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STUDENTKO,' STUDENTE,
rozhodl jsi se vykonat duchovní cvičeni. l to
je již veliká milost od Pána, že jsi se pro du
chovní cvičeni rozhodl. Proto je vykonej
dobře!
Proč jsi přišel na duchovní cvičeni a co
chceš v nich najit? Přišel jsi se zamyslit nad
smyslem svého života, nad Bohem a cestou
k Němu. Přišel jsi zakotvit v Bohu jako ve
svém vlastním cili. Chceš poznat Boha. Musíš
Jej dobře poznali, abys Mu dovedl dáti svůj
celý mladý život. Tvůj mladý život potřebuje
jasného, velkého cíle, pro který se dá žit,—
studovat a později i pracovat.
Přišel jsi najíti nejprve Boha. Proto přemýš
lej dobře 0 Něm. Poslouchej pravdy o Něm;
A pak ve světle pravd Božich poznej i sebe.
Tak volával sv. Augustin: „Pane, kéž poznám
Tebe a kéž poznám sebel"
Když poznáš dobře Boha, poznáš nejenom
Jeho lásku, nýbrž také velký svůj úkol splatit
Jeho lásku a dáti Mu nic menšího než sebe,
celý svůj život. Poznáš, že je tvým cilem po
dle slov Spasitelových, abys přišel k Němu,
abys se stal podobný Bohu. Ve světle Boží
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dokonalosti poznáš, jak jsi ještě daleko od
Boha, poznáš, v čem se Mu nejméně podo—
báš. Poznáš v přednáškách Ježíše Krista, svou
cestu k Otci, poznáš, že máš jíti za Spasite
lem, abys šel s Ním po cestě k Bohu.
Vejdi tedy celý do duchovních cvičení. Ve
jdi se vší dobrou vůlí. Se všemi svými schop
nostmi. Všechny své schopnosti upni jen na
Boha a Jeho Svaté pravdy. Pěstuj velkou use
branost. Ponech všechny starosti stranou. Mysli
jen na tento svůj velký úkol, že musíš přijíti
k Bohu, čemuž my říkáme spasení, a že mu
síš svůj život tak ted' uchopiti, abys k Němu
opravdu přišel. Proto se vystříhej všech zby
tečných hovorů a rozptylování. Jestli i někdo

jiný nebude zachovávati usebranost, nebeř si
z toho špatný příklad. Ty se musíš státi lepší
a k Tobě nyní mluví Bůh. Naslouchej Mu v tí

,chu svého srdce a procházej svaté pravdy se
všemi mohutnoštmi své duše. Ulož je do pa
měti, rozumem je rozbírej, uchop je vůlí i
smysly, použij obrazotvornosti, abys prožil
svaté pravdy celou horoucností své mladé by
tosti.
Použij všech volných chvil, abys se přiblí
žil k Bohu. A protože bez požehnání Božího
a bez Jeho milosti nemůžeme učiniti v du
chovním životě ani krůčku, modlí se hodně a
zbožně ve volných chvílích. Zajdi si častěji
sám ke svatostánku a před Nejsvětější Svá
tostí ptej se Pána: Pane, co chceš, abych činil?
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Před svatostánkem se rozhodui pro své po
voláni, přibližuje-li se konec tvých studii.
Účastní se rád všech společných cvičeni,
společných modliteb & společné mše sv. Jsme
vespolek iedno Tělo Páně a proto se musime
shromažd'ovati právě v tom neisvětěišim —
to je mše sv. & modlitba. Přispěj svým hlasem,
svou zbožnosti ke zbožnosti svých družek,
druhů.
Pak, když veideš do duchovních cvičeni celý
& budeš v nich sám s 'Bohem, vyideš z nich
jiný, posvěcený, rozhodnutý iiti po cestě Bo
žiho ditěte, přetvářeti se k stále větši podob
nosti s Ježíšem, oblékati stále Jeho, aby On
žil v tobě.

'

VENI CREATOR SPIRIT'US
.Přijd, Sivoři'reli Duše, k nám
a navšiiv myslí našich chrám,

vlej milosi nadehvězdnou v hruď,
již Ty jsi s'fvořil' & _v ní bud.

.Tys Uiěšiiel právem zván,
Tys dar, jenž Bohem věčným dán.
Tys láska, oheň, živý zdroj,
Tys síla v iuhý s hříchem boj.

.Tys sedmi darů siudnice,
Tys Oicovy prsi pravice.
Tys vyplněný Oicův slib,
jenž skýiáš řeči dar & viip.

.Zdroj světla v mysli rozžehej
a lásku v srdce naše lej,
nás všecky iěla nemoci
svou nauč irpěi pomocí.

.Dál nepříiele zapudiž,
svým mírem. u nás s'rále dliž:

veď jis'rou cesiou cinosii nás,
af zlému vyhnem v každý čas.
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6. Af Tebou Olce poznáme,
a'f' Syna v srdci víláme.
| v Tebe, Ducha, věříme,

Tě s úclou zbožnou slavíme.
7. Duch každý Boha O'rce chval
i Syna, klerý z mrlvých vs'ral.
Buď s nimi slaven Sva'fý Duch,
louž pods'ra'rou jim rovný Bůh. Amen.

K. Sešli Ducha svého a slvořeni budou.
V. A obnovíš lvář země.

Modleme se:
Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Du—

cha Svalého poučil, dej, abychom v ,témže
Duchu správně smýšleli a z jeho úlěchy se
vždycky radovali. Skrze Krisla, Pána našeho.
V. Amen.

TE DEUM LAUDAMUS
Bože, chválíme Tebe, - Pane moc Tvou ve
lebíme, —k'rerou zná zem i nebe, - sku'rkům
Tvojím se divíme: - když se vše v svě'rě mě—
ní, - Ty sám jsi bez proměny.

Vše, co jen chválil může, cherubíni, sera
fini, - chválí Tě, velký Bože, - nebes, země
měšlěníni: - ode všech jsi nazýván: „Svaíý,
svalý, sva'rý Pan."

Svaiý Pán Bůh Sabaolh:

—svalý, jenž řídí

národy, jenž pomáhá z běd a pso'r. _ Nebe,
zem, povělří, vody - 'plné jsou cii, chvály
Tvé, - neb vše dílo Tvoje je.
K. Dobrořečme

Olci i Synu i Duchusva—

iému.
V. Chvalme a nade všecko vyvyšujme ho
na věky.
K. Požehnaný jsi, Hospodine, na obloze ne—

beské.
V. Chvályhodný, slavný a nade všecko vy
výšený na věky.
K.
V.
K.
V.

Pane, výslyš modlilbu mou.
A volání mě k Tobě přijď.
Pán s vámi.
l s duchem lvým.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, jehož milosrden
slví není počtu a dobrolivosii nekonečný jesi
poklad: za udělené dary přesvalé velebnosii
Tvé díky vzdáváme, Tvou miloslivosl vždy
žádajíce, abys, klerý prosícím dary uděluješ,
jich neopouš'rěl a k budoucí odměně věčné
je připravil. Skrze Krisia, Pána našeho.
Amen.

Ř-ód oběti mše svaté
Recitují se části označené písmenem V (vši
chni). Proměnlivá částí mše sv. recituje jeden,
což je v textu vyznačeno. Části s latinským
textem (stup. modlitby, Gloria, Credo, Pater no—
ster, & odpovědi knězi) se recitují latinsky. Pou
ze' Gloria a Credo lze recitovat česky. Recituj
přesně podle poznámek V textu, aby missa re—
citata byla všude jednotná. Dbej přísně rozdě—
lovacích znamének, aby se recitova'lo-přesně &
důstojně.

STUPNOVÉ MODLITBY
Kněz: In nómine
Patris ehL Fílii et Spíritus Sancti. Amen.

Ve jménu Otce i
Syna i Ducha Svaté
ho. Amen.

An t i t o n a.

Všichni: Introibo ad
altáre Dei. Ad Deum, qui Iaetíticat juventútem meam.

Přistoupím k oltáři
Božímu, 
před Boha, který
mě od mládí radostí
naplňuje.

Žalm 42.
K. Júdica me Deus,

el

discérne

causam

meam-de genle non

sancla: ab hómine iní
quo el dolóso érue
me.

Sud

mě, Bože, a

rozsuď v můj pro—
spěch pro'fi lidu ne

svalému; od člověka
zlovolného a lslivého
mě vysvobod'!

V. Quia
forlilúdo
re me
e'r quare

Tu es, Deus,
Neboť Ty jsi, Bože,
mea, - qua— má síla; proč jsi mě
reppulís'ri,  zapudil, a proč smu—
lrislís incé— len chodím, když mě
do, - dum afflígil me sužuje _nepřílel?
inimícus?
Sešli svěllo své a
K. Emílie lucem Tu
am el verilálem Tu pravdu svou! Ty mě

am: ipsa me deduxé
runl, el adduxérunl in

povedou a doprovodí

na horu Tvou svalou
monlem sanclum Tu— a do slanů Tvých.
um el in Jrabernácula

Tua.

V. El inlroíbo ad
alláre Dei: ad De
um, qui

laelífical

l přisloupím k ol
láři Božímu, před Bo
ju— ha, klerý mne od mlá—

ven'rúlem meam.
dí radoslí naplňuje.
Oslavovali budu Te
K. Confilébor Tibi
in cílhara, Deus, De be na cilaře, Bože,
us meus: quare 'rrislis Bože můj. Proč jsí
es_ánima mea elqua smulna, duše má, a
re conlúrbas me?
proč mě rozechvíváš?

in Deo,

*Doufej v Boha, neb

quóníam adhuc con-

V. _Spera

ješ'rě mu děkovařibu

fiřébor illi: - salp'ráre
quus mei e'r Deus
meus.

du; onf spása
Bůh můj.

K. Glória Pafri e'f
Fílio ei Spirífui Sancfo.
V. Sicuf
era'r
ín
princípio,- e'r nunc e'r

Sláva Ofci i Syhu
i Duchu Svafému, ja
kož byla na počátku,
i nyní, i vždycky a
na věky věkův.

semper,

má &

— e'r in sáe

cula saeculórum.
Amen.

Amen.

An'rifona.
K. Infroíbo ad aHáre Dei. —'

Přisfoupím k oHáři
Božímu, před
Boha,

V. Ad Deum, qui
laeiífícaf. juveniúiem
meam.

kferý mě od mládí
rados'rí naplňuje.

Při Mších zádušních V černé barvě a při
Mších od Smrtné neděle do středy svatého tý
dne pokud se slouží v barvě fialové,'vypouští
se tento žalm i se závěrečnou antifonou.

K. Adjuřórium nos-.
'frum i_n nómíne
mini.

Pomoc

Dó— jménu

V. Qui féci'r caelum

Iderýž

ef Jrerram.

i zemi.
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naše

ve

Páně,

učinil nebe

Kněz říká Confiteor & po něm ministrant
se modlí za kněze:
V.

Misereálur

Jrui

omnípolens Deus, 
el climíssis peccáiis
luis - perdúcal ie ad
viiam aeiérnam.
K. Amen.

(lid)

Smiluj se nad ie
bou všemohoucí Bůh,
odpusť li hříchy ivé
a uveď lé do živola
věčného.
Amen.

“Potom říká mínistrant (lid) obecné vyznání
hříchů.
V. Confí'reor

Deo

Vyznávám se Bohu_

omnipolénli, - beálae všemohoucímu, —bla
Mariae semper Vírgi hoslavené Marii vždy
Panně, - blaženému
ni, — beáio Michaéli
Michaeli archandělu, 
Archángelo, — beálo
Joánni

Baplísiae,

— blaženému

Janu Křli
leli, - svalým apošlo

sanclis Apóslolis Pelro
el Paulo, - omnibus
Sanclis, - ei libi paler
—quia peccávi

cogiiaiióne,

lům Pelru

všem

nímis

—

o'rče, - že jsem zhře—

šil mnoho myšlením, 
slovem
i skulkem;
(bije se třikrát v prsa) 

— verbo

ei opere: mea culpa,
- mea culpa,

a Pavlu,

svalým a Jtobě,

— mea

máxima culpa. - ldeo má vina, _ má „vina,
precor beálam Marí má nejvělší vina. 
am semper
Vírgi -Prolož prosím blaho
nem, - beálum Mi slavenou Marii, vždy
chaélem
Archánge Pannu, — “blaženého
lum, - beáium Joán Michaele archanděla,
_ blaženého Jana Křii—
nem Bap'rís'ram,-sanc
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Jros Apósíolos Peírum
eí Paulum, _ omnes

Jtele, — svaíých

Sancíos,

všech svaíých a íebe,
oíče, - orodujíe za
mne
u Pána Boha
našeho!
Smiluj se nad vá
mi všemohoucí Bůh,

— ef

íe

apo

šíolů Peíra a Pavla, 

pa—

Jfer, - oráre pro me ad
Dóminum Deum nos
írum.
K. Misereáíur vesíri

omnípoíens Deus, eí
dimíssis peccáíis ves
Jrris, perdúcaí vos ad
vííam aeíérnam.

odpus'r' vám hříchy va

še a uveď vás do živo
ía věčného.

