
PŘÍPRAVA
BOHOSLUŽBY
PŘÍRUČKA PRO POMOCNÍKY DUCHOVNÍ SPRÁVY,

ČLENY KATOLICKÉ AKCE A KOSTELNÍCH SPOLKÚ

Sestavili členové Apoštolátu III. řádu sv. Františka

SVAZEK IV.-V. CENA K 3-—.



KNIHOVNIČKA
PRO ŽIVOT

články a profily
INFORMUJE-POUČUJE-VZDÉLÁVÁ

Učitel, profesor, kněz, úředník, prosté každý, kdo
chce sledovat závažné otázky českéhokult umího,
uměleckého, sociálního a hospodářského života,

čte knihovnu »Pro života, redigovanou
Janem Reyem a Rudolfem Voříškem

DOSUD VYŠLO:

Jose! Hobzek: Josef Pekař —národní dějepisec
Jan Rey: Ceský sloh

Rudolf Voříšek: Úpadek a sláva českých dějin
V. Rabas: Malířovo vyznání

M. Očadlik: Poslání české hudby
M. Welrich: 0 českou kolébku

F. Pujman: Operní režie
B. Slavík: Lidová.literatura

St. Berounský: Střední stav v dnešní společnosti
M. Mičko: Výtvarné dědictví Rukopisů

J. Vašica.: Slovanská bohoslužba v českých zemích
V. Bitnar: 0 podstatě českého literárního baroku
M. Očadlik: Co máme vědět o Prodané nevěstě

0. A_Tichý: 0 dobrou dnchovn! hudbu
Oena každého svazku K 3'60

U všech knihkupců
NAKLADATELSTVÍ x—VYSEHRADc
PRAHA 11, VÁCLAVSKÁ. ULICE c. 12



PŘÍPRAVA
BOHOSLUŽBY
PŘÍRUČKA PRO POMOCNÍKY DUCHOVNÍ SPRÁVY

ČLENY KATOLICKÉ AKCE A KOSTELNÍCH SPOLKÚ

Sestavili

členové Apoštolátu Třetího řádu sv. Františka

1940

NÁKLADEM >>VYŠEHRADU<<V PRAZE



Vytiskly Č. A. T. Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské
podniky v Praze



ÚVOD

Tato knižečka je určena všem těm, kteří byli poctěni anděl—
skou službou — službou sakristána. Snad mnohý potřebný po—
kyn v ní naleznou i ty zbožné paní, jež považují za čest přispět
osobní pomoci k výzdobě domu Božího. Prvním platí napome—
nutí, vztahující se především na sluhy Boží, ale i na všechny,
kteří smějí konati ke službě Boží nutné přípravy; „Bud svatý,
který se dotýkáš nádob Hospodinovýcln“ Druhé naleznou ne
překonatelný vzor v pokorné „Dívce Páně“, v Matce Boží. Jak
uctivě asi pomáhala v chrámě, s jakou svatou radostí, jak po—
zorně a přesně asi zhotovovala potřebná bohoslužebná roucha!
A to bylo ještě v Starém zákoně. kdy chrám nehostil živého
Boha s jeho tělem i duší.

Pouhý pohled do vnitřku chrámu prozradí zkušenému oku,
že je péče o něj svěřena povolaným rukám, rukám, které řídí
víra v přítomnost Boha živého. Ta se projevuje uctivou pozor
ností při výkonu svaté služby. A všechno v chrámě, od svěžího
květu v čisté váze až k rohožce přede dveřmi dává vysvědčení
o živé víře a lásce a nutí nás chváliti Toho, k jehož oslavě vy
dechuje svou vůni květ a září čistý svícen.

A těm lidem dobré vůle, kteří chtějí svou pomoc nabídnouti
Církvi svaté na jejím nejsvětějším místě, takřka jejímu srdci,
ale nejsou dosti poučeni o způsobu, jak to činiti, adresujeme
tyto řádky. Neuvádíme zde jen osobní názory a Zkušenosti jed
notlivců, byť i sebezbožnějších nýbrž téměř vždy přímé po—
kyny a ustanovení Církve svaté. Jsou tudíž pro ně závazná! Při
jmou—lije v pravém duchu, budou vykonávati kdekoli svou
službu s klidem a jistotou těch, kteří nepodléhají lidským ohle
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dům, vědouce, že nikdo není oprávněn měniti nařízení matky
Církve.

Pojednáme zde tudíž o oněch částech kostela nebo o „oněch
jednotlivostech v něm, kterým je pro jejich význam nutno .vě
novati největší péči a kde se z neznalosti příslušných ustanovení
stává nejvíce chyb a omylů. Neběží zde tolik o objasnění pojmů,
nýbrž o správné zacházení s předměty.

__

KOSTEL
A.Druhy:

Kostelem nazýváme posvátnou budovu, vyhrazenou pro bo—
hoslužbu za tím účelem, aby všem věřícím sloužila k veřejné
bohoslužbě. (Can I 161.)

Církev svatá rozeznává rozličné druhy kostelů, a to:
a) metropolitní 0—v sídle arcibiskupa,
b) katedrální — při sídlech biskupských,
c) kolegiátní — při kapitulách kolegiátních,
d) konventuální — při klášteřích,
e) farní.

Místa určená pro bohoslužbu s určitými výhradami nazý
vají se oratoria nebo kaple.1) Všimněme si tudíž, že rozdíl
mezi kapli a kostelem nespočívá ve velikosti, nýbrž v účelu.
Kostel slouží všem věřícím, kaple omezenému nebo lépe vyhra—
zenému okruhu věřících.

Rozlišujeme kaple:
a) veřejné, které jsou alespoň po dobu bohoslužeb přístupné

všem věřícím a mají práva skoro jako kostely,
b) poloveřejné, jež bývají zřizovány pro určité společnosti ne—

bo pro shromáždění skupiny věřících, ku př. pro školy, ne—
mocnice, kláštery, ústavy,

c) soukromé, zřízené v soukromém domě pouze pro určitou
rodinu nebo osobu?)

1) Can. 1188.
3) Can. 1188.



Aby kostel nebo veřejná kaple mohly sloužiti svému účelu,
musí býti buď konsekrovány nebo posvěceny. Ustanovení o
tom zní takto: „Každý kostel nebo veřejná kaple musí býti
bud slavnostně konsekrována nebo posvěcena, než jest dovoleno
v nich vykonávati posvátné úkony.“3) „V kaplích poloveřej
ných, zákonitě zřízených, je dovoleno vykonávati všechny boho
služby a církevní úkony."4)

O kaplích poloveřejných platí tato ustanovení:
„Nemusí býti posvěceny, musí však býti vyhrazeny pouze

pro bohoslužbu a nesmí jich býti používáno k žádnému do
mácímu účelu."5)

K zákonitému zřízení poloveřejné kaple jest nutné dovolení
Ordináře, jenž musí dáti také souhlas, má—likaple býti opět
uvolněna k světským účelům.“6)

V kaplích soukromých, zákonitě zřízených, lze denně slou
žiti mši svatou, vyjímaje na vyšší svátky, podle znění povolení.
Jiné církevní úkony v nich dovoleny nejsou.7)

B.Poloha

Při stavbě kostela se volí taková poloha, aby oltář byl na vý
chodní straně. Pro vhodné osvětlení vnitřku budiž dbáno, aby
světlonepřicházelo okny umístěnými za hlavním oltářem, proti
zraku věřících. '

C.Vnitřek chrámu.

Vnitřek kostela je rozdělen na tři části:
a) presbytář čili kněžiště, to jest onu přední část kostela, _vníž

stojí oltář, oddělenou mřížkou nebo schody,

3) Can. 1165. S 1 — 1191.
4) Can. 1193.
5) Can. 1196, S 2.
<:) Can. 1192, S 1, 3.
7') Can. 1195.



b) loď chrámovou, největší část chrámu, v níž se shromažďují
verici,

c) předsíň chrámovou.
Uvedeme zde hlavní předměty v chrámě:

a) V presbytáři:

V presbytáři je srdce kostela — oltář. Ve smyslu liturgickém
rozeznáváme dva druhy oltářů:

1. pevne,
2. přenosné.
Oltář pevný je ten, jehož celá vrchní deska spolu se spodkem

tvoří celek, a jako takový jest posvěcen.8) V konsekrovaných
kostelích musí býti aspoň jeden, obyčejně hlavní, oltář pevný.9)
Při stavbě kostelů nutno dbáti, aby aspoň hlavní nebo jiný oltář
byl spojen se zemí a nestál na spodní klenbě, & ten bude pala
aspoň konsekrován.

Oltářem přenosným nazýváme biskupem svěcený mramo
rový kámen rozměrů asi 35x35><5 cm s malou přikrytou
prohlubní pro sv.ostatky, která jest uprostřed na vrchní straně
kamene v rozměru asi IO ><IO cm a do hloubky asi 3 cm, při—
kryta mramorovou &pevně přitmelenou deštičkou.

Oltář ztrácí své svěcení, jestliže se z něho odlomí značná část,
nebo když jsou vyňaty, byt i na okamžik,—ostatky, jakož i teh—
dy, když se zlomí nebo odstraní příklop hrobečku. Nepatrné
nalomení příklopu nemá za následek ztrátu svěcení a může jej
každý kněz cementem upevniti.10) Pevný oltář pozbývá svěcení
i v tom případě, oddělí—lise oltářní deska, byť i na okamžik,
od spodku nebo od země. Pak nelze na nich sloužiti mši sv.

Oltářní stůl — u pevného oltáře tedy vrchní deska, —
u přenosného deska, do které je oltářní kámen vložen, musí
býti takových rozměrů, aby se na něm mohla správně sloužiti

8) Can, 1197. Kousekrace jest svěcení, provedené biskupem, obyčejně
s použitím sv. olejů.

9) Can. 1197, s a.
10) Can. 1200, S 2, 3.
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mse sv., tedy dlouhý aspoň půl druhého metru, široký aspoň
70 cm a volný od všechjiných předmětů.

Přenosný oltářní kámen se vpustí do stolu tak, že jeho před—
ní okraj jest vzdálen asi 5—7 cm od předního „okraje stolu
a celý poněkud, asi 2—3 mm vyniká nad stolní plochu, aby
jej kněz mohl nahmatati.

Každý oltář je vyhrazen pouze pro bohoslužebné úkony,
především pro mši svatou, & je vyňat z jakéhokoli světského
užívání. Pod oltářem nesmí býti uložena mrtvola,11) ani kolem
něho do vzdálenosti jednoho metru.

1. Co musí býti. na oltáři?

Každý oltář, na němž se slouží mše svatá, musí býti přikryt
třemi buď lněnými nebo konopnými plátny, z nichž spodní dvě
mohou býti hrubší a z jednoho přeloženého kusu a musí po
krývati u pevného oltáře celou mensu, u oltáře přenosného celý
kámen. Horní plátno, jemnější, u obou druhů oltářů má při—
krývati celý stůl a sahati po stranách oltáře až skoro k zemi.12)

Všechny oltáře se pokrývají po mši svaté nebo po jiném
bohoslužebném úkonu ihned čtvrtou pokrývkou, nejvhodněji
v barvě liturgické toho dne, aby se bílá plátna nezašpinila.

2. Na každém oltáři musí býti kříž s tělem Krista Pána. T0
je podstatná část oltáře. Liturgie mešní předpisuje, kdy si má
kněz připomínati pohledem na kříž, že koná vpravdě svatou
oběť kříže. Kříž pak je umístěn tak, aby jej kněz dobře viděl,
kdykoli vzhlíží vzhůru, jakož aby jej viděl i lid. Kříž, který
bývá na dvířkách svatostánku a je málo viditelný, nestačí.13)
Představuje-li však hlavní obraz oltáře křížs tělem Krista Pána,
nemusí býti na oltáři již jiný kříž.14) Kříž musí býti umístěn
za svatostánkem, nikoli na svatostánku.

11) Can. 1202.
12) S. B. C. 9. Jun. 1899 Dubior ad 1. n. A029.
13) S. B. C. 16. Jun. 1663 Rossanen ad 1. n. 1270, 17. Sept. 1822

Dubior ad 7. n. 2621.
14) S. B. C. 16. Jun. 1663 Rossanen ad 2. n. 1270 — 11. Jun. 1901;

Ord. Min. ad 2. n. 13136.



Ke mši sv. musí býti na oltáři mešní tabulky, z nichž aspoň
prostřední jest přikázána.

Po obou stranách kříže jsou umístěny svícny s voskovými
svícemi. Svícny lze také postaviti na vyšší stupínek,15) zvaný
„podsvícní".

Na oltáři bývá svatostánek. Není jeho nezbytnou součástí.
Avšak tento svatý stánek živého Boha necht především svědčí
o naší víře v jeho přítomnost. Jestliže se v Starém zákoně přes
ně a se svatou bázní plnily Mojžíšovy předpisy o úpravě vele—
svatyně, v níž se vznášel Hospodin v podobě oblaku, jak se musí
láska k Pánu Ježíši osvědčiti při výzdobě svatostánku!

