
Jan šel a hlásal slovo Boží, a učil nás zacho
vávati rozkazy Kristovy.

bylo zabynulo!

šníky od věčné smrii!
Radujíť se andělé v nebi nad hříšníkem pokání
činícím.
Jan se radoval na tomto světě, an vracel hří
šníky Bohu.
Co prospěje člověku, by zýskal celý svět, ale
učinil škodu duši své!

nýbrž pečoval o spasení duší.

zabíti nemohou.
Jan se nestrachoval žádného vyhrožování, on
byl stálý v mukách a smrti.
Kdož setrvá až do konce, ten spasen bude.
Jan setrval až do konce, a vešel v království
věčné.
Což rozsývá člověk, to bude člověk žíti.
Jan sobě zasloužil korunu spravedlnosti , kte
rouž připravil Bůh věrným služebníkům svým.
Příklad jsem vám dal, abyste jej následovali.
Budemenásledovati Tebe, svatýJene, na tomto
světě, abychom Tě taky následovali do věčné
slávy.
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K. Budu prositi otce, aby ducha svatého seslalvám.
L. O svatý Jene pros za nás, abychom byli na

plnění duchorm nábožnosti, a kráčeli cestou
ku spasení svému!

Modleme se: i

Svatý Bože, svatý silný, svatý a nesmrtelný,
stvořiteli všemohoucí, laskavý ochranče člověčen
stva! Ty jsi záhy srdce našeho patrona Českého,
svatého Jana N. nábožnou bázní a dobročinnou
laskavosti naplniti a ducha jeho moudrostí a stá
lostí i horlivostí slova Božího osvítiti i obdařití
ráčil, a svým věrným služebníkům za příklad po
božnosti a štědrosti, pilnosti a mlčelivosti veliké
křivdy snášejícího, ve všem dobrém a člověčen
stvu blahém až do konce života svého setrvanli
vého svatého Jana, mučedníka Českého, dobro
tivě vystavěti ráčil. On zapřel sebe, vzav kříž
pvůj na se, a následoval věrně syna Tvého nej
milejšího Ježíše Krista. O uděl nám skrz pří
mluvu jeho, abychom obcováním našim Tobě se
líbili, a věrni Tobě jsouce, až do smrti blahosla
venství věčného oučastní byli, skrze Pána našeho
Ježíše Krista. Amen.

117
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Modlitba

při závěrce rozjímání každého svatého Patrona.

Všemohoucí, věčný Bože! rozjímali sme si
život našeho svatého N., patrona Českého.. Po
znali sme, kterak neuhasitelnou a však vždy možnou
pro nás lásku k Tobě, k Tvé svaté pravdě hořel
a co skála pevně stál, Pozorovali sme, kterak k
Tvé cti a slávě ak prospěchu blížního věc pod
nikl, nikdý nasvé pohodlí, na svůj užitek se neo
hlížejic , aniž po nich bažíc. Viděli sme, kterak
jeho křesťanská ctnost se zlosti světskou nejednou
zápasiti musela, vždy šťastně vítězila; procež pro
síme Tě, o Bože! dej nám tak, jako svatý bratr
náš, N., Tobě a blížnímu svému živu býti; uděl
nám, abychom tu víru, kterou nám tento svatý
národovec náš, od Tebe podal, vždy náležitě po
chopili a podlé ní se zachovah; Propujč nám
ducha moudrosti a síly, abychom, co dobrého
předsevzíti a v něm setrvati, věděli. Sděl nám i
ducha lásky, abychom i my všem. povinnostem,
které k Tobě, k sobě ak bližnímu máme, upřímě
a horlivě dostáli, atak nejen naše.slovo a skutek,
ale již každý úmysl náš slouž!l k Tvé ctia našemu
1 blížního spasení. Poskytni nám ale také té opa
troosti, bychom dobrého si hledice, zlému se vý
hnouti věděli. — Dále, Otče náš, Otče všech ná
rodů! Tebe prosíme, račižnás chrániti proti všem
nepřátelům duševním isvětským, domácími cizím,
a nedopusť, aby kdy potřebná volnost naše pod
lehla jhu cizému, nýbrž spravedlivé věci naší vždy
vitezství popřej, bychom vnevinné slasti a pokoji
Tebe chválili a velebili. — Uděl pak čeho sme
sami pro sebe na Tobě žádali í sousedu našemu,
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aby v něm sobětnost vyhynula, láska pak užilá
obživila, slovem : Dej nám, o Bože! všem pokoj
ten, kterého svět dáti nemůže, bychom společně
v svornosti a lásce k Tvé cti dorůstali, a pak se
někdy u Tebe shledali s patronem a apoštolem
„naším N. — Za to Tebe žádáme nejen skrze pří
mluvu a zásluhy jeho, ale zvlaště ve jménu jedno
rozeného syna Tvého, Krista Ježiše, jenž s Tebou
živ jest a králuje v jednotě Ducha svatého, od
věků na věky. Amen.