V. Amen.

Amen. '

Prominuíí, rozhře
šení a odpušfění hří
chů našich udělíž nám
rum nosírórum íríbuaíL všemohoucí a milo
nobis omnipoíens ef srdný Hospodin.
míséricors
Dóminus.
Amen.
Amen.

K. Indulgéníiam, ab
soluíiónem T e'r re
missiónem peccaíó

K. Deus,

Tu con

Bože,
obrať
se
k nám a oživ nás.

vérsus vivificábis nos.

A lid Tvůj rado
vaíi se bude v Tobě.
Zjev nám, Pane,
milosrdensíví své!

V. Ef plebs Tua
Iaeíábííur in Te.
K. Osíénde nobis,
Dómine, miserícórdi
am Tuam.
V. Ef saluíáre Tuum
da nobis.
K. Dómine exáudi

A spasení své dejž

nám!
Pane, vyslyš mod
liíbu mou!

oraíiónem meam.
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V. Et clamor

meus

A volání

ad Te véniat.
K. Dóminus vobíscumr

_

V. E: cum

tuo.

mé |< 'To-—

bé přijď!
Pán s vámi!

spír'i'fu

l s duchem

tvým.

Kněz vystupuje k oltáři, říká:

Modleme se! Odejmi od nás, prosíme, Ho—
spodine, nepravosti naše, abychom mohli 5 či—
siým srdcem vejíti do svatyně svatých. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen.

Líbaje oltářní kámen s ostatky svatých, modlí se:

Prosíme Tě, Hospodine, pro zásluhy Tvých
svatých, jejichž ostatky zde jsou, i všech sva
tých, abys nám odpustil všechny hříchy naše.

Amen.

Kněz přechází na epištolní stranu a žehn'aje
se velkým křížem, začíná

INTROIT (Vstup)
Recítuje jeden.
Introit je proměnlivá část mše sv., každá mše
-sV. má svůj vlastní introit.

K.
V.
K.
V.

Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.

Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Kriste,"smiluj se!
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. Chrisíe, eléison.
. Chrisíe, eléison.
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.

Krisíe, smiluj se!
Krisie, smiluj sel
Pane, smiluj “se!
Pane, smiluj se!
Pane, smiluj sel

$<3<x

GLORIA
K. Glória in excélsis
Deo.-V. Ef in Jterra pax

Sláva na výsosiech
Bohu a na zemi po
koj lidem dobré vů
le. Chválíme Tě, do

homínibus bonae vo
IUniáíis.
Laudámus
Te. - Benedícimus Te.

brořečíme

Tobě,

kla—

níme se Tobě, osla
rificámus Te. - Gráfias vujeme
Tě.
Díky
ágimus Tibi propier vzdáváme Tobě pro
magnam glóriam Tu— velikou slávu Tvou.
am. - Dómine Deus, Pane Bože, králi ne
- Rex caelésiis, - De beský, Bože O'rče vše
mohoucí! Pane, Synu
us Pa'rer omnípoíens.
Ježíši
- Dómine Fili unigé jednorozený,
niie, Jesu Chrisie! Dó Krisie! Pane Bože, Be
mine Deus, - Agnus ránku Boží, Synu O'r—
Dei, - Fílius Paíris.  cův! Jenž snímáš hří
Qui íollis peccáia chy svěia, smiluj se
mundi, - miserére no nad námi! Jenž sní

-—
Adorámus

Te. - Glo—

máš hříchy svě'ra, při

bis. - Qui Jrollis pec
cáia mundi, —súscipe

jmi prosbu naši!
deprecaiiónem
nos sedíš na pravici
iram. _ Oui sedes ad cově, smiluj se.
déxieram Pairis, —mi— námi! Nebof Ty
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Jenž
O'r
nad
sám

serére nobis. - Ouó—
niam Tu solus Sanc'rus.
- Tu solus Dominus.
- Tu solus Aliíssimus,
—Jezu Chrisie. _ Cum

Sancio Spíriiu, glória Dei Pairis.
Amen.

jsi sva'fý, Ty sám Pán,
Ty sám Nejvyšší, Je—
žíši Krísie, s Duchem
Svaiým v slávě Boha
Oice.

in

Amen.

Při mši sv. sloužené v barvě fialové a černé
se Gloria vypouští.

Kněz políbí oltář, obrátí se k lidu & pozdraví jej:

K. Dóminus vobíscum.
V. E: cum

Pán s vámi.

spírifu

| s duchem

ivým.

Jruo.

Přechází na stranu epištolní a po výzvě
Orémus!
Modleme se!

následuje

MODLITBA (Collecfa)
Recituje jeden.
Modlitba (orace) je proměnlivá čás't „mše sv.
Orací je při mši sv. více, nejvíce čtyři. Oby—
čejně se přidává k Panně Marii, za sv. Otce, za

biskupa, za pronásledovatele Církve nebo za mír.
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EPIŠTOLA neb- ČTENÍ
Recítuje jeden.
Epištola je též proměnlivá část mše sv. Čtou
se části z Písma sv. Starého Zákona a z listů
apoštolských, ze Skutků apoštolských a Zjevení
sv. Jana.
Vyslechnuvše epištolu nebo lekci projevujeme
svou vděčnost slovy:
V. Deo gratias.

Bohu díky.

GRADUALE čili Stupňový zpěv
Recituje jeden.
Proměnlivá část mše sv.
Po Graduale kněz přechází doprostřed a hlu
boce skloněn modlí se přípravnou modlitbu k
Evangeliu. Také věřící právem sejimodlí, neboť
každý má hlásati a uplatňovati pravdy učení
Božího v prostředí, do něhož jej Bůh postavil.
V. Očíst' srdce mé i rty mé, všemohoucí
Bože, jenž jsi rty proroka Isaiáše žhavým
uhlem očistil; rač i mě takto svým milostným
slitováním očistiti, abych byl hoden svaté
evangelium Tvé důstojně zvěstovati. Skrze Kri
sta, Pána našeho. Amen.
'
Pán budiž v srdci mém i na rtech mých,
abych důstojně a náležitě zvěstoval jeho evan
gelium. Amen.
Kněz přechází na stranu evangelní, kam za
tím byl přenesen Misál. Volá lid k pozornosti
a přeje mu, aby setkání s Kristem, Světlem
světa, přineslo mu blaho:
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K. Dóminus vobíscum.
V. Ef cum spíriiu
fuo.

Pán s vámi.
| s duchem

'rvým.

EVANGELIUM
Všichni povstávají z úcty k Ježíši Kristu,
na něhož v duchu patří a jehož slovům naslou
chají. Znamenaji se křížem na čele, na ústech
a na prsou na znamení, že jsou ochotni přijmouti
kříž, v němž jest obsaženo veškeré učení spásy,
a následovati Krista. Po slovech kněze neb

jáhna:
K. Sequéniia Sancii
Evangelii . . .

Slova svaiého evan
gelia . . .

vzdávají hold Ježíši Kristu:
V. Glorřa Tibi, Domine!

Sláva Tobě, Pane!

Po přečtení Evangelia kněz políbí knihu ří
ka/je potichu:
Skrze fo'ro svaié čfení zhlaď Bůh naše pro
vinění.
Lid pak děkuje slovy:“
V. Laus

Tibi, Chri—

sie!

Chvála

Tobě,

Kri

sie!

CREDO
K. Credo in unum
Deum. - Pairem om-

Věřím v jednoho
Boha, Otce všemo—
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nipofénfem,
- facfó—
rem caeli ef Jrerrae, 
visibílium ómnium ef
invisíbílium.'
Ef in
unum Dóminum Jesum
Chris'rum, - Fílium Dei
unigéni'fum.
E'r ex
Pařre na'fum an'fe óm

nia sáecula. — Deum“
de Deo, - lumen de
lúmine,

— Deum

houcího,

nebe
byfosfí

S'rvořifele

i země, všech
vidš'felných

i

nevidi'relných. | v jed
noho Pána Ježíše Kri
sia, Syna Božího jed—
norozeného. A zroze—

ného z Oíce přede
všemi věky. Boha z
Boha, SvěHo ze Svě
Ha, Boha pravého -z
Boha pravého. Zplo
zeného, nes'rvořeného,
iéže pods'rafy 5 0+

ve

rum de Deo vero.
Géni'fum, - non fac
řum, consubsfanfiálem
Pa'rri: - per quem óm

cem, skrze
něhož
všechno učiněno jest

nia fac'fa sun'r. _ Qui

propřer nos hómines
- e'f prop'rer nos'fram

salú'rem'descéndi'r de

Jenž pro nás lidi a
pro naši spásu sesfou
pil s nebe. (Klekne

caelis. E'r incarná'fus
esf de Spíri'fu Sancfo
—ex Maria Virgine: 

se.) A v'rělil se Du
chem Svafým, z Ma—
rie Panny; a Člově—

ef homo facfus esf.
Crucifíxus éfiam pro
nobis:
sub Pón'fio
Pilá'ro passus - e+ se

kem se sfal. Ukřižován
'raké za nás pod Poní

púHus

vsfal z mr'rvých Jrře'rího

es'r. E'r resur

réxi'r Jferfia die,

- se—

cúndum Scripfúras. 
Ef ascéndi'r in caelum:
- sede'r ad déxferam

ským

a

Pilá'rem,

pohřben

Jrrpěl

byl.

A

dne podle Písem. A
vsíoupil na nebe; se
dí na pravici O'rcově.
A zase přijde soudit
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Pairis. - Ef í'rerum ven
Jfúrus es'r cum glória

živých i mrtvých, je

- judicáre vivos ei
móriuos: - cujus regni

konce. | v Ducha Sva—
Jrého, Pána a Oživo—

non

va'rele, jenž z O'rce i
Syna vychází. Jenž s

eri'r finis.

Ef in

Spíriium Sancium, 
Dóminum e'r vivificán
iem: - qui ex Paire
Filióque procédi'r. 
Qui cum Paire ei Fí
|io simul adoráiur 
ei conglorificá'rur: 
qui locú'rus eši per
Prophéias. _ Ei unam

hož královsiví nebude

Oicem i Synem záro
veň jesi uciíván a o
slavován, jenž mluvil
skrze proroky. A jed—

nu, svaiou, obecnou
a apošiolskou Církev.
Vyznávám jeden křesi
na odpušiění hříchů.
sanciam caihólicam — A očekávám vzkříšení
ei aposiólicam Ecclési mr'ivých. A živoi pří
am. - Confífeor unum šiího věku. Amen.
bap'rísma. - in remissi

ónem peccaiórum. 
Ef exspéc'ro resurrec
iiónem mor'ruórum. 
Ei viiam veniúri sáe
culi. Amen.

OBĚTOVÁNÍ
K. Dóminus

cum.
V. E
Jruo.

cum

vobís—

Pán s vámi.

spíri'ru

| s duchem

ivým.

OFFERTORIUM (Oběfování)
Recituje jeden.
Modlitba k obětování je proměnlivá část mše
svaté.

Kněz bere hostii na pateně, pozvedá jiamodlí se:
V. Přijmi, sva'rý Oiče, - všemohoucí, věčný
Bože, - Jru'roneposkvrněnou oběi', - kierou já,

nehodný služebník Tvůj-oběiuji Tobě, _ Bo
hu svému živému a pravému, —za nesčíslné
hříchy, - urážky a nedbalos'ri své - a za vše
chny příiomné, - jakož i za všechny věrné
křesťany, - živé i zesnulé, - aby mně i jim 
prospěla k spáse pro živoi věčný. Amen.