Svatostánku se týkají tyto církevní předpisy:
1. Nejsvětější Svátost smí býti stále přechovávána v témže

kostele pouze na jednom oltáři, & to zpravidla na „oltáři hlav—
ním. Jen v chrámech katedrálních, kolegiátních a konventuál—
ních, kde u hlavního oltáře se vykonávají chorové modlitby,
jest vhodné, aby Nejsvětější Svátost byla přechovávána stále
na jiném oltáři nebo ve zvláštní kapli.16)

2. Správcové kostelů necht pečují o to, aby oltář, na němž se
přechovává Nejsvětější Svátost, byl vyzdoben více než ostatní,
aby již svým vzhledem mocněji povzbuzoval věřící k úctě a
zbožnosti.17)

3. Není zakázáno u příležitosti nějakého svátku, tridua, no
vény, přechovávati přechodně Nejsvětější Svátost na jiném,
vedlejším oltáři, aby tam mohlo býti podáváno věřícímsv. při
jímání.18) Zvláště jest to nutno v čas výstavu Velebné Svátosti
na hlavním oltáři, neboť tehdy není dovoleno podávati sv. při
jímání u tohoto oltáře ani na něm sloužiti mši svatou.

lí. Nejsvětější Svátost jest třeba přechovávati ve svatostánku
upevněněm, ne volně postaveném, uprostřed oltáře. Svatostá
nek budiž vkusně zhotoven, se všech stran dobře uzavřen, pečli
vě podle liturgických směrnic vyzdoben, nesmí se v něm vůbec

15) S. B. C. 5. Dec. 1891 Lucana ad 2. n. 3759.
16) Can. 1268, SS I, 2, 3.
17) Tamtéž, S (|.
18) SSR, C. 2. Jun. 1883 Cuneen ad 6. n. 3576.



nic jiného ani na okamžik ukládati, — ku př. prázdné nádoby,
patena k přijímání věřících, plátna a pod.19)

5. Dřevěný svatostánek má býti po vnějšku zlacen, uvnitř „vy
ložen hedvábím anebo vyzlacen.20)

6. Klíč od svatostánku, v němž je uschována Nejsvětější Svá
tost, musí býti co nejpečlivěji uschován, &to mimo oltář. Tento
příkaz těžce váže svědomí správce kostela.21) Klíček od svato—
stánku budiž pozlacený anebo alespoň opatřený ozdobným,
ze zlata zhotoveným střapcem.22)

7. Na svatostánek a před dveře svatostánku se nesmí nic
stavěti, ani květiny, ani sochy svatých, ani kříž. Jakákoliv vý
zdoba musí býti mimo svatostánek nebo za ním.

8. Svatostánek bývá zahalen konopeem. Jsou to hedvábné
záclonky buď barvy bílé, nebo té barvy, jaká toho dne při mši
svaté připadá.23) Zavěšují se drobnými kroužky na mosazný
drát nebo tyčinku, která jest u_pevněnana hořejší části svato—
stánku. Při mši svaté barvy černé a po celý den Dušiček užívá
se konopea barvy fialové.24) Zavěsiti konopeum na svatostánek,
v němž se nepřechovává Nejsvětější Svátost, není dovoleno.?5)
Než se uchová Nejsvětější Svátost, musí býti svatostánek .po
svěccn,26) což může vykonati správce kostela.

Oltář zdobíme květinami. Pamatujme, že umělých květin se
užívati nesmí. I v zimě lze oltář okrášliti čerstvou zelení. Kvě
tiny nesmějí býti na oltáři při mši svaté barvy černé a fialo
vó.27)

9. Před svatostánkem, v němž se přechovává Nejsvětější
Svátost, hoří neustále ve dne v noci aspoň jedna lampa, živená

19) Can_ 1269, 55 1, 2.
20) S. C. Epis. et Reg. 26. Oct. 1575; S. B. C. 7, Aug. 1871 Urgellen

ad 7. et 8. n. 3251..
21) Can. 1269, S I..
22) Ordinariátní list praž. arcid. 1939, č. 11.
23) S. B. C. 7. Aug. 1880 Auxitana n. 3520.
24) S. R. C. !. Dec. 1882 Nesqualien n. 3562.
25) Can. 1269, S 2 Rit. Rom. de S S. Euch. Sacram.
35) S. R. C. 20. Jun. í899 Romana ad [.. n. úo35.
27) Caerem Episc. [. 2. c, u. n. 1.



bud včelím voskem nebo rostlinným olejem; věčná lampa.?8)
Toto světlo je nazváno „věčné“ (t. j. nikdy neuhasínající).
Má připomínati toho, jenž o sobě pravil: „Já jsem světlo
světa." Je důležité bdít pozorně, aby věčné světlo stále hořelo.
Těžkého hříchu by se dopustil ten, jehož vinou by nehořelo věč
né světlo již dvě hodiny. Užívati pro věčné světlo světla elektric—
kého, nebo svítiti petrolejem, není dovoleno. — Ani v době za—
temnění není dovoleno světlo zhasnouti, nýbrž je nutno při
krýti je.

Za oltářem bývá tak zv. sakrarium, to jest jáma vykopaná
v zemi, asi 30 cm do čtverce a přibližně .60 cm hluboká. Stěny
jsou vycementované, ale dno tvoří přímo země, na kterou na
sypeme asi 5 cm silnou vrstvu čistého písku.

Do sakraria se odkládají zbytky posvěcených předmětů. Mu
síme do něho líti použitou neb zbylou vodu křestní, vodu z ná
dobky na oltáři, první vodu, v níž bylo vypráno prádlo pro ka—
lich a myty posvěcené nádoby, jakož i první vody při čištění
křtitelnice. Tam také ukládáme popel ze svěcenýeh předmětů.
Rovněž odložené části bohoslužebných rouch nebo prádla, které
byly posvěceny. Voda zbylá v konvičce po mši sv. se však do
sakraria nelije.29)

Není-li možno .zříditi sakrarium v kostele nebo v sakristii
(často v kaplích poloveřejných), nechť se umístí na vhodném
místě v zahradě. Starý písek v sakrariu nahrazujme novým.
V tom případě starý písek nutno zahrabati na hřbitově. ,Na
sakrariu nesmí býti mřížka a má býti stále přikryto.30)

Po epištolní straně oltáře stojí při zdi presbytáře stolek, „tak
zv. kredenční. Na něj se stavějí konvičky s vodou a vínem a jiné
věci, potřebné ke mši svaté.

Rovněž na epištolní straně při zdi presbytáře stojí tři neb
čtyři sedadla, na nichž sedí kněz, jáhen &podjáhen při slavné
mši svaté, když se na kůru zpívá Kyrie, Gloria, Credo. Všechna

28) Can. 1271.
29) Ord. L. 1939, č. n.
30') Ord. L. 1939, č. n.
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jsou bez opěradel. V chrámech biskupských, opatských a pro—
vinciálních řádových jsou sedadla pro mši svatou biskupovu,
opatovu a provinciálovu na straně evangelní. Diccésní biskup
a opat mají trůn s opěradly a baldachýnem.

b) V lodi chrámové.

1. Jsou v ní umístěny ve dvou řadách lavice pro věřící, &to
tak, aby mezi nimi byl volný průchod k oltáři. Každá lavice je
opatřena nejen sedadlem, nýbrž i klekátkem. Nechť se v nich
dá pohodlně klečeti i seděti. Proto musí býti klekátko v nich
umístěno nikoli pod, nýbrž před opěradlem přední lavice, —
nesmí býti vyšší než 15 cm, jeho vrchní plocha vodorovná, ne
skloněná. Sedadlo nesmí přečnívati nad klekátko, nýbrž jeho
hrana musí býti za klekátkem. Jinak nelze zpříma klečeti ani
nelze do lavice vstoupiti. Dobře se osvědčuje věšáček na „za
věšení klobouku pod lavicí a místo na odložení knihy, hole nebo
deštníku.

2. V přední části lodi je kazatelna při zdi, sloupu nebo pilíři.
V kazatelně nutno před každým kázáním utřiti prach. Ozdobné
látky kolem kazatelny nepřipínejte napínáčky, nýbrž zavěste na
tupé háčky. Tyto háčky neb hřebíčky af; nejsou na svrchní stra—
ně obruby, aby se kněz nezranil a nezachycoval za ně rukávem.

3. Na bočních stěnách bývají vedlejší oltáře, někdy i
!|. zpovědnice.
Bývá opatřena tmavou (zelenou neb fialovou) záclonou, kte—

rou kněz po dobu zpovídání zatahuje. Jinak je odhrnuta. I u
zpovědnice musí klekátko sloužiti k pohodlnému klečení ve
zpovědnici a nevynucovati na kajícníkovi v nevhodnou dobu
značné tělesné umrtvování.

5. Křtitelnice jest nádržka na křestní vodu, opatřená víkem.
Stojí obyčejně v lodi vedle některého postranního oltáře, ač má
býti ve zvláštní kapli, na což by se mělo dbáti při stavbě nových
svatyň.

6. V lodi u vchodu je kropenka, v níž je vždy svěcená voda.
J i se kropí věřícípři vstupu do chrámu, aby s čistou duší vstu
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povali na svaté místo. — Kropenka se musí častěji za rok dů
kladně vymýt. Svěcená voda se vybere čistým hadrem a vyleje
do sakraria. Kropenka se pak mýdlem a kartáčem vydrhne.
Jest nevhodné vkládati do kropenky houbu.

Ke kostelu patří také chor, věž, sakristie a depositář.

c) Char

jest místo, kde se zdržují po dobu slavných bohoslužeb zpěváci.
Třeba si uvědomiti, že i toto místo jest místem posvátným.
Naprostá mlčenlivost a usebranost ducha na bohoslužebné úko
ny musí i zde býti přímo zákonem, jemuž se každý musí na—
jisto podrobiti. Nutnost toho poznáme, uvážíme—lislova sv.
Augustina: Zpěvjest dvojnásobná modlitba. — Varhaník nechť
pečuje o to, aby varhany byly vždy pečlivě uzavřeny a hrací stůl
uzamčen. Knihy potřebné k liturgickému zpěvu, jako kyriale,
antifonáře, usuale, jakož inoty necht jsou pečlivě uloženy
v uzamčené skříni. Jsou-li varhany opatřeny elektrickým po
honem na vhánění vzduchu do měchů, budiž vždy svědomitě
dbáno, aby po ukončení hry vypínač od motoru byl úplně vy
pjat. Budiž postaráno o dostatečný počet věšáků, kam by zpě—
váci mohli odložiti klobouky a kabáty. Schody vedoucí ke
kruchtě nechť jsou dobře osvětleny, aby nedošlo k úrazům. I na
těchto místech třeba dbáti přísně čistoty a pořádku. Char není
skladištěm.

Kde jsou zvony poháněny elektrickým pohonem, jest nutno
občas prohlížeti motory &ložiska. Hodiny necht' ukazují vždy
správný čas. Hnízda vlaštoviček neb jiných ptáků se pozorně
odstraní a uloží na jiná vhodná místa. Během tří roků má býti
přezkoušen hromosvod odpovědnou, úředně pověřenou a od—
bornou firmou.

d) Sakristie

jest místo bezprostřední přípravy na bohoslužebné úkony. Pro
duchovní přípravu slouží klekátko s tabulkami, na nichž jsou
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přípravné modlitby ke mši svaté, jakož i modlitby pro díků
činění. Pro vnější přípravu jest v sakristii stůl nebo kredenc,
nad níž jest umístěn obraz nebo kříž. Jsou tam skříně pro
uschování liturgických rouch a předmětů. Nikdy nemá chybčti
umyvadlo, čistý ručník a kousek mýdla. Mýdlo nechť není při
liš parfumované. Umyvadlo slouží účelům praktickým, když
kněz přichází z cesty, aby si mohl pořádně umýti ruce. Mimoto
nemá v sakristii chyběti ještě malé umyvadlo (lavabo), které
však stačí pouze k tomu, aby bylo vyhověno liturgickému před
pisu o umývání prstů před bohoslužbou. Nejlépe ovšem, je-li
„lavabo“ tak velké, aby se daly celé ruce dobře umýti. Pak není
třeba dvojího umyvadla. Kněz i přisluhující jsou povinni
umýti si před oblečením liturgického oděvu prsty, — hlavně
jest tato povinnost závazná, chystá—lise kněz dotknouti se
Nejsvětější Svátosti.