Modlitba

na den Světice a mučednice Boží N.

Všemohoucí, věčný, neskončeně dobrotivý
Bože, Otče nebeský! vTvé nepostihlé a však vždy
přemoudréprozřetedlmosti,počašnéi věčné,dobro
a blaho jak národů tak každého jednotlivého člo
věka spočívá, Ty jsi jediného Svna svého, Ježiše
Krista na tento svět vyslati ráčil,-by zde s člově
čenstva vinnu sňal, A jemu neuhasitelnou svící
pravého: života, slovem svým jednou na vždy roz
žehl; dejž také,- aby. nám tyto milosti a darové
Syna Tvého a Spasitele našeho zůstaly. Ty, vše
vědoucí Bože! dobře znáš, kdy mám co nejlépe
prospěje, taky si i nad námi časem svým jasné
dennici zjevení svého vzejíti rozkázal, a „proto
račiž sám milostí svou mezi námi a národy ve
skerými mysl každého osvítiti a uschopniti, srdce
každého zahříti a otevřiti, by svatý blesk Tvé
pravdy čisté, k Tvé cti a slávě, nám pak všem ku
spasení našemu, duše i těla, sloužil. Aby se i

17*
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nám toho Božího světla dostalo, ráčil jsi svrcho
vamý a neskončeně moudrý a dobrý Bože! neto
liko skrze muže svaté, alebrž 1 také skrze své slu
žebnice nábožné a horlivé, Světice a mučednice
Boží, zvláště skrze blahoslavenou služku Boží, N.,
učitelkyni lidu a mučednici Kristovu, řízeným osu
dem Tvojím, vzbuditi, slovem Božím ji osvíhi, ku
rozšiřování a utvrzení Tvého království nebeského
na zemi upotřebiti, a nám ku potěšení a vzdělání
našemu za příklad věrnosti a stálosti, ku následo
vání její ctností chvalitebných v církvi své svaté
dobrotivě vystavěti. Obdařils ji milostivě všemi
mohutostmi a vlastnostmi duševními a tělesnimi,
jimiž dostát lze úkolu tak velikémua přetěžkému.
Ano, dal jsi ji po lidsku i vychování takové, aby
tito vnitřní darové její mohli tím dojemněji a bla
hodatnějí na vně jeviti, a protož takéco důkaz
její čílosti i vděčnosti zdobila ji po celý věk jejiho
života čistá svatá nábožnost, blabá dobročinnost
a láska k Tobě, Trojjediný Bože! a bližnímu bez
ohledu veledůstojná a neunavitelná. Odtuď všecka
myšlépka jejiho rozumu, všaké hnutí srdce jejiho,
ba i celý zevnitřní život její byl tak zřízený, aby
Tobě sloužil ke cti a slávě, bližnímu pak k spasení,
skrze zásluby Pána našeho Ježíše Krista. Amem.