Kněz nalévá víno do kalicha. Přilévaje vody
modlí se:

V. Bože, - jenž jsi důsiojnosl lidské přiro
zenosii podivuhodné sivořil - a ješiě podivu
hodněji obnovil, dej nám skrze iajems'rví lélo
vody a vína - siáli se společníky božslví Jroho,
- jenž se ráčil sláii účasiným našeho člově
čensiví, - Ježíš Krislus, - Pán náš, - jenž s Te
bou živ jesi - a kraluje v jednoiě Ducha Sva
iého - Bůh po všecky věky věkův. Amen.
Při obětování kalicha:
V. Oběiujeme Ti, Pane, - kalich spasení, —
vzývajíce Tvou milos'rivosl, - aby se vznesl
s příjemnou vůní před ivář Tvé božské veleb—
nosli - za naši i celého svěia spásu. Amen.
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V duchu pokory a se srdcem zkroušeným
— přislupujeme

k Tobě, - prolož, přijmi nás,

Hospodine, - a lak se děj oběť naše před
lváří Tvou dnes, - aby se líbila Tobě, - Pane
Bože!
Žehná dary & vzývá Ducha Svatého:

V. Přijď, Posvělileli, - všemohoucí, věčný
Bože,—a požehnej "i lulo oběť,-Tvému sva—
lému jménu uchyslanou.
Na e-pištolní straně, umývaje si ruce, říká

Žalm 25.
,V. Umyji mezi nevinnými ruce své —a cho

dili budu kolem olláře Tvého, Hospodine.
Abych slyšel hlas chvály - & vyprávěl o
všech divech Tvých.
Hospodine, - miluji krásu domu Tvého - a
mísio, kde přebývá sláva Tvá.
Nezahub s bezbožníky, - Bože, - duši mou,
- a živol můj s vražedníky,
na jejichž rukou lpí nepravosli —a jejichž
pravice plna jesi úpla'fných darů.
Já však'v nevinnosli své chci kráče'fi; _ vy
svobod' mě - a smiluj se nade mnou.
Noha má slojí na ces'rě přímé; - ve shro
mážděních budu Tě oslavovali, - HOSpodine.
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Sláva Olci i Synu i Duchu Svalému, - jakož
bylo na počá'rku, - i nyní i vždycky - a na
věky věkův. Amen.

Uprostřed, skloněn nad oltář, modlí se:
V. Přijmi, svalá

Trojice,

—Jru'ro obě'r', - kle

rouž Ti přinášíme na pamálku umučení, zmrl
výchvslání a nanebevsíoupení Ježíše Krisla, 
Pána našeho, - a ke c'ri blahoslavené Marie
vždy Panny, - sv.,.lana Křli'rele, —sv. apošíolů
Pelra a Pavla - a lěchlo i všech svalých, 
aby jim sloužila ke cli a nám k spasení, - a
aby za nás 'ráčili v nebesích orodovali, - je
jichž pamá'rku

konáme

na zemi.

—Skrze Kri—

sla, Pána našeho. Amen.
Kněz se obrací k lidu:

K. Orale fralres, ul
meum ac veslrum sa—
crificium accep'rabile
fial apud Deum PaJrrem omnipolenlem.
V. Suscípia'r

Dómi—

nus sacrifícium
de
mánibus luis _ acl laudem e'r glóriam nóminis sui,'— ad uliliíálem quoque noslram,
_ loliúsque Ecclésiae
suae sanc'rae.

Modlele se, bralři,
aby má i vaše oběf
příjemnou se slala u

Boha, Olce
houcího.
Přijmiž

všemo
Hospodin

obě'r' z rukou lvých
k slávě a chvále jmé
na svého i k prospě
chu našemu a celé
Církve své svale'.

K. Amen.
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'TICHÁ MODLITBA (Secre'ra)
Recituje jeden.
Tichá modlitba, proměnlivá část mše sv., se
řídí počtem orací. Končí slovy:
K. Per ómnia

sáe—

cula saeculórum.

Pu) všecky
věkův.

věky

Amen

V. Amen.

Tím přechází se'kreta V prefaci.

“

PREFACE

K. Dóminus vobís
cum.
V. E cum spíriíu
fuo.
K. Sursum corda.
V. Habémus ad Dó
minum.
K. Gráíias agámus
Domino Deo nosíro.
V. Dignum
síum esf.

Pán s vámi.

| s duchem ívým.
Vzhůru srdce!
Máme k Hospodi

nu.

Díky vzdávejme Pá
nu Bohu

svému!

Hodno a spravedli

e'r ju

vo jesf.

Preface nedělní:
Vpravdě hodno a spravedlivo jesi, slušno
a spasiíelno, abychom Tobě, Hospodine svaíý,
O'rče všemohoucí, věčný Bože, vždy a všude
díky vzdávali. Jenž s jednorozeným Synem
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svým a Duchem Svaiým jeden jsi Bůh, jeden
jsi Pán; ne v ojedinělos'ri jedné osoby, nýbrž
v Trojici jedné pods'raly. Nebo'r' co o Tvé slá—

vě podle zjevení Tvého věříme, 10 o Synu
Tvém, +0 0 Duchu Svalém bez rozdílu rozli
šování smýšlíme. Takže vyznávajíce pravé a
věčně Božslví, kláníme se i zvláš'mosli v 050
bách i jednolě v bylnosli i rovnosli ve veleb
nosli. Klerouž chválí Andělé i Archandělé,
Cherubové i Serafové, kleří bez uslání den ze
dne pějí, jednohlasně volajíce:

Preface v obyčejné svá'rkya dni:
Vprávdě hodno a spravedlivo-jesl, slušno a
spasifelno, abychom Tobě, Hospodine sva'rý,
Olče všemohoucí, věčný Bože, vždy a všude
diky vzdávalí, skrze Krisiá, Pána našeho. Skrze
něhož velebnos'r Tvou chválí andělé, koří se
jí Panslva, chvějí se před ní Mocnosii. Nebesa
i Síly nebeské a blažení Serafové společným
plesáním ji oslavují. S nimiž rač, prosíme, při
pusliii Jréž hlasy naše, u pokorném vyznání
volající:
SANCTUS, Sanc'rus,
Sancius Dóminus Deus Sábaoih! Pleni sunl

SVATÝ,svalý, svalý
Hospodin
Bůh zá—
slupů, plna j50u ne

caeli el lerra glória
Tua. Hosánna in excélsis. Benediclus qui

besa i země slávy
Tvé. Hosanna na vý
sos'rech! Požehnaný,
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veni'r in nómine
mini. Hosánna

Dó-

jenž přichází ve jmé

in ex— nu Páně. Hosanna

célsis.

na

výsosiech!

MEŠNÍ KÁNON
Tebe iedy, nejmilosiivější Oiče, skrze Ježí
še Krisřa, Syna Tvého, Pána našeho, pokorně
prosíme a žádáme, abys dobro'rivě přijal a
požehnal iyio sva'ré a neporušené dary, jež Ti
přinášíme za Církev Tvou svaiou všeobecnou;
rač ji uděliii pokoje, ji chrániii, sjednoiiii a
řídiii po celém okrsku zemském spolu se slu
žebníkem svým, papežem naším N. a bisku
pem naším N. a se všemi pravověrnými vy
znavači kaiolické a apošiolské víry.

Vzpomínka na živé
Pomni, Hospodine, služebníků a služebnic
svých (Zahrň do svých modliteb svoje rodiče,
dobrodince, vlast, přátele, nepřátele.) a všech
iu příiomných, jejichž víra i zbožnosi jesi Ti
známa, za kieré Ti oběiujeme nebo kieří Tobě
oběiují Jru'rooběi' chvály za sebe i za všechny
své, za vykoupení svých duší, za naději své
spásy a bezpečnosii své a kieři plní sliby své
učiněné
vému. Tobě, věčnému Bohu, živému a pra—

Spojujíce se a pamáiku uc'rívajíce nejprve
přeslavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a
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Pána našeho Ježíše Krista, jakož i svatých apo
štolů a mučedníků Tvých Petra a Pavla, On—
dřeje, Jakuba, Jana, Tomáše, Filipa, Bartolo
měje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lina, Kle
ia, Klementa, Xysia, Kornelia, Cypriana, Vav
řince, Chrysogona, Jana a Pavla, Kosmy a Da

miána i\všech svatých Tvých, prosíme, abys
nás ve všem svou záštitou chránil pro jejich
zásluhy a na jejich přímluvu. Skrze téhož Kri
sla, Pána našeho. Amen.
Kněz vztahuje ruce nad obětní dary:
Tuto Jredy obě'r' služebnosli naší i veškeré
čeledi své, prosíme, Pane, usmířen přijmi a
dny naše ve svém pokoji pořáde'j a uděl, a—
bychom od věčného zatracení byli vytržení a
k stádci Tvých vyvolených připočteni. Skrze
Krisla Pána našeho. Amen.

Kněz pětkrát žehná obětní dary.
Kieroužlo oběť, prosíme, rač Ty, Bože, ve
všem požehnanou, přivlasiněnou, platnou, dů
stojnou a příjemnou učinili, aby se nám stala
Tělem a Krví nejmilejšího Syna Tvého, Pána
našeho Ježíše Krista.
PROMĚNOVÁNÍ A POZDVIHOVÁNÍ

Jenž den před tím, než trpěl, vzal chléb do
svých svatých a ctihodných rukou a pozdvih—
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nuv oči k nebi k Tobě, Bohu, Otci svému vše
mohoucímu, díky Tobě čině požehnal, rozlá
mal jej a dal učedníkům svým řka: „Vezměte

a jezte z toho všichni,neboť toto jest tělo
me'.
Těmito slovy kněz přepodstatnil chléb v Tělo
Páně. Proto pokleká & pozdvíhuje svatou Hostií.
Věřící pohlédnou na sv. Hostíi, říkajíce zbožně:
„Pán můj a Bůh můjl“ a sklánějíce se uctívají
Ji na příklad těmito slovy: ;

Pozdraveno budiž pravé Tělo
které za _mne na kříži obětováno
hlubší pokoře klaním se Tobě.
jsem živ, Ježíši, Tobě umírám,
jsem živý i mrtvý. Amen.

Ježíše Krista,
bylo. V nej
Ježíši, Tobě
Ježíši, Tvůj

Kněz přepodstatňuje Víno:

Podobným způsobem, když bylo po večeři,
vzav i tento přeslavný kalich do svých sva
tých a ctihodných rukou, zase Tobě díky číně,
požehnal a dal učedníkům svým řka: „Vez

měte o pijte z toho všichni, neboť
toto jest kalich Krve me',nové a věčně
úmluvy — tajemství

víry ——
která za

vás a za mnohé vylito bude na od
puštění
hřÍChů. Kolikrátkoliv toto činiti .
budete, na mou památku budete činiti."
Kněz pokleká před nejsvětější Krví Páně & po
zdvihuje kalich. Lid zbožně uctívá nejsvětější
Krev na příklad těmito slovy:
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Pozdravena

budiž,

předrahá

Krví Ježíše

Krísťa, kťerá za mne na kříži vyliťa byla. V nej

hlubší pokoře klaním se Tobě. Ježíši, smíluj
se nade mnou! Ježíši, sliťuj se nade mnou!
Ježíši, odpusť mí hříchy mé. Amen.