BOHOSLUZEBNÁ ROUCHA

Známe-li dobřepodstatu věcí a jejich význam, mají pro nás
hlubší smysl. Známe-li dobře podstatu mše svaté a symboliku
obřadů, původ a význam předmětů sloužících k bohoslužbám,
pak dovedeme mši svatou plněji prožívat. Tím spíše je potřebí
podobného výkladu lidem, kterým by snadno mohla zevšednět
svatá služba chrámu. Budeme se s jinými pocity dotýkat věcí
a zacházet s nimi, jestliže si stále budeme jasně vědomi jejich
posvátnosti a významu. Tak na př. u bohoslužebných rouch.
Vidíme, jak před mší svatou se kněz usebraně modlí a modli

tlbouprovází oblékání jednotlivých částí bohoslužebných rouch.roč
Ke mši svaté obléká na sebe nejdříve
humerál. Je to dlouhý bílý lněný šátek obdélníkový, opatře

ný dlouhými tkanicemi. Uprostřed nahořeje vyšít křížek. Kněz
jej před oblékáním políbí a humerál nejdříve položí na hlavu,
načež 'ej ihned stáhne na krk. Vzpomene si při tom na „přilbu
spásy“ , o níž mluví sv. Pavel. Jí, tedy nadějí věčné spásy, musí
se křesťan ozbrojiti proti ďáblu. — Poté si obléká

18



albu, dlouhé, až na zem splývající bílé lněné roucho s ruká
vy. Znamená čistotu srdce. Potom se pře'pásá kněz

cingulem, to jest bílým lněným provazem, značícím zdržen
livost od zlých žádostí. Na levou ruku si oblékne

manipul, památku na potní šátky. Připomíná tudíž námahu
kněžského úřadu. Jest vlastním odznakem podjáhna.

Štola je vlastním odznakem kněžské moci. Stolu bere na
sebe kněz při výkonu kteréhokoli bohoslužebného úkonu. Zna
mená jho Kristovo, jež má kněz nésti radostně při vykonávání
svého úřadu.

Kasule, zhotovená z drahocenných látek hedvábných nebo
sametových, bývá na zadní a někdy i na přední straně ozdobena
vyšitým křížem. Kdo by si při tom nevzpomněl na kříž Kristův?
Na Jeho jho? Kněz je vskutku Simonem C_yrenským,pomáha
jícím nésti kříž Kristu Pánu. Značí tudíž kasule jako štola —
jho Kristovo.

K některým bohoslužebným úkonům obléká kněz na kleriku
superpelici — nazvanou obyčejně rochetou, ač rocheta má
podobu poněkud jinou a jest rouchem jen biskupů — a štolu,
někdy i pluviál.

Monstranci s Nejsvětější Svátosti zakrývá kněz při procesích
nebo při požehnání tak zv. velem. Je to bílé hedvábné roucho,
které se mu klade přes ramena a splývá s ramenou a do něhož
zahaluje Nejsvětější Svátost.

Omezujeme se zde pouze na výčet bohoslužebných rouch ke
mši svaté, abychom ukázali na jejich význam. Důkladnější po
znání by nás obeznámilo -i s jinými bohoslužebnými rouchy a
odznaky biskupskými, arcibiskupskými a papežskými, která ne
jsou zbytečnou a jen nápadnou nádherou, nýbrž i ona mají
vnitřní význam.

LITURGICKE BARVY

Těm, kteří jsou pověřeni připravovati bohoslužebná roucha
ke mši sv., bude prospěšné níže uvedené poučení o direktáři, ale
jistě se zájmem si přečtou něco o významu barev mešních rouch,
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barev liturgických. Je přirozené, že člověk dává najevo své
vnitřní stavy: projevuje radost, smutek, lítost, naději a jiné
city svým zevnějškem, hlavně oblekem. Tak si vysvětlíme, že
i barva bohoslužebných rouch znamená to, co Církev svatá pro—
žívá o příslušných svátcích. Znamená tudíž také radost, smutek,
naději.

Rozeznáváme _patero liturgických barev :
I. Bílá jest symbolem (znakem) světla, nevinnosti, čistoty

a radosti. Užívá se ji o svátcích Páně, Panny Marie, andělů a
vyznavačů, pak při všech slavnostních obřadech,

2. červená ——obraz ohně a krve. Proto se jí vhodně vyjadřu
je 'působení Ducha svatého, dále utrpení Páně a mučednická
smrt ; užívá se tedy o svátcích svatodušních a mučedníků;

3. zelená, která „znamená naději věčného života. Kdo by si
zde nevzpomněl na svěží zelené osení, vzbuzující v rolníkovi ra
dostnou naději na _dobrou žeň? ——-Jest především na neděle
po Zjevení Páně a po oktávě Nejsvětějšího Srdce Páně do'
adventu;

li. fiplová je barva kajícnosti. Bylo zvykem prvokřesťan—
ským, že si kajícnici posypávali své hlavy popelem (fialová
barva je barva popela). Proto vystihuje nejlépe kající náladu
v adventě, v postě, o Suchých dnech, ve svatvečery čili vigilie
svátků a ve dny prosebné, kdy se jí užívá;

5. černá barva smutku a smrti ——vyjadřuje nejhlubší bolest
a smutek Církve svaté na Veliký pátek, dále smutek v den Du
šiček, při pohřbech a při mších svatých za zemřelé. — Na těch—
to rouchách nesmí býti obrazy mrtvých ani bílé kříže.
. Barvu růžovou lze připustiti pouze na III. neděli adventní
a IV. postní.

V misiích při nedostatku rouch nebo při kostelích zvláště
„chudých lze použíti za barvu bí10u, červenou a zelenou para
ment zlatem rotkaných (nikoli však místo barvy černé nebo
fialové). Látei stříbrných možno použíti místo barvy bílé.
Rouch barvy žluté se užívati nesmí.

Na posvátných rouchách smí vždy převládati jedna barva a
nesmí se užívati rouch současně dvoubarevných.
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Porozumíme—li dobře tiché mluvě Církve svaté, otevrou se
nám bohaté zdroje jejich vnitřních krás a také plněji využije
me jejích pokladů.

Ale pro nedostatek rouch předepsané barvy nemusí se snad
odložiti bohoslužba a možno vzíti roucho 1 jiné barvy. Totéž je
dovoleno i v případě slavnosti, která vyžaduje na _př. barvy
červené nebo zelené, ale kostel nemá dalmatik této barvy. Mož—
no tedy použíti bílé.

BOHOSLUZEBNÉ NÁDORY

K bohoslužbám se užívá zvláštních posvátných nádob. Nej
důležitější z nich jsou ony, které jsou určeny pro Tělo a Krev
Páně ve způsóbách chleba a vína. Jsou to:

1. Kalich, v němž se proměňuje víno v Krev Pána Ježíše.
Kalich se skládá ze široké nohy, dříku a číše neboli kupy. Zho—
tovuje se pokud možno celý ze zlata nebo ze stříbra. Není-li
celý ze stříbra, musí býti aspoň číše stříbrná a uvnitř pozla
cená.31) Z důvodů chudoby nebo pronásledování je dovoleno
užíti kalicha cínového, avšak číše musí býti vždy uvnitř vyzla
cena. — Zlacení nutno včas obnoviti, což jest velmi vážnou po—
vinností správce kostela.

2. Rovněž ze stříbra je zhotovena okrouhlá, prohloubená po
zlacená miska, patena. Na ni klade kněz při mši svaté Tělo Páně
ve způsobě chleba. Patena musí býti z téže hmoty jako číše &
aspoň na vnitřní straně pozlacena. — Někde jest zvykem uží
vati malé lžičky k nalévání vody do kalicha.

K pokrytí, zahalení a čištění kalicha a pateny slouží zvláštní
roucha, která kněz na ně klade před mši svatou.

Na kalich položí nejdříve napříč purifikatorium, t. j. obdél—
ný bílý šátek trojmo složený, jímž se kalich &patena při mši
svaté čistí ; potom přikryje kalich patenou, na niž položí hostii.
Na patenu vloží malou tuhou pokrývku z bílého plátna, na
vrchní straně obyčejně ozdobenou vyšíváním, která se nazývá

31) S. R. C. 16. Sept. 1865 Aesiua ad 14.n. 3136.
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palla. Kalich pak zahalí velem, to jest čtverhrannou, zpředu
křížem ozdobenou pokrývkou z téže látky jako mešní roucho.
Velum má zakrýti celý kalich vpředu, kolem i vzadu. Na to vše
položí nejvýše bursa, ploché pouzdro, jehož hořejší strana jest
potažena toutéž látkou jako mešní roucho. Do bursy vloží slo—
žený korporál, plátěný čtvercový ubrus, složený na třikrát, tak
že tvoří, když se rozloží, devět čtvercových polí._Na korporál,
— latinské slovo, odvozené od corpus, t. j. tělě — se klade
Tělo Páně i kalich. Jest velmi přísným příkazem, že Nejsvětější
Svátost nesmí nikdy a nikde ležeti neb býti v jakékoli nádobě
uložena, než na korporálu. — Jest tedy rozložen vždy i na
podlaze svatostánku, při požehnání pod ciboriem neb mon
strancí, při výstavu Nejsvětější Svátosti na podlaze trůnu, při
sv. přijímání nemocných se v něm nosí a naň klade Tělo Páně.

3. Ciboríum jest kalich s širokou číší, opatřený víčkem a za
halený pláštíkem. V něm se chová Nejsvětější Svátost k sv. při
jímání. Může jej světiti sám správce kostela. Je-li ve svato—
stánku více ciborií s Velebnou Svátostí, má býti přikryto pláští
kem každé. Je-li ve svatostánku ciborium bez pláštíku, znamená
to, že je prázdné, ale že není vyčištěno (purifikováno). Nikdy
se nesmí přikrývati pláštíkem ciborium, v němž ještě není Ve
lebná Svátost, tedy na př., připraví-li se na oltář ku proměňo
vam.

l;. Monstrance — vyzdobená nádoba v podobě slunce neb
věže na vysoké noze, v níž se vystavuje Tělo Páně k veřejné úctě.

5. Nádobky na svaté oleje jsou stříbrné a uvnitř pozlacené.
Bývají uloženy společně ve větší krabici. Na víčku i na nádobce
jsou vyryta písmena, která značí jejich obsah: C —-olej křtěn—
ců, I -—olej nemocných, CH křížmo. Často bývá na první
nádobce 0, na druhé I, na třetí velké CH nebo C. Tyto ná
dobky musejí býti bezpečně uloženy v krabici v nějakém sluš—
ném a čistém výklenku ve chrámě, opatřeném dvířky na zámek.
Kostelník se sice smí nádobek dotýkati a je knězi podávati, ale
nemá je otvírati ani přilévati oleje. Cistiti je smí pouze kněz.
Činí tak na Zelený čtvrtek. Nádobka s olejem nemocných bývá
připravena ve fialovém sáčku.
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6. Kadidelnice s lodičkou &lžičkoui ' "
Posvátné nádoby uchováváme ve vhodných pouzdrech, nep

roztrhaných, která se dají dobře uzavříti. Jsou to mešní ka
lichy, ciboria &monstrance. Laici se nesmějí ——krom zvláštní
ho papežského dovolení —-dotýkati přímo posvátných nádob.
Kdykoliv se vynáší ciborium nebo monstrance k oltáři, nechť
se tak nečiní holou rukou. Noha posvátné nádoby se ovine ruč
níčkem, jakého se užívá při mytí rukou při mši sv.

Posvátné nádoby se myjí zpravidla jednou do roka, a to na
Zelený čtvrtek. Smí je mýti pouze kněz (podjáhen). Užívá
k tomu horké mydlinové vody a jemné houbičky nebo kartáčku.
Po důkladném umytí mýdlem a kartáčem ——který však
nesmí sdírati zlato __—postaví nádoby do velmi horké vody,
v níž je opláchne a nechá rozehřát, aby se po vyjmutí voda
v nepřístupných záhybech odpařila. Pak je na sucho vyleští.

LITURGICKÉ HMOTY

K bohoslužbám užívá Církev svatá liturgických látek. Jsou
to:

I. Chléb. Chléb, jehož se užívá ke mši svaté, musí býti ne
kvašený a pšeničný. Voda ke zhotovování hostií nesmí býti ani
z růží, ani voda destilovaná.32) Tvar hostie 'est kulatý, na
hostií jest vytlačen obraz ukřižovaného Ježíše lírista, kde jest
to zvykem.33) — Od upečení hostií do jejich proměnění smí
uplynouti pouze 15 dní a ve svatostánku smějí se pak ponechati
také jen 14 dní.34) Než dáváme malé hostie k proměnění, vy
sypeme je do čistého, k tomu zvlášť určeného síta a dobře je
protřeseme, aby všechny drobty opadaly. Hostii na kalich si má
připraviti kněz sám; — Hostie se musí chovat uzavřené a v su—
chém místě! Hostie porušené, které již nejsou chlebem, se ne
proměňují — porušené zčásti neb zvlhlé se promění, ale těžce
hřeší, čí vinou byly vzaty ke mši sv.