Modlitba vdovy.
Starostlivý Otče nebeský, potěšiteli zarmou

cených, k Tobě se utíká plačíci osířelá máti s dit
kami svými, aby Ti hoře srdce svého přednesla,
Ty jsi ráčil muže jejího od ditek dle vůle své
svaté k sobě povolali, s nimžto nejvroucněji spo
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jena byla. Ty jsi podporu a potěchu, jejího prů
vodce věrného na vezdejší pouti odňal. Nyní
osířela s dítkami svými. Kam? o kam se má
utéci, nežli k Tobě, milosrdný Bože! V potřebách
svých okolíčných vzdychá k Tobě, abys jí uslyšel,
Otče nebeský! O, uděl jí útěchy a trpělivosti, aby
pokojně snášela, jakkoli s ní vůle Tvá naložiti
ráčí; podporuj ji v prácech a ve všech záležito
stech, jichžto břemeno nyní sama s dítkami svými
nésti musí. Zhoj rány srdce jejího, kteréž jí uči
pila smrt hořká, oddělením chotě upřímného, rač
jí popřít ; aby s křesťanskou moudrostí tím hor
livěji k nebi se obrácela, čím míň jí nyní svět
obdarovati může. Odloučená jest od toho, jejž
čistě a věrně milovala duše její. O upokoj se
osiřelá tnáti s dítkami svými plačící! rozloučení
tvé nebude věčně trvati, v krátkém čase nalezneš
chotě svého v nebeské vlasti zase. Jen hrob tě
od něho loučí, a hrob tebe opět s nimsjedaotí !—
Bože dobrotivý, rač ji do té doby sám spomahati,
vodiž j, aby moudře a nábožně si počínala, aby
více nebažila po marnostech tohoto světa, neb
zakusivší smrtí manželovou, jak křehké a netrvan
livé, ba i pomijející jest vše na světě. Obdařiž jí
duchem pravé a neličené nábožnosti. Dej jí sva
tou trpělivost ve všelikých trampotách hořkých,
krotkého ducha, a pokoru slušnou ve všem počí
nání jí uděl, a v tíchém životě odloučeném jí
stále potěšuj. Bože laskavý! raciž jí také stálým
ochrancem a pomocníkem býti, aby záležitosti ro
diny své a příbytku svého opatrně a moudře spra
vovala, což by k Tvé cti aslávě, dobru a blaha
bližních svých sloužilo, vždy na zřeteli měla, svým
nepřátelům ráda odpouštěla, dobře jím činila, za
ně se modlila, je milovala a' svůj život celý ku

šek
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šťastnému dokončení života svého připravovala.
Ostřihej ji na všech cestách jejich, zvláště v čase
pokušení, a když jí hodina smrti vyprší, aťšťastně
k břehu andělské blaženosti k Tobě odpluje, rač
duši jeji před tváří Tvou s duší manžela svého
spojiti, jež smrt od sebe rozloučila, a věčnouslávu
oběma na nebesích vykázati. Amen.

Blahořečení
čili blahoslovení neb žehnání,

Při každém posvěcování darů Božích (mimo
mši svaté) kněz košilí neb komži, štolou bílou
přiodin (kdyby při blahořeči se zažehnávalo, vezme
se štola modrá)v stoje, hlavou odkrytou, sepiatýma
rukama před křížem ku předmětu obrácený u
dvou rozžatých svíc voskových; na konci blaho
řeči pokropí vodou svěcenou předložené dary
Boží, nejprv prostředek, potom pravicia posledně
levici předmětů ku svěcení podaných; místem se
i také tyto věci pokouřívajií.

Blahořeč obecni.

K. Pomoc naše od Hospodina!
Sb. Jenž stvořil nebe i zemi.
K. Hospodine! uslyš modlitbu mou,
SD.A volání mé k Tobě příjd.
K. Hospodin s vámi;
$b.1 s duchem tvým!
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Modleme se ?

Bože všemohoucí, jenž jsi nám vzkřišením
Syna Tvého, Pána našeho, Ježíše Krista, radosti
věčně připraviti ráčil; rozmnož a posvěť tyto dary
tvé, štědrosti milostivě nám podané. O, naplň při
tom také naše mysle rozkošemi duchovními, skrze
Ježiše Krista, Pána našeho. Amen.

Zavěrek blahořeči.

(Vodou svěcenou se vše pokropi.)