Po pozdvihování
Proťož i paměťlivi jsouce, Hospodine, my
služebníci Tvoji í lid Tvůj svalý, jak blahého
umučení, ťak i zmrťvýchvsťání, ale i slavného
nanebevsťoupení ťéhož Krísťa, Syna Tvého, Pá
na našeho, oběťujeme přejasné velebnosťi Tvé
z Tvých darů a údělů oběť čisťou T, oběť sva
Jrou T, oběť neposkvrněnou T chléb T svaťý
žívoťa věčného a kalich T spasení ťrvalého.
Rač na ně vlídnou a jasnou ťváří shlédnouťi
a je sobě oblíbíťí, jako jsi sobě oblíbili ráčil

dary spravedlivého sluhy svého Abela a oběť
praoťce našeho Abrahama í svaťou a nepo
skvrněnou oběť, kťerou Tobě přinesl nejvyšší
kněz Tvůj Melchísedech.
Pokorně Tě žádáme, všemohoucí Bože,
dej ťyťo dary rukama svaťého anděla svého
donésíi na vznešený svůj olťář před obličej
své božské velebnosťi, abychom všichni, kdož
z ťohoťo olťářního účasťensťví přijmeme

sva—

íosvaťé Tělo a Krev Syna Tvého, naplnění byli
všelikým nebeským požehnáním a mílosťí.
Skrze ťéhož Krísťa, Pána našeho. Amen.
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Vzpomínka na zemřelé
Pomni léž, Hospodine, služebníků a služeb
nic svých (Vzpomeň zemřelých příbuzných, přá
telů & všech duší v očistcí.) kleří nás předešli

se znamením víry a odpočíva'jí ve snu po
koje. Jim a všem v Krislu odpočívajícím

po—

přej, prosíme, Hospodine, mísla občerslvení,
svělla a pokoje. Skrze léhož Krisla, Pána na
šeho. Amen.
Nám pak, hříšným služebníkům svým, dů—
věřujícím v hojnos'r slilování Tvých, rač léž
udělili podílu a společenslví se svými svalými
apošloly & mučedníky: s Janem, Slěpánem,

Malějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem,
Marcellinem, Pelrem, Felicilou, Perpeluou, Há
lou, Lucií, Anežkou, Cecilií a všemi svými
svalými, v jejichž společnos'r, prosíme, rač nás
připuslili, nikoli oceňuje zásluhy, nýbrž ja
kožlo šlědrý dárce slilování. Skrze Krisla, Pána
našeho.
Skrze něhož, Hospodine, lolo všecko dobré
vždy lvoříš, posvěcuješ T oživuješ T požeh
náváš T a nám uděluješ.
Skrze T něho a 5 T ním a v T něm jesl

Tobě, Bohu Olci všemohoucímu, v jednolě
Ducha Sva'rého všeliká česl a sláva
hIasitě:

per ómnia
saeculórum.
V. Amen.

sáecula

po všecky věky vě
kův.
Amen.
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Příprava k oběiní hoslině
Orémus. Praecéplis
saluláribus mónili, el
divína inslilulióne for
máii, audémus dícere:
K. Paler nosler.
V. Oui es in caelis. 

Sanciificéiur
nomen
Tuum; Advénial reg
num Tuum; - Fial vo
lúnlas

Tua, — sicul

in

caelo el inlerra.—Pa

Modleme se! Spa
silelnými příkazy na
pomenuli a božským

návodem poučeni od
važujeme se volali:
Olče náš, jenž jsi
na nebesích! Posvěf
se jméno Tvé. Přijď
se jméno lvé. Přijď
královslví Tvé. Buď
vůle Tvá jako v nebi,

lak i na zemi. Chléb
nem noslrum quolidiá— náš vezdejší dej nám
num da nobis hódie.  dnes. A odpusl' nám
Ed dimíHe nobis débi— naše viny, jakož i my
la noslra, - sicul el nos odpoušlíme našim vin

dimíHimus debilóribus
noslris. - El ne nos in
dúcas in lenlaliónem.
Sed libera nos a malo.
Amen.

níkům. A neuvoď nás
v pokušení. Ale zbav
nás od zlého.
Amen.

V. Zbav nás, prosíme, Hospodine, všelikého
zla minulého, přílomného i budoucího, a pří
mluvou blahoslavené a přeslavné vždy Panny,
Rodičky Boží Marie, i blažených apošlolů
Tvých Pelra a Pavla i Ondřeje

a všech sva—

lých (žehná se patenou) uděl miloslivě pokoje za
dnů našich, abychom přispěním Tvého milo—
srdenslví vždy prosli byli hříchů a bezpečni
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přede vším zmaíkem. Skrze Jtéhož Pána na
šeho Ježíše Krisía, Syna Tvého, jenž s Tebou
živ jest a kraluje v jednofě Ducha svaíého
Bůh,

sáe— po všecky věky vě
kův.

K. per ómnia

cula saeculórum.
V. Amen.
K. Pax Dómini

Amen.
Pokoj T Páně

sií

semper vobíscum.

bu

diž T vždycky Tsvá
mi.

V. Ei cum

ls

spíriíu

duchem 'rvým.

Jruo.

Kněz Vpouští částku 2 rozlomené Hostie do ka
licha:
Toio smíšení a zasvěcení Těla a Krve Pána
našeho Ježíše Kris'ra budiž nám přijímajícím
k živoíu věčnému. Amen.
Všichni: Agnus Dei,
- qui Jtollis peccáía

Beránku Boží, jenž
snímáš hříchy svě'ra,
smiluj se nad námi!

mundi, - miserére no
bis.
Agnus Dei, - qui
'rollis peccáía mundi,

- miserére nobis.
Agnus

Dei,

— qui

follis peccáía mundi,
- dona nobis pacem.
Pří Mších zádušních v
sto miserere po

Beránku Boží, jenž
snímáš hříchy svěfa,
smiluj se nad námi!
Beránku Boží, jenž
snímáš hříchy svěía,
uděl nám pokoje!
černé barvě se říká mí
prvé & po druhé

dona eis réquiem

dejž jim odpočinuíí
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a po třetí

dona eisrequiem sempiiérnam.

dejž jim odpočinufí
věčné.

V. Pane Ježíši Krisle, - jenž jsi řekl apošio
lům svým: - Pokoj svůj zůs'ravuji vám, - po—

koj svůj dávám vám, - nehled' na hříchy mé,
- nýbrž na víru Církve své, - a rač ji podle
své vůle - pokojem obdařili a sjedno'riii, 
jenž jsi živ a kraluješ —Bůh po všecky věky

věkův. Amen.

Tato předchozí modlitba se neříká při záduš
ních mších (V černé barvě).

V. Pane Ježíši Krisle, - Synu Boha živého,'
—jenž jsi z vůle O'rcovy spolupůsobením Du
cha Sva'rého - smrií svou svěi oživil, _ zprosi'
mě Jrímio svaiosvaiým Tělem a Krví svou 
všech mých nepravoslí - a učiň, - abych vždy
cky lnul k Tvým přikázáním, - a nedopus'r', a—
bych se kdy odloučil od Tebe, - jenž s lýmž
Bohem Oicem a Duchem Svaiým živ jsi - a
kraluješ - Bůh na věky věkův. Amen.
Požití Těla Tvého, - Pane Ježíši Krisle, - jež
já nehodný odvažuji se přijmou'ri, - nebudiž
mi k odsouzení a za'rracení, - nýbrž pro Tvou
dobrolivosl - sloužiš mi k ochraně duše i lěla
a k vyléčení. - Jenž jsi živ a kraluješ - s Bo
hem O'rcem v jednoiě Ducha Svaiého - Bůh
po všecky věky věkův. Amen.
Chléb nebeský přijmu - a jméno Páně vzý
vali budu.
33

Kněz poklekne, vezme do levé ruky svatou
Hostii & patenu, a pravicí se bije v prsa, modlí
se třikrát:

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod stře
chu mou, ale toliko rci slovem a uzdravena
bude duše má.
Žehná se svatou Hostii říkaje:

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej
duši mou k životu věčnému. Amen.
Po požití Těla Páně setrvá chvilku v tiché
modlitbě. Potom sbírá patenou oddrobené čá—
stečky svaté Hostie & při tom se modlí se Žal
mistou:
Čím se odplatím Hospodinu za všecko, —
co mi udělil? Kalich spasení vezmu a jméno
Páně vzývati budu. Chváliti a vzývati budu
Hospodina a od nepřátel svých osvobozen
budu.
Zehná se kalichem říkaje:

Krev Pána našeho Ježíše Krista zachovej
duši mou k životu věčnému. Amen.
V 'VI

Potom se podává Nejsvětegm Svátost věřícím. —
V. Confiteor... Zatím co čistí kalich, modlí se
kněz:

Jeden: Co jsme ústy požili, čistou myslí
pojměme a dar časný budiž nám lékem věč—
ným.
Tělo Tvé, Pane, jež jsem požil, a Krev, kte—
rou jsem pil, necht' utkví v útrobách mých, a
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dej, af nezůsíane skvrna hříchů ve mně, jejž
čisté & sva'ré svá'ros'ri občersfvily. Jenž jsi živ
& kraluješ na věky věkův. Amen.
Na epištolní straně modlí se z misálu:

K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Recituje jeden.

Proměnlivá část mše sv.
Poté kněz ze středu oltáře se obrací k lidu &
přeje mu hojné účinky spojení s Ježíšem Kri
stem:
K. Dóminus vobísPán s vámi.
cum.
V. E cum spíri'fu
| s duchem Jrvým.
fuo.
Na straně epištolní:

MODLlTBA PO SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Posícommunio)
Recituje jeden.
Proměnlivá část mše sv., počet se shoduje

s počtem orací & sekret.

Uprostřed oltáře obraceje se k lidu:
K. Dóminus vobíscum.
V. E cum spírífu

Pán s vámi.

| s duchem

íuo.

K. He, míssa es'r.

'rvým.

Jdě're, oběť jes'rdo

konána.
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Při mších bez Gloria říká:
Benedicamus Domino. Dobrořečme Hospodinu!
V. Deo gráiias.
Díky Bohu!
Při zádušních mších v černé barvě:
Requiéscant in pace.
Odpočiňtež v pokoji! Amen!

Skloněn před oltářem modlí se:

V. Nechť se líbí Tobě, svaiá Trojice, služba '
poddanos'ri mé a dej, aby obě'r', kierou jsem
já nehodný Tvé božské velebnosii přinesl, To—
bě byla příjemná a aby mně i všem, za kieré
jsem ji přinesl, Tvým sliiováním sloužila k smí—
ření. Skrze Krisiá Pána našeho. Amen.

Obraceje se k lidu kněz uděluje požehnání:

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Oiec i Syn
i Duch svaiý.
V. Amen.

Na evangelní straně:
K. Dominus vobiscum. V. E cum spiriiu iuo.
K. Iniiium sancii evangelií secundum Joan
nem. V. Gloria Tibi Domine.
V. Na počátku bylo Slovo &Slovo bylo u Bo
ha a Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u
Boha. Všecky věci byly učiněny skrze ně a
bez něho nebylo učiněno nic z ioho, co uči
něno jesi. V něm byl živoi, a ,ten Živoi byl
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svěllem lidí, a Svěilo ve lmě svílí a Jrrna ho

nepojala. Vysloupil pak jeden člověk, byv po
slán od Boha, jméno jeho bylo Jan; 'ren při—

šel na svědeclví, aby vydal svědeclví o Svě
íle, aby všichni uvěřili skrze něho. On nebyl
Svěllem, nýbrž aby svědec'rví vydal o Svě'rle.
Bylo však Svě'rlo pravé, kferé osvěcuje kaž—
dého člověka, přicházejícího na Jren'ro svě'r.
Na světě bylo, a svěl učiněn byl skrze ně,
ale svě'r ho nepoznal. Do vlas'rního přišel, a
svoji ho nepřijali. Kleří však jej přijali, dal
jim moc sláli se dílkami Božími, loliž Jtěm,
kfeří věří ve jméno jeho, kleří se zrodili ni
koli z krve, ani z vůle lěla, ani z vůle muže,
nýbrž z Boha. A Slovo 'rělem učiněno jesi
(kleknese) a přebývalo mezi námi, a viděli

jsme slávu jeho, slávu jako jednorozeného od
Olce, plného milos'ri a pravdy.
V. Deo gralias.
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Mše sv. podle ritu

dominikánského

Odchylky od ri'ru římského.
STUPNOVÉ MODLITBY
K. In nomine Pa
Ve jménu O'rce i
iris ei Filii ei Spiri'fus Syna i Ducha svaiého.
Sandi. Amen. Confi— Amen.
Jremini Domino, quo—
Chvalme Hospodi—

niam bonus.
V. Quoniam in sae
culum
misericordia

na, neb jesi dobrý.
Neboť na věky mi
|osrdensiví jeho.

eius.
'
K. Confi'reor Deo...
V. Misereaiur
Jtui

Vyznávám

se . . .