32) Rubr. Missal.
33) S. B. C. 26. April 1831; Imolen n. 2715.
3=*)S. B. C. 12. Sept. 1881; Sanctorien ad 2. n. 3621.
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' 2. Víno musí býti přírodní, bez jakýchkoliv přísad cukru
nebo lihu. Dodavatelem mešních vín smí b 'ti pouze ten, kdo byl
vzat přísl. konsistoří pod přísahu, že bu e dodávat pravé ří
rodní víno ke mši sv. Víno může býti kyselé nebo sladké, bílé
nebo červené. Pro čistotu kalichového prádla, hlavně purifika
toria, se doporučuje víno bílé. Vína, které jest kalné nebo za—
číná kysat, nesmí se ke mši svaté užívati. Rovněž ne vína z trp
kých nebo nezralých hroznů.35)

Mešní víno uchováváme nejlépe v chladu &v suchu v polože
ných lahvích (ve sklepě). Při malé spotřebě vína se snadno
stane, že se víno v načaté láhvi zkazí. Pro ten případ se do—
poručuje přelévati je do menších lahvičck, které nutno, jakož
i korkové zátky do nich, dříve dobře vyvařiti. Vyvařené se ne
smějí vytírati, nýbrž překlopí se na vztyčené dřevěné tyčinky
a nechají se dobře uschnouti. Pak je naplníme &dobře uzavře—
me vyvařenými zátkami, načež je také položíme v chladu
a v suchu.

Zbytky vína z mešních konviček již nikdy nelijeme zpět do
láhve, nebot tím by se zkazilo všechno víno. Proto naléváme
do konviček vína jenom tolik, kolik je ho ke mši svaté potřebí.

3. Voda. Ke mši svaté se užívá vody přirozené, vždy čisté
a čerstvé. Svěcená voda v kropenkách má býti obnovována kaž
dý týden, v neděli. Při svěcení se v ní rozpustí něco svěcené soli.
Dojde—li svěcená voda dříve, než může kněz posvětiti novou,
nebo rozlije-li se a je jí třeba, může se do zbytku přilíti oby
čejné vody, ale v menším množství, než bylo svěcené, a to možno
podle potřeby i opakovati.

Při udělování svátosti křtu se užívá vody křestní, která se
slavnostně světí ve farních chrámech dvakráte do roka: na
Bilou sobotu a v sobotu před Božím hodem svatodušním. Po
každé, než se nalije do křtitelnice nová voda před svěcením, vy
lévá se zbylá křestní voda do sakraria. Po vyčištění křtitelnice se
naplní čerstvou vodou, při čemž nutno dbáti, aby se vodní hla—
dina nedotýkala příklopu. V takovém případě by se na něm to

35) Rubr. Missal IV. de def.
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tiž zachytily svaté oleje, které bývají nakapány do křestní vody
při svěcení a které plovou na vodní hladině.

&. Oleje. Svaté oleje se uchovávají blízko oltáře hlavního
nebo ve svatostánku vedlejšího oltáře, kde se nepřechovává Nej
světější Svátost. Skřínka musí býti vždy uzamčena a klíč na
místě knězi přístupném. Jen výjimečně se dovoluje přechová
vati svaté oleje v sakristii a tehdy nutno dbáti, aby jim bylo
vyhrazeno určité důstojné a pouze pro ně vyhrazené místo.

Olej nemocných může v případě, že kostel jest značně vzdá
len od správce kostela, býti přechováván v obydlí kněze, ve
farní budově na důstojném místě, pouze proň vyhrazeném.
(S dovolením m. Ord.)36)

Svatých olejů se smí používati pouze do nejbližšího termínu
svěcení olejů, to jest až nově svěcené oleje jsou dodány kostelu.
Zbytek starých olejů má býti spálen v lampě před svatostán
kem, zbytky z menších nádob, kde bývá olej vsáklý do bavlny,
mají býti spáleny i s bavlnou.

Nové oleje se nesmějí přilévati k starým. Dochází-li olej
během roku, lze jej dcplniti čistým olivovým olejem, avšak
množství nového oleje musí býti menší než množství oleje
posvěceného. Doplňování se může opakovati i několikrát.—“)

5. Kadidlo. K okuřování se užívá pouze čistého kadidla.
Jsou—li přimíšeny vonné látky, třeba dbáti, aby množství ka—
didla značně převládalo. Dbejme toho, aby se do kadidla nebo
do kadidelnice nedostal vosk. Aby kadidlo rychle nevzplanu
lo, zároveň však dosti kouře vydávalo, nutno je roztlouci na
drobné kousky, asi velikosti rýže — ale ne zase zcela na prach.
(Lze dáti mezi dva kusy lepenky větší kusy kadidla, které pak
kladívkem přes lepenku roztlučeme.)

6. Sůl posvěcená chová se vždy na suchém místě v uza—
vřené skleněné nádobce. Nádoby kovové se k tomu účelu ne
hodi

7. Popel se světí na Popeleční středu. Připraví se z rato

35) S dovolením m. Ord. Can. 735.
87) Can. 73h, s 2“ .

20



lestí posvěcených na Květnou neděli předešlého roku, které
se na čistém roštu spálí a popel takto získaný se prosije &pak
rozetře na jemný prášek.

8. Vata není přímo liturgickou látkou a nebývá svěcena.
Užívá se jí k utírání míst, pomazaných svatými oleji, .tedy při
biřmování a pomazání nemocných. Této použité vaty se nesmí
dotýkati laik, nýbrž jen (podjáhen) kněz. Proto se spaluje a
popel se odkládá do sakraria.

9. Voda sv. Řehoře je směs vody, vína, soli &popela. Užívá
se jí při svěcení chrámů.

LITURGICKÉ KNIHY

Bohoslužebné knihy obsahují všecky modlitby a zpěvy,
které se konají při bohoslužbách. Je nutno znát jejich ob—
sah a účel, abychom mohli hned posloužiti žádanou věcí. Jsou
to:

I. Misál čili mešní kniha, nejdůležitější liturgická kniha,
která obsahuje všechny modlitby a čtení ke mši svaté pro celý
rok. Je rozdělen na několik dílů:

V první. části, zvané Proprium de tempore, jsou mešní čtení
pro dobu podle rozdělení církevního roku, tedy: čtyř nedělí
adventních jakož i suchých dnů v době adventní. Dále mše
svaté od vigilie Hodu božího vánočního až do svátku Zjevení
Páně včetně, pro šest neděl po Zjevení Páně, neděli Devítník
a obě neděle po Devítníku. Každodenní mešní formulář pro
dobu svatopostní od Popeleční středy až po formulář mše svaté
na Bílou sobotu. Tato první část misálu je na tomto místě
přerušena druhou částí, t. zv. mešním řádem. Mešní řád ob—
sahuje všechny modlitby, které se nemění, až po modlitbu
Orate fratres, pak následují Preface a Canon, jímž se končí
druhá část. V Misálu se pokračuje v přerušení první části.
Jsou tam mše sv. Hodu božího velikonočního a celé oktávy,
všechny neděle po velikonocích, potom mše sv. prosebných
dní, vigilie Nanebevstoupení Páně, svátku Nanebevstoupení Pá
ně a neděle v oktávě tohoto svátku, dále vigilie Hodu božího
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svatodušního, Hod boží a celá Oktáva, svátek Božího Těla a
Božského Srdce Páně, všechny neděle po svatém Duchu &září
jové suché dni.

V třetí části Misálu (zvané Proprium de Sanctis) jsou svát
ky svatých a světic, od 28. listopadu počínaje, jak v Církevním
kalendáři po sobě následují pro celý rok.

Čtvrtá část (Commune Sanctorum) obsahuje mešní formu
láře všeobecné, jichž se užívá ve svátky, které nemají vlastního
formuláře v části předešlé.

Pátou část tvoří mše svaté votivní.
V šesté části jsou mše svaté za zemřelé.
Následují formuláře svěcení vody a různých věcí, kněžských

rouch, oltářních pláten, korporálií, svatostánku a nádob na
uschování Nejsv. Svátosti. —- Modlitby při udělování svátosti
biřmování a formule konsekrace kalicha a patény.

Sedmou část misálu tvoří konečně formuláře pro mše svaté,
jež jsou dovoleny pouze na určitých místech — Missae pro
aliquibus locis.

2. Pontífíkál (Pontificale Romanum) je liturgická kniha
pro bohoslužebné úkony biskupovy, vyjma mši svatou. Pon
tifikál je rozdělen na tři díly, z nichž prvý díl obsahuje úkony
svátostné, žehnání a svěcení, která se udělují osobám, druhý
díl žehnání a zasvěcení míst a věcí. Úkony třetího dílu jsou
většinou povahy jurisdikční.

3. Kánon jest liturgická kniha, jíž se užívá při biskupské
mši svaté. Obsahuje mešní řád, preface a kánon mše svaté.
Kanonické tabulky jsou nahrazeny kánonem.

li. Graduál, který obsahuje zpěvyke mši svaté. Jsou to jed
nak zpěvyk mešnímu řádu, t. j.: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus Dei, jednak k svátkům círk. roku a k svatým, t. j. In
troit, Graduale, Sequentia, Offertorium, Communio. K tomu
přistupuje zpěv Asperges a Řád pohřební (Ordo sepeliendi).

5. Knihy epištol a evangelií se používá při zpívané mši svaté
s asistencí. Z ní zpívá podjáhen a jáhen epištolu a evangelium.
Bývá velikosti Misálu.

6. Rituál (agenda) obsahuje modlitby a obřady při udělo
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vání svátostí, při žehnáni a svěcení, při pohřbech &průvodech.
7. Direktář je církevní kalendář, v němž je uvedeno, který

svátek připadá na který den v roce. Jsou tam více méně roz
vedeny pokyny pro modlitbu církevních hodinek a ke mši sv.
Pro kostelníka je důležité označení liturgické barvy, aby správ
ně přichystal liturgická roucha. Barva jejich bývá označována
zkratkami, a to: bílá (A), červená (R), zelená (V), fialová
(U nebo Viol), a černá (N).

8. Perikopy jsou výňatky z epištol &evangelií, připadající
na neděle a svátky v roce v řeči lidové. Užívá se jich k před—
čítání epištoly a evangelia.

9. Breviář, obsahující modlitby kněžské čili církevních ho
dinek, které se musí denně celé pomodliti každý podjáhen,
jáhen, kněz a biskup a všechny řeholní osoby, mající slavné
řeholní sliby.

SVĚCENÍ, ZEHNÁNÍ

Aby Církev svatá věřícím zjednávala zvláštní milosti a dob
rodiní, ustanovila rozličné úkony žehnáni. Žehná osoby i věci.
Žehnati může řádným způsobem každý kněz. Sem náleží žeh
náni věřících Nejsvětější Svátosti Oltářní, žehnáni znamením
svatého kříže po mši svaté a při jiných příležitostech, žehnáni
nemocných a umírajících, žehnáni při pohřbu. Mezi žehnáni
věcí patří žehnáni domů, bytů, pokrmů a nápojů. Modlitby,
jež Církev svatá ustanovila k obřadu žehnáni, jsou obsaženy
v rituálu. '

Svěcením vyjímá Církev svatá osoby nebo věci z obyčejného
života nebo světského užívání ke službě Boží. Taková svěcení
jsou na př.: svěcení opata, abatyše, zasvěcování řeholníků a
řeholnic. Dále svěcení svatých olejů na Zelený čtvrtek, svěcení
kostelů, oltářů a zvonů. Potom svěcení hřbitovů, bohoslužeb—
ných nádob a rouch, křížů a soch, růženců, svěcení vody, po—
pela a svící.

Kdo smí světit?
Svaté oleje smí světiti pouze biskup.



Kalich. a patena musí býti nutně před používáním k boho
službě posvěceny od biskupa. Kdyby se však použilo omylem
nesvěceného kalicha nebo pateny jednou při mši svaté, pak
už se nesvětí.

Ciborium, monstranci, svatostánek, lunulu, patenu, v níž
se nosí Nejsvětější Svátost k nemocným, a nádobky na svaté
oleje světí správce kostela. (Missale Bened. tabernaculi seu
vasculi atd.)38)

Co musí býti před použitím posvěcena?
Humerál, alba, cingulum, manipul, štola, kasule; — kalich,

patena, palla, korporál, ciborium, monstrance, lunula (= mě
síček pro hostii) ; — oltář.

Co se nesvětí?
Nesvětí se však: rocheta, pluviál, purifikatorium, velum,

bursa; — biret, klerika: ——konvičky, kadidelnice, svícny, lam
py, zvonky, knihy a pod.

Některá svěceníjsou vyhrazena farářům, kteří mohou zplno
mocniti kněze k těmto úkonům, jako na př. svěcení křestní
vody a popela. Jiná svěcení může vykonati každý kněz, 'ako
svěcení obrazů, křížků, nebo jen k tomu zplnomocněný kněz
při svěcení škapulířů, některých medailek a pod.