K. Požehnání všemohoucího Boha Otce +, i Sy
na j, 1 Ducha svatého | vstup na stvoření
požehnaná a stále buď s námi.

$2. Amen.

Zařikávání soli.
K. Zažehnávám tě stvůro soli skrze Boha + živého,

skrze Boha + pravého, skrze Boha +%svatého,
skrze Boha, který tě Eliseem prorokem do
vody vrci kázal, aby se uzdravila neplodnost
vody, aby jsi byla solí očištěnou, ku spáse vě
řících, a bylas všem tě požívajícím k uzdravení
duše 1 těla, aby prchal a mizel z mista, kdeby
tebou pokropeno bylo všeliký přístrach a zlost
aneb chytrost ďábelské lsti, i aby všeliký duch
nečistý vypuzen byl, skrze toho, kterýž přijde
soudit živích i mrtvých a svět ohněm. Amen.
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Modleme se:

Nesmírnou dobrotu Tvou, všemohoucí, věčný
Bože! pokorně žádáme, abvs témuž tvoru solní
mu, kteréhož jsi k užitku lidskému pokolení udě
Jil, milostivě blahořečiti a požehnati ráčil, aby
byl všem požívajícím k uzdravení duše a těla, a
cokoli jim bude dotknouto neb pokropeno, aby
vší nečistoty a všelikého pokušení duchovní zlosti
bylo zbaveno, skrze Krista, Pána našeho, Amen.

Zařikávání vody.
Zaříkám tě, tvore vody! ve jménu Boha +

Otce všemohoucího, ve jménu Ježíše + Krista,
Syna jeho, Pána našeho, a mocí svatého + Du
cha, abys byl vodou požehnanou k vyhánění vše
liké moci nepřátelské, i abys nepřítele samého
zahladit mohl s anděli jeho odbojnými, skrze
moc téhož Pána našeho, Ježíše Krista, který
přijde soudit a t. d. Amen,

Modleme se:

Bože jenž jsi k spasení lidského pokolení
převeliká tajemství v podstatě vod byl ukryl, ra
čiž se milostivě k našim prosbám nakloniti, a živlu
tomuto k rozmanitým očišťováním připravenému,
moc Tvého blahořečení vlýti, aby stvoření Tvé
tajemstvím Tvým sloužící k zabánění dásů a k
zapuzování nemocí, božské milosti mělo účinek,
aby, čokoliv v domích neb příbytcích pravověří
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cích křesťanů tato voda pokropí, bylo vší nečí.
stoty a škody zbaveno: aby tam nebydlel duch
morový aniž povětří nakažlivé: aby odstupovaly
všecky tajné úklady nepřátelské, a kdyby tam
bylo, co by buď zdraví přebývajících, buď pokoji
se protivilo, aby pokropením této vody uhánělo
a odcházelo, aby zdraví vzíváním Tvého svatého
jména vyprošené proti všem outokům bylo obha“
jováno, skrze Pána našeho a t.d.

Blahosloveni domu u večer před naro
zenim Páně.

(Kněz vstupuje do domu dí):

Pokoj tomu doma a všem přebývajícím v
něm. — Stoje na mistě švarpém domu dí:

Předzpěv. Když byla zasnoubená matka Je
žíšova Maria Josefovi, prvé než se sešli, nalezena
jest v životě mající z Ducha svatého. Alleluja.

Velebí duše má Hospodina:
A zplésal duch můj v Bohu, spasiteli mém.
Že pozřel na ponížení děvy své:
Neb ai od této chvíle blahoslavenou mne

nazívati budou všickní národové.
Neboť mi učinil veliké věci ten, jenž mocný

jest.
A svaté jméno jeho.
A milosrdenství jeho od pokolení až do po=

kolení: |
Bojícím se jeho.
Učiníl moc ramenem svým:
Rozptýlil pupně myslí srdce svého.
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Ssadil mocné s trůnu:
A povýšil ponížených.
Lačné nakrmil dobrými věcmi
A bohaté pustil prázdné,
Přijal Izraele služebníka svého,
Rozpomenuv se na milosrdenstí své.
Jakož mluvil k otcům naším:
K Abrahamovi a k semení jeho na věky.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému a t. d.
(Když se říká: Felebi, chodi po domě, kropě

vodou svěcenou a podkuřuje; ku konci namístě
slušném zůstav státi, opakuje předzpěv: Kdyžbyla
zasnoubena a t. d

Píseň Felebí a t. d. jako na hoře: Kropí a
kadí se jako na hoře.