Smiluj se nad fe
omnipoiens Deus, e'r bou všemohoucí Bůh
dimiHai iibi omnia a odpusť fi všechny
peccafa iua: libere'f ie 'rvoje hříchy: osvoboď
ab omni malo, salvei iě “ode všeho zlého,
ei confirmei in omni spas a posilni v kaž—
opere bono, ei per dém skufku dobrém a
duca'r ie ad viiam ae přiveď 'rě k živo'ru
iernam.
věčnému.
Amen.
K. Amen.
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V. Confi'feor Deo
Vyznávám se Bohu
bla
omnipoten'ri, ef bea'rae všemohoucímu,
Mariae semper Virgi hoslavené Marii vždy
ni, ef bea'ro Dominico Panně, blahoslavené
Pairi nosiro, ei omni mu O'rci Dominiku &
bus Sanciis, ei Tibi všem svaiým & vám,
Pařer, quia peccavi Oiče, že jsem příliš
nimis cogiiaiione, |o zhřešil myšlením, slo
cu'rione, opere ei omis— vem, skuikem a opo—
menu'rím svou vinou:

sione, mea culpazpre
cor ie, orare pro me.

prosím vás, abys're se
za mne modlil.
Sli'fuj se nad vá

K. Misereaiur ves'rri

omnipo'rens Deus ei
dimiHa'r vobis omnia
peccafa ves'fra: libe
re'r vos ab omni malo,
salve'r e'f confirmei in
omni opere bono, e'r
perduca'f vos ad vi'fam
aefernam.

mi . . .

Amen.
Rozhřešení & od
remissionem omnium pušfění hříchů vašich
peccaiorum ves'rrorum uděliž vám všemo
'rribuai vobis omnipo houcí a milosrdný Ho
Jrens e'r misericors Do spodin.
minus.
Amen.
V. Amen.
_
Pomoc naše ve jmé
K. Adjuiorium nos
Jrrumin nomine Domini. nu Páně.
V. Amen.
K. Absoluiionem ei
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V. Qui fecit caelum
ei terram.

Jenž stvořil nebe i
zemi.

Kněz vystupuje k oltáři:

Jeden: Modleme se: Sejmi s nás, prosíme,
Pane, všechny nepravosti naše.
V. Abychom byli hodni - do svatyně sva
tých s čistou myslí vejíti. —Skrze Krista Pána

našeho. Amen.

Introit, Kyrie, Gloria, orace, epištola & Gra
duale podle ritu římského.

Před evangeliem: Jeden: Pán budiž v srdci
mém.
Všichni: Abych s užitkem slyšel svaté _evan—

gelium.
Po evangeliu: V. Per

V. Slovy evangelia

evangelica dicta de-

buďte shlazeny naše

leanfur nostra delic'fa. hříchy.
Credo & Offertorium podle ritu římského.
Kněz pozvedá hostii a modlí se:

J. Čím se odplatím Hospodinu za všechno,
co mi prokázal?
V. Kalich díků za spásu zdvihnu - a jméno
Páně budu vzývat.
Přijmi, svatá Trojice, Jtuto obě'r', - kterou Ti

přináším - na památku umučení Pána našeho
Ježíše Krista, —a dej, - aby před tvář Tvou,

Tobě se líbíc vystoupila - a věčné spasení
moje - i všech věřících způsobila.
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Lavabo
(Kněz si umývá ruce.)

V. Umyji mezi nevinnými ruce své - a cho

dili
!

budu kolem olláře Tvého, Pane. -Abych

slyšel hlas chvály - a vyprávěl o všech dí
lech Tvých. - Pane, miluji krásu domu Tvého
- a misio, kde přebývá sláva Tvá.
(Kněz se ukláni.)

V. V duchu pokory a se srdcem zkrouše
ným - nechf jsme přijali Tebou, Pane, - a
lak se děj oběf naše, - aby byla Tebou dnes
přijala - a líbila se Ti, Pane Bože.
]. Pane, vyslyš modliibu mou.
V. Volání mě k Tobě přijď.
Tiché modlitby, preface, kánon je shodný podle
ritu římského až k Agnus Dei. Při Agnus Dei
se zvoní. Pak následuje modlitba:
V. Tolo svaiosvaié smíšení - Těla a Krve
Pána našeho Ježíše Krisia - budiž mně i všem
přijímajícím - spásou duše i lěla - a spasitel
nou přípravou k zasloužení a dosažení žívoia
věčného. Skrze iéhož Krisla, Pána našeho.
Amen.
Pane Ježíši Krisfe, Synu Boha živého, 

jenž jsi z vůle Olce spolupůsobením Ducha
svalého smrlí svou svěl oživil, - zprosf mne
fím'ro svalosvaiým Tělem a Krví svou všech
nepravos'rí mých a veškerých běd a učiň, 
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abych lnul vždyk Tvým přikázáním, a nedo
pusf, - abych se kdy od Tebe odloučil, - jenž
s týmž Otcem a Duchem svatým žiješ a kralu
ješ Bůh, na věky věkův. Amen.
Comunio, Postcomunio podle ritu římského.
Před udělením požehnání po Ite missa est
modlí se:
J. Kéž se Ti líbí, svatá Trojice, tato oběi',
kterou jsme Ti přinesli jako službu své pod—

danosti.
V. A kéž pro Tvé milosrdenství - nám
zjedná Tvoji přízeň, - jakož i těm, _ za něž
byla přinesena.
Poslední evangelium podle ritu římského.

PROČ RECITUJEME?
Abys poznal, co krásy a bohatství je v obřa
dech mše sv. Je to dědictví dvoutisícileté mod
litby Církve. Tyto modlitby se modlili před Te
bou mučednici, apoštolové. Celá Církev v nich
pláče, jásá, prosí. Proto i Ty se spoj s ní. Vů
bec nauč se žíti z Církve, ale také s Církvi,
abys se s ní modlil a s ní spojoval celou svou
zbožnosti.
My všichni tvoříme jedno tělo, jednu rodinu.
Proto máme jako jedna rodina povinnost se
též společně modliti. Spojujeme se proto ve spo
lečných modlitbách. Nejkrásnější jsou právě
modlitby při mši sv. Nemodli 'se tedy sám při
mši sv. modlitby ke mši sv., nýbrž mši sv., to
je modlitby, kterými Církev doprovází Oběť
nejsvětější.
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Modlitby
KATOLICKÉHO STUDENTA

Modlitba ranní.
Anděl Páně . .. Předsevzetí na den:
(Zde si krátce uvědom, kterou ctnost chceš
tento den obzvláště pěstovati či proti které
chybě chceš právě dnes bojovati. Toto předse
vzetí odporuč Božskému Srdci Ježíšovu, P. Ma
rii, svému sv. patronu & Andělu Strážnému.)
Otče

náš . . .

Zdrávas

Maria . . .

Věřím

v Boha . .. Zdrávas Královno.

Modlitba večerní.
Anděl Páně . . . Otče náš . . . Zdrávas Ma
ria . . . Pod ochranou Tvou . . . Anděle Boží
strážce můj . . .

Pak krátce vlastními slovy poděkuj Kristu
Pánu a svým sv. patronům za všechnu ochranu,
pomoc, lásku a milosti, kterých se během dne
dostalo tobě, tvým drahým & celému světu.
Potom krátce zpytuj svědomí, vzpomeň na
ranní předsevzetí a vzbud' dokonalou lítost

slovy: Dobrý

Bože,

je mi upřímně líto, že
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jsem urazil Tebe, předrahého svého Spasitele,
který jsi mě zahrnoval stále hojným dobrodi
ním a zasluhoval jsi vší mé lásky a oddanosti.
Odpusť i celému světu nespočetné urážky Tvého
láskou planoucího Srdce pro své svaté umučení
a kříž. Amen.

Modlitba stolní.
Stačí, když se pokřižuješ a řekneš krátce:

Požehnej, Pane, nás a tyto dary, které z Tvé
štědrosti požívati budeme.
Po jídle se .opět pokřižuj a pomodlí se
Otče náš.

MODLITBY K SV. PŘIJÍMÁNÍ
(Nepovažuj tyto modlitby za jediné. Bylo by
toho málo, co bys chtěl Kristu Pánu říci před
přijetím Jeho, kdyby ses chtěl spokojiti jen

s odříkáním těchto modliteb. V každé

modlitbě
krásných

této

naleznešvšak spoustu pře
myšlenek, které si sám podle

své potřeby a duševní disposice rozved' a pro—

medituj. Je to nejlepší příprava ku přijetí Krále
vesmíru a laskavého Spasitele.)

MODLITBA SV. TOMÁŠE
Všemohoucí věčný Bože, hle přistupují k
svátosti jednorozeného Syna Tvého, Pána na—
šeho Ježíše Krista; přicházím jako nemocný
k lékaři života, jako nečistý ke zřídlu milo
srdenství, jako slepý k světlu věčné jasnosti,
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jako chudý a nuzný k Pánu nebes i země.
"Prosím Tě, jehož šlědrosli je hojnosl nesko—
nalá, abys ráčil vyléči'fi mne nemocného, ob
mýli "mne hříchem poskvrněného, osví'ri'ri mne
zaslepeného, obohatili mne chudobného, při—
odí'fi mne nahého, abych chléb andělský, Krá—
le králů a Pána všech pánů, přijal lak uclivě
a pokorně, Jrak zkroušeně a nábožně, se srd
cem lak čislým a věřícím, s předsevzefím a

úmyslem lak dokonalým, jak by lo co nejví
ce prospělo spáse mé duše. Dejž mi, prosím,
nejsladší Ježíši, abych přijal neloliko nejsvě—
lější svá'fos'f Těla a Krve Páně, aleíi podslalu
i účinnou moc svá'ros'ri lé. O nejdobrolivější

Bože, dejž, abych Tělo jednorozeného Syna
Tvého, Pána našeho Ježíše Krisla, kieréž na
sebe vzal z Panny Marie, Jak přijal, abych ho
den byl bý'ri přivlělen k duchovnímu Jeho Tě—

lu a přidružen k údům Jeho. O nejmilejší
Olče, popřej mi, abych na milovaného Syna
Tvého, klerého na 'rélo pou'ri pozemské nyní
hodlám přijmouli rouškou zas'rřeného, mohl
jednou ustavičně palřili Tváří v 'rvář, klerýž
s Tebou žije a kraluje v jedno'rě Ducha svalé—
ho, Bůh na věky věkův. Amen.

JINÁ MODLITBA
(Násl. Krista IV. 16.)

O nejsladší a nejmilejší Pane, jehož nyní
pobožně loužím přijmou'ri, Ty znáš mou sla
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bos'r, klerou lrpím; víš, do jakých hříchů jsem
upadl; jak časlo bývám pokoušen i poskvrněn.
I přicházím k Tobě o lék; prosím Tě o úlě
chu a úlevu.
Mluvím k Tobě, jenž jsi vševědoucí a znáš
celé ni'rro mě a jenž jediný mě můžeš polěšili
a mi pomoci. Ty víš, kierých milosfí obzvláš'rě
polřebuji a jak velice se mi nedos'rává clnoslí.
Nuže, lu slojím před Tebou chudý a ubo—
hý; prosím o milosi a úpěnlivě žádám milo—
srdenslví.
Občerslvi lačného žebráka svého, rozně'r'
mou chladnos'r ohněm své lásky, osvěf slepo
lu září své přílomnosii.
Všechno pozemské obraf mi v hořkos'r. Co
je Těžké a odporné, dej mi přemáhaii irpě
livos'rí; a vším Jrím, co jesi nízké a jen dočas—

né, uč mne opovrhovaii a na 10 zapomínafil
Pozvedni srdce mě do nebes a nenechávej
mne bloudili po zemi!
Ty sám budiž od nynějška až na věky mou
slas'rí, neboť Tys sám můj pokrm a nápoj, Tys
láska má a radosi, mé blaho i všechno dobro
me.
Kéž bys mne svou přílomnosfí celého roz
ní'ril, sežehl a v Sebe lak pře'fvořil, abych
splynul s Tebou v jednoho ducha lo milos'rí
vnilřního spojení a rozlavující silou ohnivé
lásky.
Nedopusf, abych odešel od Tebe lačen a
neosvěžen, nýbrž nalož se mnou lak milosrd
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ně, jakož jsi. časlokrále v podivuhodné lásce
učinil svalým svým.

Ký div, kdybych všecek vzplanul od Tebe
a sám se v sobě zcela slrávil, vždy'f' Tys oheň,
jenž neuslále hoří a nikdy neuhasíná; Tys
láska, klerá srdce očišťuje a rozum osvěcuje.
Amen.
.

DUCHOVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
(Sv. Alfons z Liguorí.)