00 PRIPRAVÍME

a) ke mši svaté tiché?

I. s oltáře odstraníme horní přikrývku,
. přineseme a rozestavíme mešní tabulky: největší dopro

střed, tabulku s evangeliem sv. Jana na stranu evangelní,
třetí na stranu epištolní,

3. na epištolní stranu pult pro mešní knihu ; používá-li se pol—
štářků, položíme na každou stranu jeden — ale je radno
míti pult,

tů

33) Missale Bened. tabernaculi seu vasculi — S. B. C. 16. Nov. 16159
Januen ad 5. n. 926.
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ú. klííčekod svatostánku položíme blízko něho na straně evange ní,
5. na epištolní stranu na stole bíle prostřeném postavíme pod—

' nos s konvičkami a utěrkou pro mytí prstů, nádobku na
vylévání vody, bílou bursu, v níž jest uložena patena pro
přijímání věřících, a tabulky obsahující modlitby po mši
svaté, které buďtež i u vedlejších oltářů.

6. pak rozsvítíme pouze dvě svíčky, tedy na každé straně jednu.
Při mši sv. v barvě černé nebo fialové odklidíme s oltáře
květiny. Při binaci, t. j. bude—litýž kněz sloužiti toho dne
ještě jednu mši sv., třeba postaviti na oltář skleničku pro
binujícího kněze.
7. V sakristii připravíme kněžská roucha. Obyčejně si po

čínáme takto: na přípravný stůl rozprostřeme nejprve Icasuli,
podél přes ni — od shora dolů — štola, napříč na štolu pak
manipul. Vedle kasule nebo přes manipul napravo dáme cin
gulum. Na to se položí složená alba a konečně na to se rozloží
humerál lícem navrch, křížkem nahoru. Horní cípy poněkud
přehneme dovnitř a k nim složíme tkaničky. Vedle přichystáme
biret. Kalich se připraví v pouzdře vedle rouch, k němu věci
uvedené v článku o nádobách. V misále, v němž jest vyhledán
mešní formulář, příslušné připomínky a preface, vložíme na
vyhledaná místa stužky, při čemž dbáme, aby se navzájem ne—
křižovaly.

Oblékání kněze ke mši svaté. Kostelník (ministrant), oble—
čený v bohoslužebná roucha, stojí při oblékání kněze po jeho
levici. Podává knězi nejprve humerál. Uchopí jej za konce
opatřené tkanicemi tak, ab humerál byl lícem obrácen ke kně—
zi. Mezitím co si kněz ob éká humerál, vezme kostelník albu,
rozloží ji, uchopí ji levou rukou vzadu u krku a shrnuje pra—
vou rukou zdola zadní část celou tak, aby ji mohl nahrnutou
knězi, který se lehce ukloní na levou stranu, snadno přehoditi
přes hlavu na ramena. Pak podrží nejprve ve vodorovné poloze
pravý rukáv, až kněz jej oblékne, načež stejným způsobem po—
může obléci rukáv levý. Je-li alba delší než postava kněze, vy
kasá si ji kněz do přiměřené výšky na přední straně. Kostelník

25



poněkud stáhne albu na ramenou do středu a pak čeká vzadu za
knězem s cingulem, dvojitě složeným, — které drží vodorovně
oběma rukama tak, že mu v pravé splývá delší část s konci
(střapci) a v levé kratší část — až si kněz srovná vpředu albu
a dá sám ruce dozadu. Pak mu vloží cingulum do rukou a
počká okamžik, až kněz cingulum vpředu zaváže. Pak mu srov—
ná vzadu albu tak, aby byla se všech stran stejně vysoko od
země. Dobře se osvědčuje rozhodit nejprve poněkud veliký zá
hyb vzadu a pak dole upravit délku tak, jako je vpředu. Dole
se nařasí alba do menších záhybů a podle potřeby se vykasává
nad cingulem tak, aby menší řasy rovnoměrně rozložené všude
volně splývaly.

b) Ke mši svaté zpívané nebo slavné

v neděli a zasvěcené svátky se připraví totéž. Rozsvítí se však
šest svíček. Je-li po ní požehnání s Nejsvětější Svátostí v mon—
stranci, musí hořeti dvanáct voskových svící.

Při rozsvěcování svící na oltáři třeba zachovati tento postup:
po pokleku uprostřed oltáře začne kostelník rozsvěcovati na
straně evangelm' od svíce kříži nejbližší postupně až k svíci kříži
nejvzdálenější v předepsaném počtu, jak toho vyžaduje ten
který bohoslužebný úkon. Pak poklekne uprostřed oltáře a roz—
svěcuje týmž pořádkem svíce na straně epištolní. Jsou-li svíce
ve dvou řadách nad sebou, rozsvěcují se nejprve svíce na vyšším
stupni postavené.. Při zhasínání se zachovává postup opačný,
takže se zhasne nejprve svíce na straně epištolní od kříže nej—
vzdálenější.39)

Při mši svaté zpívané jest kostel i oltář vyzdoben více nebo
méně podle velikosti svátku nebo slavnosti. Odchylky jsou tyto:

1. na stranu epištolní se položí na pult rozevřený misál,
2. vcdle oltáře na straně epištolní jsou rozestaveny křeslo

a stolice pro celebrujícího kněze s asistencí,

39) S. B. C. 12. Aug. 1851.. (Podle jiné odpovědi S. B. C. :. Febr. 1907
Erem. Camald. ad 9. n. á198 lze zachovati však i opačný postup.)
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3. na téže straně jest postaven stolek, pokrytý bílým lněným
(konopným) plátnem, jehož boční okraje sahají skoro až k ze
mi. Na stolečku nestojí svícny ani kříž.40) D0prostřed se po—
staví kalich s příslušenstvím, velum kalichové může býti již
složené položeno vedle kalicha. Napravo od něho leží misál
nebo kniha epištolní &evangelní, nalevo podnos s konvičkami
na víno a vodu, přikryté ručníčkem. ——Ciborium, je-li třeba
konsekrovati částečky, postaví se za kalich. Vše se přikryje
dlouhým velem té barvy, která odpovídá bohoslužebným rou
chům. Na velum se položí bursa otevřenou stranou dozadu.

&.V sakristii se připraví roucha pro celebrujícího kněze jako
obvykle.Pro jáhna a podjáhna po jednom humerálu, albě, cin
gulu, manipulu, štole (pro jáhna), dalmatice &biretu. — Je-li
třeba provésti kropení (Asperges), také pluviál příslušné barvy.
Všecka roucha se rozloží na témže stole. Uprostřed pro cele
brujícího kněze, napravo pro jáhna a vlevo pro podjáhna. Je—li
přítomen asistující kněz, připraví se pro něho humerál, alba,
cingulum, štola a pluviál téže příslušné barvy.

5. Na vhodném místě se připraví rochety pro ceremonáře a
akolyty, svícny s bílými svícemi, kadidelnice s lodičkou, a je-li
neděle, kropenka s kropáčem.

c) K svatému požehnání.

Na oltáři se rozsvítí dvanáct voskových svící, je—lipožehnání
s monstrancí, jinak šest. Sejme se pokrývka s oltářních pláten
a poblíž svatostánku na straně evangelní se položí klíč. Na stup
ně oltářní na epištolní straně se dá zvonek pro ministranta. ——
V sakristii se přichystá pluviál barvy bílé, štola, rocheta, dále
bursa s korporálem, vesměs barvy bílé, a případné modlitby.
Kde jest zvykem kropiti po požehnání věřící svěcenou vodou,
připraví se také nádoba se svěcenou vodou a kropáč. T0 může
býti připraveno na stolečku na straně epištolní. — Dále nutno
připraviti kadidelnici s rozdělaným ohněm a lodičku s kadi—

40) Caerem Episc. :. 1. c. 12. n. 19. et 22.
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dlem a lžicí. Okuřování při požehnání s ciboriem, udělovaném
po mši svaté, není předepsáno. Při odpoledních pobožnostech
i s ciboriem však předepsáno jest.41) Konečně se ještě připraví
velum.

Je-li požehnání s monstrancí nebo výstav Nejsvětější Sváto—
sti, nesmí kostelník nebo ministrant vstoupiti do presbytáře ve
světském šatu. Tím méně smí v něm přisluhovati. Vždy musí
býti oděn komží a rochetou. Ani kněz nesmí tam vstoupiti
v době výstavu bez rochety. ,

(Příprava kadidla): Kadidlo se sype na žhavé dřevěné uhlí.
Proto se předem několik kousků uhlí rozžhaví nad svíčkou a
pak se točí kotlíkem tak dlouho, až se uhlí rozžhaví. Nikdy se
však na ně nekape vosk!

d) K svatému přijímání..

Svaté přijímání uděluje řádným způsobem kněz. Mimořádně
může tak učiniti i jáhen se svolením biskupovým nebo místního
faráře ze závažných důvodů. V případě nutnosti lze toto do
volení předpokládati.42) V tom případě jáhen vykoná vše stej—
ným způsobem a stejnými slovy jako kněz, pouze štolu má na
sobě křížem. Může také při slovech Indulgentiam přijímajícího
žehnati znamením kříže a uděliti na konec požehnání; rovněž
může nemocného a lid žehnati buď pyxidou nebo pouhou
rukou.“13)

Podává-li kněz svaté přijímání v jinou dobu než přímo před
mší sv., mezi ní nebo po ní, připraví se v sakristii rocheta a
štola buď bílá nebo barvy připadající na ten den. V den Dušiček
buď štola bílá nebo fialová. Dále bursa téže barvy s kor
porálem a klíč od svatostánku. S oltáře se sejme přikrývka
a rozsvítí se dvě svíce. Blízko svatostánku na straně epištolní ——
nikoliv mezi svícny nebo za nimi ——postaví se nádobka s vodou
a čistým purifikatoriem na umytí prstů.

“ Ord. list raž. arci . 1 3 . 2.
42) Can. Ságl) d 9 9 č
“Š S. B. G. II;. Aug. Tonkini Occid. ad 1. n. 3o7ú.
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Nese—likněz svaté přijímání k nemocnému, přichystá se
vše tak, jak shora řečeno, jen místo “obyčejnébursy se připraví
bursa zvláštní, sloužící k tomu účelu. Je-li Nejsvětější Svátost
v tom případě nesena veřejně, rozsvítíme svíci ve svítilně a při
chystáme zvonek.

e) Ke křtu svatému
se připraví:

1. stůl, prostřený bílým plátnem. Je dovoleno postaviti na
něj kříž a dvě svíce,

2. rocheta a štola barv)r bílé a fialové,
3. sůl, utěrka, olej křtěnců, bavlna, křestní voda v konvičce,

tácek na zachycení křestní vody, svaté křižmo, bílá rouška
a SVICB.

f) K svátostipokání.

K udělování svátosti pokání obléká kněz štolu barvy fialové.
Ta bývá často trvale umístěna ve zpovědnici.

g) K svátosti posledního pomazání.

Vše se připraví jako k udělení svatého přijímání nemocné
mu. K tomu se ještě přidá nádobka se svatým olejem pro ne
mocné, uložená ve vhodném pytlíčku.

PRAKTICKÉ POZNÁMKY
K BOHOSLUZEBNÝM ROUCHÚM

Nelze zde dávati dosti složitý návod ke zhotovování boho—
služebných rouch, které vyžaduje odborné znalosti, a proto se
svěřuje pouze povolaným, zkušeným rukám. Uvádíme však roz
měry bohoslužebných rouch vzhledem k tomu, že mnohá žena
dobře na nich učiní včas menší správky &při tom by je mohla
z neznalosti rozměrů pokazit: nesprávně zkrátit, prodloužit,
rozšířit. — Rovněž je dovedné ruce snadno vyčistí. — Snad se
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uplatní dobře některé níže uvedené pok ny ke správě a čištění.

—-Je výsadou a \iznamenáním, smíme-li vlastníma rukama šítia zdobití prádlo, teré přijde do nejbližšího styku s Nejsvětěj
ším, nebo je obléká kněz k nejsvětější Oběti. Této cti lze lehko
dosáhnouti, a je to zejména v některých opuštěných kostelích
svrchovaně potřebnél Proto následují též rozměry a výzdoba
kostelního prádla. Další pokyny se týkají praní a žehlení.

a) Rozměry:

Humerál: římský ú8x80—go cm, řeholní 6/4X8/i cm,
křížek Il; cm od hořejšího středu, tkanioe 180 cm — jedna
spodní obruba I cm.

Rocheta: délka v celku 105 cm, šíře v celku 275-300 cm.
Sedlo i rukávy jako alba, jenže rukávy se ke konci značně
rozšiřují, ——u alby musí býti úzké podle rukávů kleriky neb
hábitu.