Opětuje se Antifona. Veliké dědictví a t. d.
Otče náš a t. d.

K. A neuvoď nás v pokušení!
$b. Ale zbav nás od zlého.
K. Nazváno jest jméno jeho Ježíš!
54. Všeliké koleno klaň se nebeských, zemských i

pekelníků.
K. Pane vyslyš modlitbu mou!
$%. A volání mé k Tobě přijď.
K. Pán s vámi!
$9. I s duchem tvým.

Modleme se:

Bože, jenž jsi plodným panenstvím blahosla
vené Marie lidskému pokolení darů spasení věč
ného udělil, propujč prosíme, abychom přímluvy
její okusili, skrze kterou jsme zasloužili původa
života přijmouti, Pána našeho též Krista Syna.
Tvého, jenž s Tebou živ jest a králuje v jednotě
Ducha svatého. Amen.
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Odz.Slovo tělem učiněno. jest a přebývalo mezi

námi. A viděli jsme slávu jeho, jakožto jedno
rozeného od Otce plné milosti a pravdy.

K. Na počátku bylo slovo, a slovo bylo u Boha,
a Bůh byl slovo.

Odz. Plné milosti a pravdy.

Blahoslovení domuu večer zjevení Páně.
Pokoj domu tomuto a t d.
Předzpěv: Od východu přijeli mudrci do

Betléma, klanět se Pánu, a otevřevše poklady své,
drahé dary obětovali: Zlato králi velikému,
Kadidlo Bohu pravému, Mírrhu pohřebu jeho.
Alleluja.

Piseň: Felebí a t. d. jako na hoře; kropi se
a kadí jako na hoře a opakuje Antifona:',„Od
východu““ a t. d.

Otče náš a t. d.
K. A neuvoď nás v pokušení!
$5. Ale zbav nás od zlého.
K. Všieknt ze Sáby přijdou!
S0. Zlato a kadidlo nesouce.
L. Pane vyslyš modlitbu mou!
S5. A volání mé k Tobě přijď.
K. Pán s vámi!
95.1 s: duchem tvým.

Modleme se:

Bože |. ježto jsi dnešního dne Jednorozeného
svého pohanům hvězdou průvodní zjevil: propujč
milostivě, abychom, ježto jsme Tě již z víry po



znali, až ku spatřování tváře Tvé výsosti přive
deni byli. Skrze téhož Pána a t. d.
Odz. Osvěť, osvěť se Jerusaleme: nebo přišlo

světlo tvé: a sláva Hospodinova nad tebou
vzešla, Ježíš Kristus z Marie Panny.

K.I choditi budou pohané v světle Tvém, a
králové v blesku východu Tvého.

Sb.A sláva Hospodinova nad Tebou vzešla at.d.
Otče náš a t. d.

K. A neuvoď nás v pokušení!
Sb. Ale zbav nás od zlého.
K. Does uzříte, že přijde Hospodin!
$5. A z rána uvidíte slávu Jeho.
K. Pane vyslyš modlitbu mou!
54. A volání mé k Tobě přijď.
K. Pán s vámi!
$9.1 s duchem tvým.

Modleme se:

K. Pane! jenž jsi tuto nejsvětější noc bleskem
pravého světla ozářiti ráčil: dej“ prosíme
abychom, kteréhož světla tajemství na zemí
jsme poznali, jeho také radosti v nebi poží
vati mohli. Skrze téhož Pána našeho a t.d.

S. Amen. |
(Kde jest žákovstvo může se zpívati):

Judea a Jerusaleme bojte se, zítra vyjděte
a Hospodin bude s vámi: Emanuel, o němž pro
rokoval Gabriel; že se narodí zčisté Panny, bude
s vámi.
Ý. Stály buďte, uzříte pomoc Páně nad sebou.
B. Zítra vyjděte, a Hospodin bude s vámi: Ema

nuel a t, d. jako na hoře.