(Nemůžeš-li přijati Těla Páně, vzbuď lítost 3
spoj se s ním alespoň duchovně. Je to zdrojem
mnohých milostí)
Můj Ježíši, věřím, že jsi zde v nejsv. svá—
losli Ollářní přílomen. Miluji Tě nade všecko
a duše má louží po Tobě. Ale poněvadž Tě
nyní sváloslně přijmouli nemohu, prosím, za—
vílej aspoň duchovně do srdce mého! l objí
mám Tě, jakobys u mne již byl, a spojují se
s Tebou docela. O, nedopusl', abych se kdy
od Tebe odloučil. O Ježíši, mé nejvyšší
dobro a sladká lásko má, zraň jen a rozohni

srdce mé, aby celé vždy pro Tebe planulo.
(Odpustky 60 dní jednou denně.)
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MODLITBY PO SV. PŘIJÍMÁNÍ
Zde bud' opět nejdůležitější modlitbou roz
mluva s přítomným Kristem Pánem vlastními
slovy, V níž mu sděl všechno, co tě tíží, v čem
od něho zvláště očekáváš pomoc, sděl mu však

i radostné výsledky svého snažení o zdokona
lení, lituj, že jsi často opomněl svých předse
vzetí, že jsí se nechopíl všech milostí, které ti
Jím byly nabízeny.
'
Vzdej—mu chválu a dík za nekonečnou jeho
dobrotu a milosrdenství, popros Jej o další po
moc ve své práci, o přispění Tvým drahým a
odpros Jej za urážky, činěné mu právě ve svá
tosti Jeho nezměrné lásky.
I zde uvedené modlitby nechť jsou opět jen

vodítkem, které ti usnadní sebrání myšlenek a
poskytne ti dobrou látku k vlastní modlitbě.

MODLITBA SV. TOMÁŠE
Děkuji

Ti, Hospodine

svatý,

Otče

vše—

mohoucí, věčný Bože, žes mne hříšníka, ne
hodného služebníka svého, beze všech mých
zásluh, z pouhé dobroty svého milosrdenství
ráčil nasytiti nejdražším Tělem a Krví Syna
svého, Pána našeho Ježíše Krista. Toto svaté
přijímání, prosím, necht' mi není příčinou
trestu, nýbrž mi je spasitelnou přímluvou,
abych došel odpuštění. Budiž mi oděním ví
ry, štítem dobré vůle, sproštěním mých nepra
vostí. Necht' vymýtí ve mně nepravosti, vy
hladí zlou žádostivost a nezřízené náklon
nosti; necht rozmnoží ve mně lásku a trpěli
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vosí, pokoru a poslušnosi a všechny osla'rní
clnos'ri; nechť mne mocně obhájí před úkla—
dy všech nepřáiel, vidiielných i nevidilelných;
nechl' ve mně dokonale uliší hnulí lělesná a
duševní. Svalým Jrím přijímáním af pevně při
lnu k Tobě, jedinému a pravému Bohu a jím
léž af dojdu šfaslného konce! Také Tě pro
sím, abys mne hříšníka ráčil uvésii k nevý—
slovné oné hoslině, při níž Ty se Synem svým

i Duchem svaiým jsi svým svalým pravé
svě'rlo, úplné nasycení, věčná radosi, svrcho
vaná slasl a dokonalá blaženosl. Skrze Jréhož
Kris'ra, Pána našeho. Amen.

JINÁ MODLITBA_

PO sv. PŘIJÍMÁNÍ

Božský Spasileli! Tys můj a já jsem Tvůj.
Kéž Ti celý náležím! Přispěj mi Ty sám, jenž

jsi všemocný, abych nikdy nezapomněl, že Ty
přebýváš ve mně. Vzpomínka na Tvou pří
lomnos'r, a'r' mne uchrání každého pokušení
k hříchu. Když Ty jsi se mnou, kdo bude proli
mně? S Tebou zmohu všechno, s Tebou pře
mohu i nepřálele své spásy. Uč mne, Pane
Ježíši, milovali Boha nade všecko a blížní mé
jako sebe samého. Ulvrd' lrpělivosl mou: po- '
silni mně, abych vy'rrval ve siraslech a pra
cích svých, v ulrpení a kříži; dej mi pokoj
svůj.- Ved mne Jrak, abych konaje denní práci
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svou zároveň pracoval o spáse své. Tvůj jsem,
Ježíši, jako Tys můj. Tobě chci ží'ri, Tobě ná
leže'ri, pro Tebe 'rrpěii i pracova'ri, Tvůj chci
bý'ri & Tvůj zůs'rafi zde i na věčnosfi. Amen.

ADORO TE
Zbožně se Ti kláním, skryfý Bože můj,

jenž pod způsobami máš zde s'ránek'svůj,
badavý—li duch se v Tebe zadívá,
všecek se Ti koří, nebo? umdlívá.

Zrakem, hmaiem, chuií Tebe nevnímám,
sluchem jediným Tě jis'rě poznávám.
Věřím, co Syn Boží slovem pověděl,
nad ně jis'rějšího nikdo neslyšel.
Na kříži se Jeho božs'rví Jrajilo,
Jrady člověčensfví Jtéž se ukrylo;

vyznávaje obé srdcem věřícím,
smilování prosím s loirem kajícím.
Rány, jako Tomáš, okem nevidím,
přece vyznávám Tě v pravdě Bohem svým.
Dej, af s Tebou vírou víc se spojují,
pevněj v Tebe doufám, vroucněj miluji.
Smrii Ježíšovy sladká pamě'ri;
Živý chlebe ži'rí, lásky závě'ril
Dej mé duši z Tebe žífi v milosfi,
zbožně opáje'r se Tvojí sladkos'rí.
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Dobrý pelikáne, Jezu, Pane můj,
z mojich poskvrn svou mne krví očišfuj,
jejíž jedna krůpěj může zahladif
všeho svě'ra hříchy a jej posvě'ri'r.

Zahalena, Jezu, zří Tě Jrady zrak,
prosím, nechť se siane, po čem žízním Jrak,
abych uzřel Tebe Jtváříodkryiou,
a byl věčně blažen, vida slávu Tvou.

Amen.
Jiná modlitba po sv. příjímání: Věčné Slovo
str. 55.).

MODLITBA o KNĚŽSKÁ
POVOLÁNÍ
O Ježíši, věčný pas'fýři duší, slyš naši pros—

bu za naše kněze. Vyslyš v ní svou vlasfní
nekonečnou iouhu. Tvé srdce chvěje se nej
něžnější a nejvroucnější láskou ke kněžím;
kněží jsou předmětem Tvé svrchované lásky,
v níž se sous'rřed'ují důkazy Tvé lásky k duším.
Vyznáváme, že jsme se učinili nehodnými
mífi svaié'kněze. Ale Tvé milosrdensiví je ne—
konečně věfší než náš nerozum a naše zloba.
O Ježíši, připus'r' ke svému kněžsiví jen iy,
k'reré jsi povolal; osvěcuj velepas'rýře, když je
yybírají, duchovní, když jim radí, vychovaiele,
když pěs'rují jejich povolání. Dej nám kněze,
k'reří by byli anděly čis'fo'fou, zcela dokonalí
v pokoře, serafy svatou láskou a hrdiny v obě
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lech, apošloly Tvé slávy a spasiieli i posvěii—
leli duší.
Sliiuj se nad Jtolika nevědomýmí, jimž mají
býli svěllem, nad iolika dělníky, volajícími po
lěCh, kieří by je uchránili bludných nauk a
v Tvém jméně je z nich vyvedli. Nad lolika
děimi, nad Jtolika jinochy a dívkami, volají—
cími po 'rěch, kleří by je zachránili a k Tobě
vedli, sli'ruj se nad Jtěmi, kleří irpí a ,touží po
srdci, jež by je v Tvém srdci poiěšilo!

Pomni, kolik duší dosáhne dokonalosli služi
bou sva'rých kněží!
Proiož, ó Ježíši, sliiuj se ješlě jednou nad
záslupem, kierý lační a žízní! Dej, af Tvoji
kněží Jro'rochoré lidsivo všechno k Tobě při

vedou, dej, aby skrze ně ješlě jednou země
byla obnovena, Tvá Církev vyvýšena a králo
vání Tvého' srdce v pokoji bylo upevněno.
Neposkvrněná Panno, Malko kněze věčné—
ho, kiera' jsi přijala od přemilého Ježíše kněze
Jana za svého prvního syna, kierá jsi byla ve
večeřadle, učilelko a královno apošlolů, rač
za svou vzíii naši pokornou prosbu, sama ji
přednes svému božskému Synu a vypros svou
všemocnou přímluvou Církvi svého Ježíše slále'
irvající obnovu Lelnic! Amen.

ZA SV. OTCE
Bože, všech věřících pasiýři, shlédni milo
shvě na služebníka svého N., jehož jsi nej—
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vyšším pasiýřem Církve své us'ranovil; dej mu,
prosíme, af Jrěm, jež řídí, prospívá slovem a
příkladem, aby spolu se siádem sobě svěře
ným živoia věčného dospěl. Skrze Pána na
šeho. Amen.

STAVOVSKÁ MODLITBA
STUDENTOVA
Olče náš, jenž jsi na nebesích, zasvěcuje—
me Ti své mládí a chceme Ti již od nynějška
býli věrni po celý svůj živo'r bez uslání. Dej
nám milos'r, abychom si neohroženě zacho
vali čisioiu svých duší.
Upevní v našich srdcích odhodlání žíli po—
dle Tvé vůle, býi vždy a všude obhájci prav
dy, k'rerou chceme vyzařovali do celého světa.
Dej nám pochopil velikosl Kris'rovy oběli,

abychom byli odhodláni ke všem obělem, jež
od nás budeš žádali!
Učiň nás hodnými bý'ri mezi bra'rry, kleří
Tebe neznají, misionáři Tvého svěila, Tvé
pravdy a Tvé lásky! Dej nám brairské pocho
pení pro všechny lidi, kieří ve všech lřÍCláCl'l
lidské společnosii a ve všech národech na
svělě hledají královsíví spravedlnosli. Sešli nám
víiěznou víru svých apošlolů, abychom byli

hodni siái se bralrynašeho Vykupiiele! Amen.
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MODLITBY PŘED STUDIEM
(Podle sv. Tomáše.)
Tvůrce nevýslovný, jenž jsi z pokladů mou—
drosli své Jtrojí záslup andělů slvořil a _nad

veškerá nebesa podivuhodným řádem určil,
jenž jsi celý vesmír ladně uspořádal, Ty, jenž
jsi pravým pramenem svělla a moudrosli a
počálkem nade vše vynikajícím, rač vylíli nad
lemnoly mého rozumu paprsek své záře, abys
mne zbavil dvojí vrozené lmy, loliž hříchu a
nevědomosli. Ty, jenž činíš jazyky nemluvňal
výmluvnými, vzdělej řeč mou a vylij milos'f
svého požehnání na moje rly; dej mi oslros'r
chápání, schopnosl pamě'ri, možnosl poučení,
jemnosl výkladu, hojnou milosl výmluvnosli,
uprav můj počálek, řídiž poslup a doplň za—
končení. Ty, jenž jsi pravý Bůh a člověk: jenž
žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.
(Odpustky 200 dní jednou denně.)

Jiná modlilba
(prosba o velkodušnosl)
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč
nás pravé velkomyslnosli. Nauč nás Tobě slou—

žili, jak loho právem zasluhuješ: abychom
dávali a nepočílali, abychom pracovali a ne
loužili po odpočinku, abychom se oběiovali
a nehledali jiné odměny, než že jsme vyho—
věli Tvé svalě vůli. Amen.
*

ar-
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Číny naše, prosíme, Pane, osvícením před—

cházej a pomocí provázej: aby všechna naše
modli'rba a práce Tebou vždy počínala a Te—
bou poča'rá končila. Skrze Kris'ra, Pána naše
ho. Amen.

MODLITBA PO STUDIU
Vzdáváme Ti díky, všemohoucí Bože, za
všechna dobrodin'í Tvá, jenž žiješ a kraluješ
po věky věkův. Amen. Zdrávas Maria . ..

MODLITBY MARIÁNSKÉ

Růženec:

Věřím v Boha.
O'rče náš.

3x Zdrávas...