Alba: délka v celku 150 cm, šíře v celku 275—300 cm. Ru
kávy a sedlo podle střihu, když je s límcem. Límec 60 cm,
rozparek vpředu 30 cm. Při čtvercovém sedle: pásky přes ra—
mena 30 cm dlouhé, 24 cm široké, úzký pásek 8 cm široký,
60 cm dlouhý.

b) Materiál potřebný pro:

Římský ornát: brokát (hedvábí, samet) 3.110m, šíře 70 až
80 cm, podšívka 3.50 m, šíře 70—80 cm, mezipodšívka
2.50 m, šíře 70 cm, širokých prýmků 8.25 m, úzkých 9.80 až
10 m, třásní na štolu a manipul 50 cm, vložka do středu ornátu
2.25 m, šíře 20 cm, stuhy na vázání ornátu 3 m.

Francouzský ornát: brokát 3.110m, šíře 70-80 cm, pod
šívka 3.50 m, šíře 70—80 cm, mezipodšívka 2.50 m, šíře
70 cm, prýmků prostřední šířky 17.25 m, třásní 50 cm, stuhy
na uvázání 3 m.

Gotický ornát: brokát 5.60, šíře 100 cm, nebo 6.30 m,
šíře 70 cm, podšívka totéž, mezipodšívka 5 m, šíře 70 cm,
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vložka do kříže 11.25m, šíře 10 cm, prýmků širokých 80 cm,
úzkých Il; m, nebo pouze 6 m, používá—lise šňůry na kříž
ornátu, šňůry 6 m, neb i Il; m, používá-li se jí též na kříž
ornátu, třásní na štolu i manipul 50 cm.

Římský pluviál: brokát pro celý i s kapucí, pásem i štolou
7.25 m, šíře 70—80 cm, podšívka totéž, prýmků širokých
8.50 m, úzkých 5.75 m, třásní na kapuci i štolu 1.50 m, ši—
roký pás 3 m >< 20—25 cm, kapuce [;3 cm délka, 46 cm
šířka, spona (podklad IO ><8 cm, 31 cm od středu, radius od
centra pásu u krku 150 cm).

Velum na požehnání: brokát i podšívka 3 m, šíře 53 cm,
třásně po obou koncích 110 cm.

Kněžská roucha mají býti krásná, čistá, neroztrhaná. Hu
merál a alba jsou ze lněného (konopného) plátna. Jest do
voleno opatřiti spodní konec alby krajkami nebo výšivkou, rov
něž i konce rukávů.44) Manipul, štola a kasule mají býti aspoň
na vnější straně hedvábné & mohou býti ozdobeny obrazy,
vyšívanými listy a květinami.-45)Nesmějí býti z plátna, bavlny
nebo vlny. Cingulum může býti lněné, konopné, hedvábné
nebo bavlněnéfís) Jest barvy bílé nebo barvy odpovídající pa—
ramentům.47) Velum a bursa pro kalich musí býti hedvábné,
a téže barvy jako paramenta.

c) Spravování.

Při opravě ornátu, je-li látka brokátová, řídíme se při látání
podle vzoru. Neutahujemc nitky (hedvábí), aby se při vlh—
kém žehlení nit nesrazila a tím se vedle vyspraveného místa
látka dále netrhala. Je—liu ornátu přední strana hodně roz
trhána a máme-li k disposici velum s kalicha, rozpůlíme velum
a jím vyspravíme po stranách ornát. Velum pak zhotovíme
z podobné látky, ale je nutno, aby barva byla stejná jako u or

44) S. B. C. 12. Jul. 1892 Romana ad 5. n. 3780.
45) S. R. C. 2. Jun. 1883 Cuneen ad 15. n. 3576.
46) S. R. C. 23. Dec. 1862 Ord. Carthus 0. 3118.
47) S. R. C. 8. Jun. 1709 Bracharen ad 3. n. 219/5.
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nátu. Prostřední pruh můžeme také rozstřihnouti. Díl značně
upotřebený, obyčejně třetinu, můžeme nahraditi látkou jinou,
jestliže nelze opatřiti látku na celé velum. Štola a manipul se
dají na krajích olemovati atlasovou nebo rypsovou stužkou, asi
3/4cm širokou, téže barvy jako štola a manipul. Podšívka a šňů
ra nebo prýmky musí býti dosti volné, aby se ornát nepřehýbal.
Máme-li uprostřed ornátu již upotřebeného cennou výšivku,
odpářeme ji a přeneseme opatrně na jinou látku (aplikace).
Děje se tím způsobem, že opatrně výšivku vystřihneme, ale
necháme kousek látky kolem ornamentu, načež ji pak na rámu
přistehujeme na látku &obšijeme zlatem nebo silnějším hed
vábím (zlatomodrým nebo červeným). Je-li ornament větší,
musí se tu a tam také připevniti, aby se neodchyloval od středu.
Antipendium se spravuje stejně. Na antipendium s perličkami
nebo s ozdobou relief, které se žehlí nesnadno, přišijeme na—
horu gympu nebo naháčkujeme okraj a pak pověsíme antipen—
dium na věšák.

d) Čištění.

Ornáty a antipendia se mají vždy včas prohlédnout a dát
chemicky vyčistit. Jestliže se tak nestalo včas, mnohá velmi
cenná věc trpí a zastaralé skvrny už pak nelze vyčistit.

e) Rozměry a výzdoba mešního prádla.

Palla: 15 )( 15 cm, křížek ve středu (neb vyšívání s kraječ
kou kolem), uzavření na knoflíček neb zašité.

Purifikatorium: 26 X 50 cm, křížek ve středu (spodní ob—
ruba 1 cm šir., postranní obruba čtvrt cm).

Korporál: 53 ><53 cm, malý křížek uprostřed jedné strany
zcela u kraje, obruba kolem 1 cm.

Lavabo: 30 (áo) X 50 cm; střed křížku v pravém rohu 3 cm
od kraje na délku 1 šířku; obruba jest jako u purifikatoria.

Oltářní plátna. Jejich rozměry se řídí podle délky a šířky
oltáře, ale je nutno, aby vrchní plátno splývalo po obou stra
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nách oltáře až k zemi. Třetí plátno (vrchní) bývá ozdobeno
krajkou neb ažurou. Dbejme, aby krajka nebyla tak široká, že
by visela přes antipendiový vzor.

f) Praní a žehlení.

Kostelní prádlo pereme, když se začíná špinit, nikoliv, až už
je špinavé. Pamatujme, že se pere vždy odděleně od ostatního
prádla, zcela pro sebe. Prádlo, které je v nejužším styku s Nej
světějším, tedy korporál, purifikatorium &palla, pere v první
vodě kněz. V některých řeholních domech smí tak činiti po
včřená sakristánka. Voda z prvního prádla se musi vylít do
sakraria a nikam jinam. — Potom se toto prádlo na kalich pere
s ostatním prádlem kostelním. — Korporály &pally nutno na—
škrobiti v syrovém škrobu, kdežto purifikatoria, lavaba a hu
merály se neškrobí. Hlavně purifikatoria musí býti měkká, aby
nedřela zlato na kalichu. Korporály neškrobíme tak do tuha,
aby je nebylo možno lehce rozprostříti, aniž by se stále zavíraly.
Poněkud se přiškrobí rochety a alby. —- Žehlení vyžaduje
zvláštní péče a pozornosti. Je dobře, žehlíme—linajednou vše
chny korporály, potom všechna purifikatoria a všechna lavaba.
Korporál se skládá zvláštním způsobem na 9 plošek, jak je
přesně popsáno na straně 50. Purifikatorium se skládá rovněž
na třetinu, ale jen podél. ——Alby bývají na dolním okraji bo—
hatě zdobeny buď výšivkami nebo krajkami. Ty se vyžehlí nej—
dříve na rubu, aby se výšivka nebo krajka pěkně vyznačila na
vrchní straně, potom se žehlí límec a rukávy, na konec celá
alba. Stejně i rocheta. Obojí se pak přeloží na polovinu podél,
rukávy se položí přes tuto polovici, načež se alba složí na tře
tinu.

g) Ukládání.

Kostelní prádlo se pozorně uloží. Dobře se osvědčuje po—
užíti zvláštní krabice na korporály, zvláštní na purifikatoria
&opět jiné na lavaba. Alby &rochety se ukládají nejvhodněji
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do nízkých zásuvek k tomu určených, při 'ejich nedostatku na
ramínka do skříní. Vypraná &vyžehlená o tářní látna se stočí
na papírovou lepenku, aby se nemusela skládat. emáme-li po
ruce lepenku, utvoříme si tyčku z čistého balicího papíru.

Pro uschování bohoslužebných rouch slouží obyčejně nízká
skříň s četnými nízkými zásuvkami. Do každé z nich vložíme
jeden soubor: kasuli, štolu, manipul, cingulum a malé velum
(přikrývku) na kalich a bursu. Zásuvky mají býti dosti široké,
aby se dala rozložiti nejprve kasule, na ni štola a manipul, pak
bursa. Vše to přikryjeme obráceným velem. Pluviály &dalma
tiky vložíme do zvláštních zásuvek. — Lepší než zásuvky jsou
pro kasule skříně, do nichž se kasule zavěsí na ramínka a při—
kryjí vlastním povlakem. Nikdy se nemají roucha překládati.
Zničí se tak v krátké době.

V některých kostelích je zvykem nechávati u každého čas
těji používaného roucha v burse stále korporál a pallu. Tento
zvyk je nevhodný, neboť často zůstanou tak korporál i palla
dlouhý čas nevyměněny, ač jsou již značně pošpinény.

Sakristii musíme často dobře provětrati. Tu otevřeme vše
cky skříně s paramenty a všechny zásuvky, pak okna i dveře,
aby vznikl průvan. Kde jsou v oknech mříže, je dobře nechati
v létě za slunných dnů celý den skříně i okna otevřeny. Alespoň
dvakrát za rok za slunečného počasí vyneseme všechny části
bohoslužebných rouch, rozvěsíme je na volném prostranství na
tyče třeba na celý den. Prohlédneme také všechny okraje, ozdo
by, tkaničky, podšívky iobaly, podle potřeby vyčistíme, vy
spravime a vyžehlíme. Protože větší opravy vyžadují zvláštní
dovednosti, obrátíme se včas s jejich správkou nejlépe na ně—
který ženský klášter, zabývající se opravou bohoslužebných
rouch, nebo jiný odborný ústav paramentní.

Bohoslužebná roucha a kostelní prádlo, udržované takto ve
vzorném pořádku, jsou význačným svědectvím lásky k svátost
nému Spasiteli.
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PÉČE O CISTOTU A PORÁDEK

1. Péče o vnitřek svatostánku náleží knězi. S jeho svolením
může však kostelník vypomoci při čištění vnitřku, když Nejsvě—
tější Svátost je přenesena na jiný oltář. Je—livyložen hedvá—
bím, očistí se šátkem od prachu &pavučin, zvláště u svatostán
ků otáčivých, nezřídka se vyskytujících. Na dno se položí čistý
korporál, který musí pokrývati celé dno, pročež mu nutno dáti
přesně tvar dna.48)

JAK ČISTÍME SVATOSTÁNEK?

a) Kovový chemickou vatou na 'emné kovy.
b) Stříbrný křídovýmpráškem, terý nanášíme jemným flane

lem, jelenicovou koží nebo vatou.
c) Hedvábné záclonky, které jsou zavěšeny za dveřmi svato

stánku, vyperou se ve vlažných mydlinách a vyžehlí.
d) Jsou-li z drahocenné látky, vyčistí se chemicky.
e) Brokát se čistí práškem z mořské pěny, který nanášíme

vatou.
2. Konvičky na víno a vodu častě'i vypařme horkou vodou

a dobře vysušme čistým lavabem. Uk ádají se buď dnem vzhů
ru na malých tyčkách, nebo v papírových či dřevěných (ne ko—
vových) krabicích, nebo volně, avšak přikryté, aby se do nich
neprášilo. Pečujme o to, aby táž konvička sloužila vždy na
víno a druhá vždy na vodu. Mívají také někdy příslušné ozna
čení velké V (Vinum = víno) a A (Aqua = voda), nebo se na
ouško konvičky pro víno přiváže stužka nebo nit.

3. Abluční nádobka je naplněna čistou vodou &přikryta nej
lépe skleněným příklopem. K ní položíme čisté purifikatorium.
Vodu, v níž si kněz omyl prsty, jimiž se dotýkal Nejsvětější
Svátosti mimo mši svatou, vyléváme z abluční nádobky do sa
kraria a nádobku naplníme opět čistou vodou. Výměna vody
se děje asi týdně. Abluční nádobku také vymýváme a nenechá

48) Ord. L. 1939. č. 11.



váme přes celý den na oltáři, nýbrž uschováváme v sakristii. Na
oltář se přinese, jen když jest jí potřebí.

[.. Svíce ukládáme zabalené v čistém papíru, aby se nešpinily.
Nejlépe v zásuvce.