Blahořečení domu na den obřizky
Páně.

Pokoj domu tomuto a.:t. d.
Předzpěv čili Antifona: Veliké dědictví tajem

ství: chrámem Páně učiněn jest život neznající
muže není poškvrněn, přijavz ní tělo: všickni ná
rodové přijdou, řkouce: Sláva Tobě Hospodine!
Alleluja!

Blahoslaveni mista neb domu.
K. Pomoc naše v jménu Páně!
L. Který učinil nebe a zemi.
K. Pane vyslyš modlitbumou!
L. A volání mé k Tobě přijď.
K. Pán s vámi.
L. I s duchem tvým.

Modleme se.

Blahořeč Pane Bože všemohoucí tomu místu
(neb domu), aby v něm bylo zdraví , Čistota ví
tězství, ctnost, pokora, dobrotivost a tichost, plnost
zákona a dikůčinění Bohu Otci,-i Synu, i Duchu
svatému, a to požebnání přebývej v tom místě
(neb domu) a s obyvateli jeho nyní i vždycky,
skrze Krista a t. d. (Nyní se pokropí.)

Zehnání vina.
Pane Jezu Kriste! jenž jsi v Kaně Galilejské z

vody víno učinil, a jenž jsi réva pravá, rozhojní nad
námi milosrdenství svého: račiž požehnati $ a |
posvětiti tento tvor vína (plodinu vína), kterouž
jsi k potřebě služebníkům svým uděhl, aby všickni

o 18
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z něho požívající blahořečení Tvého hojnosti na
plněni byli. Skrze Krista Pána našeho.
L. Amen.

Posvěcování beránka velikonočniho.
Modleme se:

X. Bože! jenž jsi skrze sluhu svého Mojžiše při
vysvobození lidu svého z Egypta beránka zabiti
kázal na vypodobnění Pána našeho Ježíše Kri
sta, a oboje veřeje domovní krví téhož be
ránka pomazati velel, tak račiž požehnati + i
+ posvětiti tento tvor masní, kteréhož my slu
žebnící Tvojí Tobě ku chvále požívati žádáme,
skrze vzkříšení téhož Pána mašeho Ježíše
Krista, jenž s Tebou živ jest a králuje na
věky věkův. Z. Amen.

Blahoslavení obecné všelikých věci.
Bože! jenž jst nám skrze vzkříšení Syna

svého, Pána našeho, Ježíše Krista, věčných ra
dosti udělil, rozmnož a požehnej + tyto dary,
nám štědrostí své milosti propujčené, a naši
tolikéž mysl naplň duchovním veselím. 'Skrze
Krista Pána našeho. L. Amen.

Blahořečení nového kříže.
K. Pomoc naše ve jménu Páně atd.

Modleme se:
-Prosíme Tě, Pane svatý, (Otčevšemohoucí,

věčný Bože, abys ráčil blahořečiti + tomuto zna
mení kříže, aby bylo pomocí spasytedlnou po
kolení lidskému upevnění víry, prospěch dobrých
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skutků, vykoupeníduší, aby bylo potěšení, ochrana
a záštita proti krutým šípům nepřátelským, Skrze
Ježíše Krista.
L. Amen.

Blahořeč 3- Pane tomuto křížíTvému, skrze
který vytrhlosvět z moci dábelské a přemohlo
utrpením svým pokušitele hříchu, jenž se radoval
z provinění prvního člověka, požívajícího se stro
mu zapovězeného (Pokropí se vodou)Posvěceno budiž toto znamení kříže, ve
jménu Otce $, Syna $, i Ducha $ svatého, aby
modlící a klanějící se pro Pána před tímto křížem
nalézali těla i duše spasení. Skrze Krista atd.
L. Amen.

(K. kleči před křížem pobožně se klaní a hbá,
a to dělají též, kdožkoli chtí.)

Posvěcování obrazů Ježíše Krista,
Pánny Marie a jiných Svatých.