Ježíš, v kierého věříme.
v křere'ho doufáme.

kierého nade vše
cko milujeme.
Pak následují Otče náš, 10 Zdrávas a Sláva
Otci. —Toto se opakuje pětkrát.

,

V každém desátku po slově Ježíš se přidávají
následující tajemství:

V růženci rados'rném:

1. Kferého jsi, Panno, z Ducha svajého počala.
2.5 k'rerým jsi, Panno, Alžbě'ru navš'rívila.
3. Kierého jsi, Panno, v BeHemě porodila.

4. Kjerého jsi, Panno, v chrámě oběiovala.
5. Kierého jsi, Panno, v chrámě nalezla.
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V růženci boles'rném:

MLWM—h

.Kierý
.Který
.Kierý
.Kierý
.Kierý

se pro nás krví poiil.
pro nás bičován byl.
pro nás irním korunován byl.
pro nás iěžký kříž nesl.
pro nás ukřižován byl.

V růženci radostném:
.K'rerý z mrtvých vsial.

.Kferý
.Kierý
.Kierý
5.\Kierý

JÁUUN—h

na nebe vstoupil.
Ducha svaiého seslal.
Tě, Panno, na nebe vzal.
Tě, Panno, na nebi korunoval,

Na konec můžeš připojiti Zdrávas, Královno!

(Modlitba sv. růžence je obdařena hojný
mi odpustky. Vzbud' tedy na počátku modlitby
úmysl získati všechny odpustky, které lze zí
ská-ti. Měj ovšem růženec posvěcený! Upozorňu—

jeme, že za modlitbu sv. růžence před

tostánkem

získáváš plnomocné

sva

odpust—

ky. Musíš ovšem dbát, abys měl úmysl odpustky
získat, vzbuditi dokonalou lítost. Je tomu tak
při získání každých plnomocných odpustků a

nezapomeň též, že modlitba musí býti retná.
Pouhá vnitřní nestačí.)
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KŘÍŽOVÁ CESTA
(Podle sv. Tomáše.)
(Podmínky k získání plnomocných odpustků:
Stav posvěcující milosti, chůze od zastavení
k zastavení [pří plném kostele aspoň povstat
při jednotlivých zastaveních], rozjímat, třebas i
krátce o utrpení Páně. Určité modlitby přede
psány nejsou. Jinak viz pozn. u sv. růžence)
Přípravná modli'rba: Oíče náš, chci jí'riv du

chu za Tvým jednorozeným Synem jeho ce
síou křížovou. Prosím pokorně, dej mi po
chopi'ri, co řekl prorok, že „všechny cesiy
Páně jsou milosrdensíví a pravda". Občersívi
duši mou vroucnos'rí a zkroušenos'rí, osvě'f'
duši mou, aby viděla bohaís'rví Tvé lásky a
dala Tobě lásku svou. Amen.

|. zasfavení.
Pán Ježíš jesi odsouzen na smrí kříže.
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Krisfe a dobro
řečíme Tobě.
Neboť skrze svafý kříž svůj svě'r jsi vykoupil.
Piláf zbičoval Ježíše a vydal Jej v ruce Ži—
dů, aby byl ukřižován. Pod soudem lidské ne—
spravedlnosfi byly skryíy soudy Boží spravedl—
nos'ri. Pane Ježíši, bud' mi silou, když nechá
pu soudy Boží spravedlnosíi. A'r' nezapomí
nám, že, kdo od lidí jes'r pro Boha odsouzen,
jes'r vždycky ví'rězem. Bud mi soudcem milo—
srdným.
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Olče

náš . . .

Pro své svalé rány.
Ježíši, smiluj se nad námi.

||. zaslavení.
Pán Ježíš béře na sebe kříž.
Klaníme . . .

Nesl na sobě kříž a vyšel na míslo, kleré
sluje Lebečné; vyvedli jej, aby jej ukřižovali.
Pane Ježíši, Tvé ruce berou kříž a celým srd
cem se dáváš za nás, když jdeš vykonali dílo
Vykupilele svěla. Já zase mám splnili úkol du
še vykoupené. Odpusl' mí mé slabosli, dej mi
síly nésli radoslně úkoly Tvých svalých přiká—
zánL
Olče náš . . .
Pro své . . .

|||. zaslavení.
Pán Ježíš padá pod křížem po prvé.
Klaníme se . . .

Prorok praví: Spravedlivý padá před bez
božnými. Jako by viděl nejspravedlivějšího,
klerý se před bezbožnými pokořuje. Nechce
ukazovali sílu, kleré by se divili, nýbrž sla
bosl, kleré se posmívají. Pane Ježíši, padáš
pod líhou oběli a přece jdeš dále. Dej mi
lásku k Tobě, až mi bude chyběli svalé nadšení.
Olče náš . . .
Pro své . . .
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IV. zasiavení.
Pán Ježíš se seikává se svou Maikou.
Klaníme se . ..
Vy všichni, kieří jde're cesiou, viz're, zda je
věiší bolesi, nežli bolesi má. Pane Ježíši, Tvá
bolesi byla nejvěiší, neboť jsi chiěl lrpěii
každou

bolesi

— i boles'f z pohledu

na Bo—

lesfnou Maiku.'A přece pohled na Tebe pod
křížem byl jí silou v odříkání. Dej mi křesťan—

skou irpělivosl, veď mne k sobě a Bolesiné
Maice, až se mi bude zdáli, že se ode mne
žádá příliš mnoho.
Oiče náš . . .
Pro své . . .

V. zasiavení.
Šimon Cyrenský pomáhá nés'ri kříž Pánu
Ježíši.

Klaníme se . ..
Nalezli člověka cyrenského, jménem Šimo
na, jenž ludy šel z dvorce; a přinuiili ho vzíii
a nés'ri kříž. Nemusili nu'riii, když Šimon v o
čích Pána Ježíše uviděl oiázku: Chceš mi po—

moci? Pán za 10 dal milosi víry celé jeho ro
dině. Pane Ježíši, nedej mi zapomenouii na
Jfen dobrý příklad na křížové cesiě. A'r' můj
vy'rrvalý dobrý příklad smí býii Tvým pomoc

níkem v záchraně duší.
Oiče náš . . .
Pro své . . .

Vl. zaslavení.
Veronika podává Pánu Ježíši roušku.
Klaníme se . . .

Ejhle Bůh, Spasilel můj, nebudu se báli,
budu odhodlaně jednali. Pane Ježíši, Jtak od
hodlaně, jak 10 viděl prorok, přihlásila se
k Tobě Veronika proslřed nepřálel a vyznala
svou lásku k Tobě. Za lo jsi jí dal důkaz
v obrazu, že ani rány, ani poiupné pošpinění
nezničí krásy duše s Bohem spojené. Odpus'r'
mi mo'u malou důvěru. Dej sílu vždy se k To

bě nebojácně hlásili.
Olče náš . . .
Pro své . . .

Vll. zaslavení.
Pán Ježíš padá po druhé pod křížem.
Klan-íme se . . .

Složil na něj Hospodin nepravosli nás Všech.
Pane Ježíši, nikdo dokonaleji nepochopil lolo
slovo žalmu nežli Ty. Nyní mi ukazuješ veli
kosí svého břemene a velikosl hříchu. Pro
svůj druhý pád pod křížem odejmi ode mne
všechnu poVrchnosl, dej mi hluboké poznání,
že nic není horšího než hřích. Dej celou sílu
mým předsevzelím, dej slzy lílosli.
Olče náš . . .
Pro své . . .
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Vlll. zaslavení.
Zeny jerusalemské pláčí nad Pánem Ježíšem.
Klaníme se . . .

Šel za ním záslup žen a ly plakaly a kví
lely nad ním. Pane Ježíši, Tys řekl ženám, aby
plakaly spíše nad sebou a svým poiomslvem.
Neboť za ně živol dáváš - dáváš jej z lásky.
Z lásky, klerá nikdy neochabuje, klerá jesi
jako vždy se zelenající slrom. Dej mi, Pane,
svalou horlivos'r, aby duše má nikdy nebyla
suchým dřevem; pomáhej jí, aby lačně shro—

mažďovala ovoce dobrých skulků.
Olče náš . . .
Pro své . . .

IX. zaslavení.
Pán Ježíš padá pod křížem po lřefí.
Klaníme se . . .

Pane Ježíši, když prorok Tvým jménem hlá
sal: „Já pak jsem červ a ne člověk, na po
směch lidem", musil iušili Tvůj Jfře'rípád pod
s'rále Jtěžším břemenem kříže. Padáš pod
křížem opěi a vždy bolesiněji, abychom vi—
děli, jak ubohý je člověk, jenž opět se vrací
ke hříchu, kferého se zřekl. Pane Ježíši, drž
mě, af nejsem jako červík, klerému je dobře
jen při zemi; af jsem člověk, kierý jde za
Tebou slále výše.
Olče náš . . .
Pro své . . .
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X.zasiavení.
Pán Ježíš jesi roucha zbaven a okouší žluči.
Klaníme se . . .

Když pak jej ukřižovali, rozdělili si roucha

jeho; dávali mu pí'ri vínase žlučí; on pak
okusiv, nechfěl. Pane Ježíši, chiěls býii zba
ven c'ri před lidmi, chiěls býii zbaven jakési
úlevy z Jtěžkého nápoje. Tvé zevnější odříkání
všeho budiž mi zbraní profi požadavkům ná
ročné sebelásky, aby má duše uměla roz
hodně říka'ri: Nechci.
Oiče náš . . .
Pro své . . .

,

Xl_.zasiavení.
Pána Ježíše přibíjejí na kříž.

Klaníme se. . .
Byla pak hodina iřeií, když jej ukřižovali'.
Moudrosi Boží posiavila kříž, aby se člověk
ničeho nelekal, co musí přinésii v oběi' živoiu
své duše. Pane Ježíši, slíbils, že všechno po—

iáhneš k sobě, až budeš vyvýšen. Prosím
vroucně, iáhni duši mou k sobě, Jráhni-srdce
mě k nebi, jehož bránu jsi svým křížem oíe
vřel. Ai' u Tebe hledá a šfasina najde náhradu.
Oíče náš . . .
Pro své . . .
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Xll. zaslavení.
Pán Ježíš umírá na kříži.

Klaníme se. . .
Ježíš řekl: Dokonáno jesi! Olče, v ruce Tvé
poroučím duši svou. A nakloniv hlavu, vy
dechl duši. Pane Ježíši, když jsi vydechl du
ši, dokonal jsi pro duši mou nejbohaiší po
klad zásluh, jenž doplňuje mou slabosl; dal
jsi mi nejúčinnější zadosliučinění, klere' mírní
lresly za mě hříchy; vykonal jsi nejdrahocen
nější oběť, která mi dává jislé spojení s Bo
hem. Dej mi, Pane, pochopení pro fuřo cenu
oběli mše svalé.
.Olče náš . . .
Pro své . . .

Xlll. zaslavení.
Pán Ježíš položen do náručí Boleslné Malky.
Klaníme se . . .

Polom Joseí z Arima'rie přišel a sňal lělo
Ježíšovo. A položil je do náručí ioužící Malky
Marie. Svaiá Malko, poslední meč pronikl
duši Tvou, když jsi hleděla na nejvělšího mu

čedníka a do jeho olevřeného srdce. Nyní
vidíš nejjasněji celou velikosl Jeho lásky, nyní
znáš úplně poklady jeho srdce. Dí'rko Tvé Tě
prosí: Dej mi vřelou lásku k Srdci Pána Ježíše.
Neopoušlěj mne, jako Jeho jsi neopusiila.
Oiče náš . . .
Pro své . . .
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XIV. za'siavení.
Pán Ježíš uložen do hrobu.
Klaníme se . . .

Obvinuli Jtělo Ježíšovo, položili je v zahra
dě do nového hrobu. Pane Ježíši, Tvůj pohřeb
znamená slavné vzkříšení. Hrobem i slavným
vzkříšením mi dáváš jisiou naději mého vzkří
šení a věčného živoia. Zůsiávej mi příkladem
a vůdcem, aby duše má vždy věděla, že před
věčným živoiem musí býii hrob pro hřích a
pohřbívání náklonnos'rí ke hříchu. Dej mi spl
nili slovo Písma: Zemřelivjsie a živoi váš jesi
s Krisiem ukryl v Bohu.
Otče náš . . .
Pro

své

. . .