Je potřebí opatrnosti při zhášení svící.
Zhašeč netiskněme těsně na svíčku, nýbrž nasadme jej zleh

ka na plamen, aby byl spíše udušen nedostatkem vzdu
chu. Zhašeč vedeme opatrně od svíce ke svíci, abychom nena
kapali na oltářní látna a 'iné blízké předměty. Zhašeč občas
umyjeme v teplých mydlinkách hlavně uvnitř a vyleštíme cidi—
dlem na kovy. Jinak by znečišťovalsvíce.

Příliš dlouhý knot svíce ulomíme asi na I cm délky a narov
náme jej. Příliš krátký knot špatně hoří. V tom případě odstra—
níme kolem něho nožem trochu vosku, aby více vyčníval.

Dolní konec svíce musí býti dobře zasazen na svícen. Ne—
podaří-li se nám nasaditi svíci rovně na bodec, obrátíme ji
spodkem vzhůru, nalijeme několik kapek tekutého vosku z jiné
hořící svíčky do otvoru, necháme malý okamžik poněkud utuh
nout a za tepla ji zpříma zasadíme na bodec svícnu.

Pokapané svíce očistíme po každé od „slzí“. Tyto odpadky
uschováme a vyměníme u voskaře za hotové svíce nebo za
nize. (Obyčejně se dalo opatřit na váhu tolik svící, kolik bylo
odevzdáno vosku.)

Svíce teplem ohnuté narovnáme takto: jsou-li ještě teplé,
položíme je na čistou studenou mramorovou nebo skleněnou
desku a opatrně je na ní válíme, až jsou zcela rovné. Jestliže
však zkřivené svíce již ustydly, ponoříme je na chvíli do teplé
vody, až přiměřeně změknou, a narovnáme je pak na mramo
rové desce, jak shora uvedeno.

Ohýhají—li se dlouhé svíce teplem, což se stává zvláště v men
ších kaplích, stavíme na oltář jen svíce krátké.

Pošpíněné svíce očistíme klůckem, namočeným v benzinu
nebo lihu. Nemáme-li ho, poslouží nám také klůcek namočený
v teplých mydlinkách.

Zápalky a ohořelé knůtky nezahazujeme v kostele, ani jich
neodkládáme do věčné lampy nebo na misku svícnu, nýbrž
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můžeme je uschovat v krabičce, protože ohořelých zápalek lze
ještě užíti k přenášení věčnéhosvětla. Zahazovati zápalky je ne
švar a nepořádek kostela i sakristie.

5. Svícny očistíme nejprve od vosku tak, abychom jich ne
poškrábali. Nahřejeme—lije vnořením do horké vody, sloupne—
me 3 nich vosk lehce. Také se dobře čistí dřevěnými pilinami.
Potom je vyčistíme dobrým cididlem na kovy.

Svícny ze vzácnějších kovů, jako ze zlata, ze stříbra, čistíme)
chemickou vatou.

Svícny cínové se dobře čistí přesličkou; uvaříme ji, do roz—
toku ponoříme svícny a drhneme pak přímo teplou přesličkou.
Vypadají jako nové.

6. Věčná lampa kovová se čistí takto: nejméně jednou za
rok ji ponoříme do vřelé vody, aby se rozmočil přischlý olej,
smíšený s prachem. Potom v horké vodě, smíšené s dřevným
popelem nebo louhcm, ji žíněným kartáčem a mýdlem ve všech
záhybech vymyjeme a opět ponoříme do vřelé vody. Tím se
lampa rozehřeje, a když ji vyjmeme, sama rychle odpaří vodu
všech záhybů, takže se v nich neutvoří rez. Potom ji měkkou
látkou vyleštíme.

Je dobře dbáti těchto praktických pokynů k udržování věč
ného světla:

a) míti dvě sklenice na světlo, které pak můžeme podle po
třeb střídati,

b do velké lampy dávati knůtek na týden,
c) v zimě dávati knůtek silnější než v létě,
d) v menších lampách dávati knůtky malé na kousku korku,

tak zv. plaváčky. Tyto vydrží asi 21; hodin.
e) Olej řepkový nebo lněný je dobře nalévati asi 2 cm od

kraje lampy. Protože se olej znečišťuje a zvláště v malých kap
lích se k němu slétá hmyz, takže při dně lampy se udržuje
vrstva nečistoty, je dobře nahraditi dohořívající lampu druhou,
již připravenou. Tu si počínáme tak, že z dohořívající lampy
vylijeme olej přes kousek organtinu do jiné nádoby, při čemž
se nečistota zachytí organtinem. Lampu pak dobře vytřeme
jemným papírem a naplníme znovu čistým olejem. Navrch pak
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položíme-nov" knůtek anebo 'nasadír'ne dlouhý knůtek do vel—ých lamp. emáme-li druhou lampu na vystřídání, necháme
před svatostánkem hořeti voskovou svíci zapálenou od věčného
světla tak dlouho, pokud neupravíme lampu novou. Světlo
přenášíme zápalkou nebo tenkým knotem, nikoli svíčkou, aby
se ole' neznečistil.

7. bobřc též pečujeme o čistotu váz. K tomu účelu poslouží
úzká štětka na drátu, která projde i úzkým-hrdlem vázy &jejíž
konec dobře Vyčisti i dno vázy. Používáme při tom vlažných
mydlinek, které zároveň zbavují vázu nepříjemného zápachu
hniloby. Ten se brzy vyskytuje, zvláště v létě. Dobrým pro
středkem k jejich očištění jsou také skořápky z vajec, které roz—
tlučeme na drobno, vhodíme do vázy a nalijeme asi do poloviny
vody. Pak dlaní ucpeme hrdlo a tak dlouho potřásáme vázou, až
je čistá. Skořápky vniknou i tam, kam bychom nedosáhli štět
kou nebo 'iným způsobem. Vymyté vázy pak otřeme do sucha.
Pokud jich hned _nepoužijeme, vytřeme je i uvnitř a uložíme.
Je dobře, srovnáme—lije v depositáři hned podle druhu a ve
likosti.

8. Kadidelnící kovovou čistíme jako svícny. Je nutno často
i kotlík vyčistiti od zbylého uhlí, aby se nové stále nepřidávalo
na staré.

OŠETROVÁNÍ DREVÉNÝCH SOCH

Jsou—li nebarvcné z_přírodního dřeva (lípa, hruška atd.),
musí se pouze oprašovati, nikoliv mýti. Patina, jež se na těchto
sochách během let usadí, jest právě to, co jim dodává půvabu.
Objeví-li se na nich trhliny nebo pukliny, jest nutno zavolati
zkušeného a na slovo vzatého odborníka, který provede opravu.
Jinak vystavujeme eventuelně velmi cenné a vzácné dílo po—
škozcní, ne-li úplné zkáze.

Jsou—lipolychromované (barvené), nejdříve je oprašovačem
důkladně oprášíme, ab chom s nich odstranili hrubší částečky
prachu, omítky a pod. ak jemnou kůží s vlažnou vodou zlehka
omyjeme. Dbejme, aby kůže byla naprosto zbavena jakéhokoliv
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smetí, zrnek omítky či pod., nebot jinak by se polychromovanzpovrch soch poškrábal a tím znehodnotil. A nesmí se povrc
tak důkladně omývati, že by sešla s nečistotoui barva!

OŠETŘOVÁNÍ ZLACENÝCH PREDMĚTÚ

Zlacené svatostánky, glorioly, mříže, svícny atd. se musí
oprašovati pouze jemným oprašovačem (z kohoutích per). J e-li
co poškozeno, zavolejte odborníka — pozlacovače.

UDRZO-VÁNÍ A OŠETROVÁNÍ PODLAH

Dřevěná podlaha měkká (prknová nebo palubová). Pokud
její povrch není ničím napuštěn, drhne se teplou vodou rýžá
kem za použití mýdla. Pakliže jest nalakována emailovou bar—
vou, vytírá se vlhkým hadrem. Poléváním studenou vodou tvrd
ne její emailovýpovrch.

Když jest podlaha napuštěna mořidlem barevným, které se
vsakuje do dřeva, omývá se zlehka rovněž vlhkým hadrem. Při
velkém úklidu se důkladně vydrhne, znovu napustí mořidlem
(výborné je Cirine-mořidlo), pokud možno světlým (číslo 1).
K vůli úspoře jest nejlépe toto mořidlo nalévati na hadr a te—
prve tímto je roztírati, nikoliv vylévat mořidlo na podlahu
a pak teprve roztírati hadrem. Dobré jest důkladně zaschlé
mořidlo políti studenou vodou, aby jeho povrch zatvrdl. Po
dobrém vysušení se napustí pastou (nejlépe bilou, Cirine—pasta)
a vyleští. Nové podlahy nutno alespoň dvakrát napustit moři
dlem.

Dřevěná podlaha tvrdá (parketová nebo vlýsková).
'Na čištění této podlahy se nesmí používati vody. Nejlépe se

čistí terpentýnem a převoskuje. Pak si dřevo zachová svěží,
krásný vzhled. Jeu velmi znečištěné podlahy nebo dlouhou)
dobu neošetřované se očistí ocelovými hoblinkami a pak opět
převoskují. Nutno si však uvědomit, že při častém používání
tohoto způsobu se dřevo rychle zeslabuje.

Linoleová podlaha. Omývá se vlažnou vodou a vytírá had
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rem. Jednou za měsíc nebo dva, ale nejdéle za tři (podle frek
vence) je nutno ji napustiti po důkladném omytí teplou vo
dou a mýdlem za použití jemného kartáče. Napouští se linoleo
vou pastou (Cirine) bílou a důkladně lešticími kartáči vyleští.

I když se linoleum vůbec nepoužívá a jest svinuté uloženo,
jest nutno i toto alespoň dvakrát či třikrát do roka rozvinout a
dobře napastovat, jinak zpuchří.

Xylolitová podlaha. Někdy se na nově zhotovené této po
dlaze objeví šedivý povlak, jenž se lehce odstraní ocelovými
hoblinkami. Toto se může vyskytnout i dvakrát. Po dokonalém
chemickém vnitřním vypracování podlahy se tato s počátku
jednou měsíčně, po roce pak alespoň jednou za čtvrt roku, po
důkladném vymytí teplou vodou a mýdlem napustí čistým lně
ným olejem, jenž se nechá úplně vsáknout a pak se podlaha
navoskuje a vyleští. Navoskovaná xylolitová podlaha se udržuje
stejně jako podlaha linoleová.

Dlaždice cementové a terazzové. Čistí se rýžákem, vodou
a mýdlem. Poněvadž jsou porésní, jest žádoucno je pastovati,
čímž se jejich povrch zajistí proti drolení a rychlému opotře
hování.

Dlaždice šamotové. Tyto jsou tvrdé, a proto jest dobře k je—
jich čištění místo mýdla použíti Ominolu. Dlaždice světlé barvy
(bílá, žlutá) ničím nenapouštějte. Dlaždice barev tmavých (čer
vená atd.) jest dobře oživiti tím, když je lehce potřeme petro—
lejem nebo nějakým olejem.

Za oltářem musí býti stejně uklizeno jako před oltářem.
Jako bychom nestrpěli na přední straně smetáky, zhasinač na
svíce, odpadky od svící a jiné „ozdoby“, a mysleli bychom při
tom, „co by tomu lidé řekli“, tak pomysleme, co asi řekne Pán
Bůh naší péči o jeho příbytek. Často krášlíme to, co vidí lidé,
a zanedbáváme to, co také vidí Bůh. Za oltář tedy neukládejte
naprosto nic, pro všechny potřeby mějte místo v sakristii.
Koštata, hadry, odpadky od svíček, pulty, květináče, zbytky
bohoslužebných rouch patří jinam než za oltář!

Rovněž nutno zachovati předpisy církve svaté o předmětech
na oltáři. Praktičnost nebo pohodlnost není vyšším důvodem
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než úcta před Boží přítomností a příkazem církve. Na oltář
patří, jen co jest právě (ne někdy!) potřebí. Tedy nemá na něm
zůstávati bursa s korporálem, nádobka s ručníčkem, mešní ta
bulky, pult na misál ani polštáře, lavabo, konvičky, klíček, pa
tena k přijímání, pyxis. — Vše se má odněsti a vždy jen to na
oltář položiti, čeho se má právě užíti. Oltář není depositář.

VNITŘNÍ VÝZDOBA
PROSTORU CHRÁMOVÉHO

Často se stává, že kostel jest skladištěm vyklizených půd či
domácností. Obrazy, sochy, sošky, přikrývky, krajky, podstav
ce, věnce, ozdoby — našly svou výslužbu v kostele! Buďme na
stráži a nepřipustme takovéto způsoby. Pro Pána Boha ani to
nejlepší z nejlepšího není dosti dobré. Je přímo urážkou, aby
chom do jeho domu nosili či dovolili snášet to, co někde pře—
káží nebo s čím si někdo neví rady. Odmítejme se vší rozhod—
ností přijmouti něco takového, ať to pak přináší kdokolivěk.