K. Pomoc naše ve jménu Páně atd.
Modleme se:

Všemohboucí věčný Bože! jenž svých Sva
tých obrazy nebo sochy rýti neb malovati neza
míláš, abychom, kolikrát na ně očima tělesnýma
pobledíme, tolikrát jejich skutky a svatost k na
sledování očima paměti spatřovali a rozjímali:
tento, prosíme obraz (neb sochu) ke cti a na pa
mátku jednorozeného Syna Tvého, Pána našeho,
Ježíše Krista, (neb blahoslavené Panny Marie,
matky našeho Ježíše Krista, nebsvatého N. apoš
tola Tvého, neb mučedlníka, neb vyznávače, neb
biskupa, neb panny) uspůsobený, račiž požehnati
+ a + posvětiti, a propůjč, aby, kdožkoli bude
před ním prosebně chtít ctíti jednorozeného Syna

18*
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JTvého (neb blahoslavenou Pannu, neb oslaveného
apoštola, něb mučennika, neb vyznávače, neb
pannu) skrze jeho zásluhy a přímluvu od Tebe
milosti v tomto a věčné slávy v budoucím životě
obdržeti mohl. | Skrze téhož Krista a t. d. (Po
kropuje vodou požehnanou.)

Blahořečení svící mimo Hromic čili
očišťování B. P. Marie.

> Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, bla

hořeč + svícím těmto na naše prosby, račiž vlíti
jím Pane mocí svatého kříže + požehnání ne
beské, jenž jsi je dal k zapuzování temnosti lid
skému pokolení: i ať takového požehnání zna
menímsvatého kříže —dosáhnou, aby, na kte
rémkoli místě budou rozžaty neb postaveny, od
stupovala knížata temnosti, a se třáslii utíkali
bázlivě se všemi služebníky svými od přibvtku
těch, aniž se osmělili více, nepokojiti neb obtě
žovati sloužícíchfobě Všemohoucímu Bohu. Jenž
jsi živ a králuješ na věky věkův. Amen.

Blahoslavení obecné ovoce na vinicích,
polich neb zahradách.

Modleme se:
Tebe Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný

Bože, prosebně žádáme, abys pro milosrdenství
své vždy uděloval důstatečnou hojnost žní a všech
požitků štědrost, vinohradů také podstatu oplý
vající: tolikéž zahrad a stromů ovoce, a všech
k našemu zachování potřebných věcí, plodiny, i

„abys od nich ode všech morovou hvězdu, boufř
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Jivou vichřici, krupobití vzteklost, škodlivých
šelem záhubu, a všecko. protivné zlé odvrátiti
ráčil. Skrze Krista, Půna našeho.
L. Amen.

| Modleme se:
Žádáme dobrotivosti Tvé všemohouci Bože!

abys tyto stvoření svého prvotiny, kteréž jsi po
větří a deště mírnosti živiti ráčil, blahořečení svého
tokem zaléval, a plody země své k dozrání při
vozoval. Uděl také lidu svému, aby za darv Tvé
vždy diky činil. Z plodnosti země lačných duše
hojnými dary naplňoval, i aby nuzný a chudý
chválil jméno slávyTvé. Skrze Krista Pána našeho.

í Modleme se:
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,

sešli Ducha svatého s anděli a archanděli svými,
se všemi Svatými á vyvoleným: Tvými, aby chrá
nil: a ostříhali to naše oseni od hmyzu i od
jiných zlých šelem, od všelíkého zlostného ouskoku
a zkázy, aby se velebilo jméno Tvé, Bože, na
každém místě. Skrze Pána našeho Ježíše Krista a t.d.
ŇŘ Amen.

(Na to kněz obchazeje pole neb čásť jeho,
kropi vodou svěcenou, řikaje jako při jiných
blahořečeních:

Požehnání Boba všemohoucího Oice +, i
Syna $, 1Ducha + svatého stoupiž na nási na ty
požitky, a zůslávejž vždycky.

. Amen.