'—

Zakončení.
Pane Ježíši, buď cesfou mou a živofem
mým. Nedopusf, aby Tvá cesia křížová byla
pro mne zlracena. Chci nésii svůj kříž a věrně
jí'ri za Tebou. Amen.
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ZPOVĚDNÍ ZRCADLO.
Po vzývání Ducha sv. pfej se sama sebe:
Kdy jsem byl naposledy u sv. zpovědi?
Nezamlčel jsem iěžký hřích?
Liioval jsem upřímně svých hříchů?
Umínil jsem si, že se jich nedopusiím?
Přijal jsem ve siavu Jtěžkého hříchu Tělo
Páně?
Vykonal jsem uložené pokání?
Nahradil jsem škodu způsobenou bližnímu?
D e s a i e r o:

I.Pěsioval jsem soukromě náboženské
vzdělávání?
Nezanedbával jsern vyučování nábožen
ÚVR

Použil jsem možnos'fi zúčasini'r se nepo

vinného nábožensiví?
Nedal jsem svou neúčasií na nepovinném
nábožensiví pohoršení druhým?
Použil jsem všech možnosií vzdělávaii se
ve sv. nábožensiví?
Pochyboval jsem dobrovolně o pravdách
víry?

Hledal jsem v pochybnosiech poučení?
ČeH jsem knihy a časopisy víře a Církvi
nepřáielské?
Dával jsem 10 čísii dále?
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Deporučoval jsem jiným lulo čelbu?
Mluvil jsem profi víře?
Zúčaslnil jsem se činně nebo hříšně lrp
ně Jtakových hovorů?

Nezabránil jsem jim, když jsem mohl?
Nečinil jsem věcí pověrčivých?
Modlil jsem se nepobožně?
Zanedbával jsem denních modlileb? Rá
no, večer, k jídlu?

||. Bral jsem nadarmo jméno Boží a svalých?
Užíval jsem jich ve hněvu?
Zesměšňoval jsem svalé věci nebo osoby?

|||. Nezanedbával jsem v neděli a v zasvě
cené sváiky služby Boží?
Nepřišel jsem vlaslní vinou na mši sv.
až po obělován'í?
Byl jsem nábožně a pozorně přílomen
mši sv.?

Nešeplal jsem při mši'sv.,

nesmál jsem

se při ní?

Choval jsem se palřičně

při oslalních

bohoslužebných úkonech?
lV. Byl jsem ke svým rodičům uclivý, po—
slušný, vděčný?
Byl jsem ke svým předslaveným a pro—

fesorům poslušný, ucfivý?
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Nebyl jsem k nim hrubý, drzý, odmlou
vavý?
Modlil jsem se za ně?
V. Neškodil jsem si na zdraví nemírným kou
řením, přepínáním spor'ru, hllavou čelbou?
Nenadával jsem spolužákům?
Nebil jsem se s nimi?

VI. a IX. Neoddával jsem se dobrovolně &
s plným svolením a zalíbením myšlen
kám, žádoslem, poci'rům nečislým?
Nečinil jsem něco nečislého sám, s ji
nými?

Nesváděl jsem k lomu druhé?
Byli svedení sami ješlě nevinní?
Díval jsem se neslušně na sebe, na dru
hé, na nečislě obrazy?
Nemluvil jsem něco neslušného, nezpív'al
jsem neslušných písní?
Nesmál jsem se neslušným žer'rům?
Nečell jsem neslušné knihy a časopisy?
VII. a X. Nevzal jsem něco doma nebo
zím, co mně nepalřilo?
Nechal jsem si nalezenou věc?
Nevráfil jsem vypůjčené věci?
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ci—

V|||.Nepoužíva| jsem lži k žer'ru a abych si
pomohl z nesnází?
Nepoužíval jsem nepoclivosli ve škole
opisováním, v různých síudeníy používa—
ných obměnách?
Nepřeívařoval jsem se?
Není neupřímnos'r mou necinos'rí?
Nedonášel jsem slyšené dále?
Nepomlouval jsem druhé, neuírhal jsem
jim na cíi?

Paíero církevních přikázání:
Nejedl

jsem v us'ranovené posly

masa?

(Páfek, popeleční —síředa,Velký páíek, š'rědrý
den?)

Nezúčasínil jsem se íanečních zábav v ad
ven'rě a v čase posíním?
Přijal jsem v době velikonoční sváíos'r po
kání a Tělo Páně?

Hlavní hříchy:
Nebyl jsem pyšný nebo marnivý?
Nepohrdal jsem jinými?
Nebyl jsem lakomý?
Pomohl jsem chudému spolužáku?
Nebyl jsem závislivý?
Nebyl jsem nesířídmý v jídle a pílí?
Nebyl jsem hněvivý? Nebyl jsem lenivý?
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Stavovské:
Jak jsem plnil svou slavovskou povinnosl
sludia?

Nezanedbával jsem sludia?
Nepoužíval jsem času ke všemu jinému, je
nom ne ke sludiu? (lřeba i soukromému?)
Byl jsem upřímný k profesorům?
Byl jsem ocho'mý a' dobrý ke svým spolu
Žákům?
Nechoval jsem delší dobu k někomu z nich
odpor nebo i hněv?
Snažil jsem se býli dobrým kamarádem?
Byl jsem vždy cudný ke svým kolegyním,

kolegům?

Zpylování při exerciciích:
Konal jsem souslředěně rozjímání?
Přemáhal jsem rozlržilos'f?
Zachoval jsem mlčení?
Reci'roval jsem důs'rojně, řádně & pozorně
společné modli'fby?
Navšlěvoval jsem časlo Ježíše ve svalo—
slánku?
Přemýšlel jsem o svém budoucím lepším
živolě?
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TVOJE ČETBA
Jesiliže se ve všem vzděláváš, musíš se
vzdělávali Jtaké v otázkách nejvážnějších, 't. j.
náboženských. Jesíliže jsi kaíolík, pak i Jrvá
če'rba se musí řídili směrnicí, že jsi kaíolický
siudení. Budeš čísíi Jrak, aby nic neohrozilo
Jrvou víru nebo cudnosi, abys poznal naše
auíory, kíeří jsou umělci i kaiolíky a Jrak uka

zují, žese dá kaíolicíví posíaviíi krásně do
živoia, do všech jeho oborů. Nejprve se
vzdělávej v oíázkách náboženských. Přede
vším odbírej, nebo aspoň čii svůj slavovský
časopis kaíolického sludenia JlTR 0. Pak č'ri
knihy svého, přímo síavovského spisovaíele
prof. Dominika Pecky. Je lo profesor, kíerý li
rozumí, kíerý lé má rád a jenž řídí Jrak obě
lavě pro íebe již řadu lei ívoje JIT R O. Číi
jeho knihu Ces'ra k pravdě, klerá ii osvěílí zá
kladní náboženské olázkya osíaíní, Smysl člo
věka, Tvář člověka. Z románových prací Malka
Boží v lrní, Jarní sonáía, Asunia a Svělla na
moři.

Opaíři si posíupně Dacíkovu Věrouku pro
laiky. V oiázkách pohlavního živoía si přečli
knihu Dr. Habáně Sexuální problém.
Když se chceš poučili zkrá'rka a spolehlivé,
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vezmi do ruky Brailovy dvě knihy psané pro
inleligenci: Základy a Živol.
Přirozeně, že lvou první knihou bude Písmo
svalé, kleré vyjde co nejdříve v laciném vy
dání. Dále český misálek bud' úplný v Schalle—
rově překladu, nebo malý, vydaný ve Valaš—
ském Meziříčí.
Y o'rázkách duchovních li poradí brožurka
P. Slorka T. J. „Z duchovního živola".
Souslavně lě poučí o duchovním živolě re
vue „Na hlubinu", klerou řídí P. Dr. Brailo již
16 lei. Velmi vhodné poučení ii ský'rají „Oláz
ky živolní" vydávané Vyšehradem. Najdeš
v nich odborné poučení z kaiolického hlediska
o olázkách nejakluálnějšich. Kullurní kalolic
kou informaci li podají „Výhledy", vydávané
při Hlubině. Lilerární informace nejlepšího
druhu ii dá Akord a Řád.
Z belelrie si přečli Durychovu Sedmikrásku,
Bloudění, Služebníky neužilečné. Čepova pro
sa li poví velmi mnoho, hlavně jeho Hranice
slínu. Demlovy knihy veršů i prosa Ti ,dají
mnoho krásných chvil a naučí lě dívali se
okem čislým na Boží svěl a živol. Z básníků
sáhni po Zahradníčkovi, Renčovi, Dokulilovi,
Lazeckém.
Raději než výpočlu knih k doporučení, kle—
rý by byl vždycky neúplný, všímej si recensí
v JITRU a v kalolických lilerárních časopisech,
ve klerých se dočleš vždycky o novinkách i o
lom, jakou má kniha hodnolu a podle loho za
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řiď svou Čeibu! Nečli vždycky lo, co se čte,
co všichni čtou, nýbrž co je opravdu dobré!
Nejdi iu s módou, nýbrž s krásou a sku'rečnou
hodnolou!

TVOJE POSLÁNÍ.
Obnovil jsi se ve svém náboženském du—
chu. Uvědom si, že dar víry, kíerý 'ri Pán svě
řil a zachoval, vybrav 'rě z lisíců, obsahuje
určifé závazky. Když jsi poznal, že Bůh je
ívým Pánem a cílem, _zařid' podle íoho svůj
živol. Ne, abys dával Bohu jen zby'rky svého

času. Poslav se do uvědomělého poměru k
Němu. Obracej se k Němu, hovoř s Nim, Čili
modli se. Přisiupuj ke sváiosiem, abys načer—
pal sílu k iomulo živolu vedoucímu k Bohu,
syi' se časio Tělem Páně, abys vydržel v ži—
vo'rním boji na slraně Boží. Uvědom si, že iy
musíš ukázal svou víru, ukázal, že se dá žili
podle víry, že io není sen ani přelud. Plň
sia'rečně a bez lichého sludu a sirachu své ná
boženské povinnos'ri. Tvá věrnosí a slalečnosl
ii zjedná jen úc'ry u rozumných lidí. Když jsi
šťas'rný ve své víře, kíerá ii dává světlo a směr
pro celý živol, bud' vděčný k Bohu za iu mi
losi a snaž se rozléva'fi kolem sebe svou ji
sio'fu. Bud' zkráika apoš'rolem. | febe volá Ka
iolická Akce: KA je součinnosi laiků s Církvi
na budování duchovního královsfví Božího na
_
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zemi. Každý má pracovali na svém mís'fě.Ty
mezi svými kolegy a kolegyněmi. Slovem,
příkladem, rozšiřováním svého časopisu JITRA,
knih edice JITRA, doporučováním dobrých ka
folických časopisů a knih vůbec. Když se li
doslane do ruky dobrá kniha nebo časopis,
doporuč lo dále. Rozšiřuj mezi svými druhy
myšlenku exerciční. Víš jak lě samého exerci
cie vzpružily duchovně, co li daly a pro'ro se
slaň horli'relem exercičního hnu'rí mez-i kolegy
němi a kolegy. Jsi mladý. Živoř se v lobě
probouzí. Nežij v uzavření. Žiješ s příslušní—
ky druhého pohlaví. Snad s nimi i studuješ.
Uvědom si, že jako kalolik máš i zde své sva—
lé povinnosfi. Musíš respek'rova'fi nejen klid
své duše a čislo'ru svého svědomí, nýbrž laké
klid a cudnos'r své kolegyně, svého kolegy.
Nenavazuj předčasných známoslí, kleré nemo—
hou k ničemu vés'ri, nejvýše ke hříchu. Nikdy
si nedovol vůči svým kolegyním, zač“ bys se
musil slyděli, nebo zač bys se nemohl Ježíši
nebo svým drahým rodičům podívali do očí.
Bud' dobrým i k dívkám a dívko, ke s'ruden
Jrům, buď dobrý ke všem, důvěrný s nikým!
S'rále se navracej k Jromu, co jsi slyšel v exer—
ciciích z ús'r exercilá'rorových, nebo co jsi ulo—

žil do hlubin své duše v lichých chvilkách
s Bohem zlrávených. Žij podle ,toho a lak 'ri
přinesou Jfy'roexerciční chvíle mnoho požeh
nani.
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