Obecné blahořečení chléba.
Modleme se:

Pane svatý, Otče všemohoucí, věčný Bože,
požehnati j ráčiž tento chléb svým svatým du
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chovním hlahořečením, aby všem požívajícím byl
ku zdraví mvsli i těla, a proti všem neduhům a
proti všelikým nepřátel oukladům | ochranou.
Skrze Pána Ježíše Krista. a t. d.

Blahořečení nových plodu čili požitků.
Modleme se;

Požehnej + Pane, těchto nových plodů N.
a propujč: aby, kdež z nich ve jménu Tvém sva
tém požívati budou, na těle i na dušt posilněni i
zachování byli. Skrze Pána Ježíše Krista a t. d.

(Zde se vrhne něco soli u vodu na způsob
kříže řka jednou:) Míšení soly a vody tolikéž se
děj: VejménuOtceT, i Syna+ i Ducha+ svatého.
L. Amen.

. Pán s vámi.
ŘŇ. I s duchem tvým.

Modleme se:
Bože, nepřemožené síly i moci původce a

nedobité říše králi i vždy velikomocný vítéziteli,
jenž nepřítele fvoucího ukrutnost přemaháš, jenž
nepřátelských zlosti mocně dobýváš, Tebe Pane
trnouce. a pokorně prosíme a žádáme, abys na
tuto soli a vody stvůru milostivě vzhledl, dobro
vě ji ojasnil, dobrotivosti rosou své požehnal,
aby, kdekoliv jí bude kropeno, vzýváním svatého
Jména Tvého všeliké nepřátelství nečistého ducha
se zapuzovalo, a hrůza jedovatého hada daleko
se zaháněla, i aby přítomnost svatého Ducha při
nás, milosrdenství 'fvého žádájícím všude býti
ráčila. Skrze Pána-našeho, v jednotě téhož Ducha
svatého a t. d. — Amen.

(Kněz pokropí sebe a přítomné.)CEI
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iskru NI 18 jiskru.
vtísklo | 10 L vtískla,
u tebe 15 7 v Tebe.

svatosti po
mazání 35 1 svatosti posled

ního pomazání.
k průvodu 54 3 v průvodu.
O květnou 85 8 Na květnou.

tys jsi 100 1 ty jsi.
muse 102 26 | museis.

nasledujice 105 — 13. nasledujíc.
slávů| 120 23. slávu.

přivedlo 133 8 přineslo.
mně 155 1 mě.
žert 111 30 žertv.

na bratří 180 14 na bratry.
z Rezna 192 25 z Řezna.

z Vaca 303 p z Vlach.rozpiv 0 2 rospyval.
Fkterí 206 7 který.

nikdý 218. 9. nikdy.
taky si 219 24 také jsi.

ji 221 5 ji
ji — 21. ji.
ji — 2 ji.
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tele na Malé-straně u Splavinů
čislem domu 396:

Světlo života. Kniha modlitební pro ka
tolické křesťany, v Praze a v Králohradci
1830. Písmem J. H. Pospíšilovým.
Obrana pravdy katolické proti odporům
akatolickým čili smír mezi katolíkem a aka
tolíkem, v Praze 1844. 3 díly. Tiskem A.
Špinkové. : |
Popsání Pamětihodných věcj chrámu Páně
sv. Víta, kaple sv. Václava a t. d., v Praze 1844.
O slavnosti národní sv. Prokopa v Čechách.
V Praze 1844.
Hrad Hora Hvězdná (Sternberg) Stři
melice v Kouřímsku, v Praze 1844.
Památky tvrze Hassistejnské v Žatecku.
V Praze 1844. |
Památnosti tvrze pusté na Hoře krásné
u Vožice. V Praze 1844.
Kronyka čili Dějepis všech povodnj po
sloupných let v království Českém. V Praze
1845. Tiskem K. Vetterla.
Popis památky stoleté o založení ústavu
a příchodu slečen Anglických do Prahy, s

říběhem řáduKarmelitanského. V Praze 1847.
taročeské pověsti, zpěvy, slavnosti, hry,

obyčeje a nápěvy ohledem na bájesloví Če
sko-slovanské. 9 sešitků. V Praze od roku
1844—1848, Tiskem K. Vetterla.

=== ===