Buďme strážci svých chrámů. Nechť jsou tyto naší radostí,
naší chloubou. Dbejme, aby se do jejich prostoru nedostalo nic,
co ruší, co je méněcenné, co je bezcenné. At' nejsou jejich styl
a jejich architektura porušeny elementy cizími.

Dbejme vkusu a jednoduchosti. Této zvláště, neboť se snáze
uvarujeme nevhodnosti a přeplněnosti, která ruší. Zde platí
velmi silně dobré pravidlo: více je méně, méně je více.

Hlavním cílem ve výzdobě chrámového prostoru jest kon—
centrace k oltáři. To je nejdůležitější, to jest centrální bod ce
lého prostoru. K tomu nechť vše směřuje. Co ruší a tříští po
zornost ke svatostánku, musí býti odstraněno.

VÝZDOBA OLTÁŘÚ

Vhodnou květinovou výzdobou můžeme krásu oltáře zvýšit.
Nevhodnou a nevkusnou i nejkrásnější oltář znešvaříme. Je
nutno upustit od všech osobitých zálib &přihlížet jen k tomu,
co ozdobujeme ——k oltáři.
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Zcela jinak budeme zdobiti bohatý oltář barokový, než přís—
ný oltář gotický nebo moderní oltář jednoduchých a vkusných
linií.

Bohatě členěný oltář barokový snese stejně bohatou výzdobu
květinovou jako jen květinovou přizdobu emnou a jednodu
chou, která dá tím více vyniknouti jehooíjormám, a tyto jen
podtrhuje. Nebromaďme květiny na oltář beze smyslu, bez
ladu a skladu, snad jen proto, že právě jsou po ruce. Vybeřme
z nich jen ty vhodné, pečlivě a prozíravě, neboť zdobíme to nej—
krásnější: oltář našeho Spasitele. Snažme se vžít do stylu, do
ducha oltáře, s nímž byl tvořen, a tomuto naši výzdobu květino
vou se srdcem plným lásky přizpůsobme. Styl oltáře i styl vý
zdoby musí jedno býti, aby působily nejmohutnějším dojmem,
aby tento dojem ničím rušivým nebyl tříštěn.

Oltář gotický snese jen velice střízlivou výzdobu květinovou,
jestliže některé svátky, jako Božského Srdce Páně, svátky ma—
riánské, si nevyžadují naopak velice bohatou výzdobu draho—
cennými látkami a květinami, z nichž pak nutno vytvořiti no
vou architekturu oltáře, která původní styl oltáře buď zcela
nebo téměl zcela zakryje.

Výzdoba moderního oltáře rovněž musí býti stylu tohoto ol
táře zcela přizpůsobena. Do rovných, klidných linií, jež často
jsou velmi ušlechtilé, nevnášejme neklid rozsochatým uspořá
dáním kytic. Snažme se těmto liniím přizpůsobiti 1 květinovou
výzdobu. Vtipu a obrazotvornosti zdobitele naskýtá se tu velmi
široké pole spolupráce _stvůrcem oltáře.

Květiny tvořínáladu. Rovněž1 liturgický rok je rozdělen na
údobí různých nálad, kteié vyjadřuje barvami. Květiny mají
barvy. Hle, jak přiblížením 1 k těmto skutečnostem můžeme
vhodným způsobem zvýšit náladu, jež tomu kterému údobí pří
sluší.

Nejen květ jest ozdobou, nýbrž i zeleň. Mnohdy jen tato po
užita samotná nebo jen nepatrně barevně přizdobená může
působiti překrásným dojmem.

Buďme opatrní při používání stromků, ať jakýchkoliv. Vy
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beřme jen ty nejkrásnější, které se však také svým tvarem hodí
ke stylu oltáře.

Dobře pozorujme oltář, všimněme si, co jest na něm nej
krásnější a nejpůsobivější, co jest jeho charakteristikou. Zná
me-li to, vystihli-li jsme to, jistě tuto jeho část nikdy neza
kryjeme květinami, sebelepšími, sebekrásnějšími. Nepřipra
vujme věřící o pohled na nejkrásnější části oltáře. Není to
správné a nemáme k tomu ani práva.

Nebojme se neobvyklých a nových způsobů ozdoby oltáře.
Viděl jsem, jak nemožně rozčepýřená zelená koštata (to nebyla
kytice), přistřižením nůžkami do jedné roviny na způsob fran
couzského parku rázem vytvořila velice působivé a klidné ze—
lené pozadí 'istého moderního oltáře.

Výzdoba klavniho oltáře musí být provedena přísně v litur
gickém duchu, má právě zdůraznit ráz slavnosti nebo církevní
dob

Jadventč a v postě je ráz vážný, vše v kostele má mluvit a
pokání, kajícnosti, odříkání. Proto není ani jediné květiny na
hlavním oltáři, nanejvýš nenápadná zeleň může poněkud pře—
rušovat jednotvárné linie architektury.

Též při slavnostním requiem se připouští pouze zelená vý
zdoba, kdežto v den největšího smutku na Veliký pátek, mluví
úplně holý oltář o svrchované opuštěnosti našeho Spasitele.

Oproti tomuto smutku a kajícnosti v postě hlásají pak pestré
květiny radost o slavnosti vzkříšení Páně. Aby byly skutečně vý—
razem slavnostní nálady, je třeba dbát určitého stupňování ve
výzdobě kostela: na Hod Boží prostřeme nejlepší koberec,
v presbytáři kolem oltáře seskupíme zelené stromky (palmy,
aucuby, buksus) i květiny, nejkrásnější květy pak si vyhradíme
pro samotný oltář. Tato slavnostní výzdoba se nesmí nechat na
oltáři tak dlouho, až by též téměř shnila, nesmí zevšednět.
Proto ji necháme po celý oktáv, ale potom se část odklidí a po
nechá sevýzdoba jednodušší.

'Podle církevní doby volíme podle možností i barvu květin.
Většinou to bude bílá nebo světlounce růžová, žlutá, ježto se
světlé květiny téměř ve všech kostelích hodí nejlépe pro tlumené
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osvětlení. Na velké svátky Páně, Panny Marie, ale především
o Božím Těle, nebo při výstavu Nejsvětější Svátosti užíváme,

možno—li, výlučně barvy bílé. Nanejvýš dva, tři červené nebosytě růžové květy růží s aždé strany svatostánku nebo vystavené
monstrance oteplí a vyzvednou čistotu bělostnou. Na Hod Boží
Svatodušní pak, nebo na svátek některých mučedníků, svatých
apoštolů Petra a Pavla, sv. Václava volíme jasně červenou bar
vu. Při tom dbáme na odstíny mešního ornátu, závěsů &pod.,
aby byl soulad v barvách, ne aby se navzájem rušily odstíny čer
vené do fialova, do růžova, do oranžova. Je-li ozadí tmavé, od
rážejí se světlé květy samy sebou, je—lipozadí světlé, úplně se
ztratí bílé květiny, Proto je nutno vytvořit přirozené pozadí ze
zelených listů neb větví. Snažme se vyvarovat přeplněnosti a
rušivé pestrosti, zvláště na hlavním oltáři. U vedlejšího oltáře
nebo u sochy sv. Antonína vypravuje zase pestrost nejrůzněj—
ších kytic a květináčů o lásce a oddanosti všech těch různých
dárců a ctitelů, bohatých i chudých. Ale ani tam nesmí být pře—
plněno, aby ten ubohý světec nevězel takřka po bradu v květi
nách; tyto mohou obklopit nohy, jinak ať je socha volná.

Na hlavním oltáři at vládne vkus a důmysl. Tam se nesmí
postavit vázy a květináče na desku oltářní, nýbrž na podstavec
nebo stupínek k tomu určený. Vázy před postavením do sucha
dole otřeme. Na leštěné plochy položme pod ně kousek sukna,
kůže nebo lepenky, aby je neodřely. Hledíme, aby vázy pevně
stály, aby se mezi službami božími převahou těžkých květinových
hlaviček nepřevrátily, nebo aby větvičky nedosáhly do blízkosti
hořících svící. (V jednom kostele bylo zvykem vytvořit o svato
dušních svátcích z květin podobu holubice. Bylo to vystaveno
velmi uměle z váz na sebe postavených. Mezi mší sv. chytla
jedna větvičkaod plamene svíčky a začala čadit. Kněz chtěl vázu
oddálit. Tím se však zhroutily i jiné vázy a nešťastný celebrant
měl co dělat, aby vzdálil tu potopu od rozloženého již korpo
rálu.) — Větvičky at neční na oltářní stůl, aby jich kněz při
obracení listů v mešní knize nepřivřela pak vázu nestrhl!

l' jednoduchosti je největší vkus. I při nedostatku květin
'může oltář nabýti velmi pěkného vzhledu, napíchneme—li po

44



jednom krásném květu do šesti váz, vhodně vyplněných zelení.
Neklidně působí, promíchají-li se různé barvy. Lépe jest je

seskupit podle odstínů. Jednotlivým velkým květům dáváme
většinou přednost před mnohými drobnými.

Při úpravě kytic nutno dbát na to, abychom odstranili pře—
devším zelené lístky se stonků, pokud přijdou do vody. jinak
tam hnijí &jsou nepříjemně cítit. Vázy si postavíme při upra
vování do párů, protějšky k sobě, aby byly květiny po obou
stranách stejně vysoké. Nelze dát mnoho květin najednou do
vázy, neboť kytice pak vypadá nevkusně. (Působí dojem
koštěte)

Široké vázy naplníme nejdříve zelení nebo drobnějším kví
tím, vybrané květy pak nastrkujeme pečlivě, aby každý květ byl
obrácen k přední straně oltáře a všechny dohromady, zadní
vyšší, přední nižší, utvořily pěknou skupinu. Nesmějí však být
tak hustě nastrčeny, „abyse tam přímo nedusily a pro nedosta—
tek vody brzy nezvadly. Zvláště nutno na to dbát u úzkých,
štíhlých váz, do kterých se doporučuje dáti nejprve trochu pís—
ku nebo kamínky, aby těžší dno zabránilo převrácení, jsou—li
těžké hlavičky květin, jako na př. pivoněk, na dlouhých
stoncích.

O vázách nelze říci určité pravidlo, kam se které hodí, pro
tože není možno mít vázy zvlášť přizpůsobené slohu. Jistě se
budou v gotickém kostele lépe vyjímat štíhlé, v barokním víc
baňaté. Především ať jsou nenápadné jak barvou, tak formou,
snad nejlépe skleněné.

Vázy nemají být samy o sobě ozdobou oltáře, nýbrž jsou jen
nenápadným prostředkem k udržení květin. Totéž platí o květi
náčích, které lze zastírati chránítkem z tmavozeleného kartonu
nebo stejnobarevným, bledounce zeleným nebo bílým krepo
vým papírem.

Ještě třeba podotknouti, že kosatce vyžadují veliké opatr
nosti, zvláště tmavé se musí často prohlížet a povadlé květy od
straňovat. Jinak se může stát, že z nich kape tmavá tekutina,
která nadělá skvrny na oltářním plátnu.

Casto — v létě každodenně —- je potřebí doplňovat vody,
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nebo ji vyměňovat. Tak květiny déle vydrží a není cítit zkaženou
vodu.

Naše láska ke Kristu musí býti živá. Používejme také jen ži
vých květin k ozdobě jeho oltáře. Nepřipust'me kytky umělé.
Jako o věčné světlo musí pečovati ruka lidská a nemůže býti
nahrazeno světlem umělým (na př. elektrickým), tak i o vý
zdobu oltářů nechť se stará s láskou a radostí srdce lidské.

CHOVÁNÍ V KOSTELE

Úvodem dvě nepatrné příhody: Zbožná dáma s polmutím
vypravovala, jak viděla pokleknout před svatostánkem vysoko—
školskou studentku, známou nejen svou milou veselosti, nýbrž
i pravou zbožnosti. „Ten poklek vyjadřoval tak živou víru v pří
tomnost Pána Ježíše ve svatostánku, že mně zanechal hluboký
dojem a na dlouho oživil mou víru. — Na druhé straně vzpo—
mínám na smutné chvíle ve velkém pražském kostele. Při uklí—
zení se mluvilo úplně hlasitě a před svatostánkem se dělal ja—
kýsi nedbalý kniks, který měl znamenati poklek." Dvě ma
ličkosti ——uctivý poklek a nedbalý pohyb — co všechno vy—
pravují o těch osobách!

Nuže, kterého druhu lidé by měli konati službu v kostele?
Ten příklad povzbuzoval k modlitbě důrazněji než krásné ká
zání. A k takovému živému kázání mají nejlepší příležitost ti,
již povinně konají v kostele nějaké práce. Vnějším chováním
projevujeme své smýšlení, i když nechceme. Nebo právě, když
nechceme. Pyšný člověk pohodí při rozmluvě hlavou a tím po
hybem prozradí svou _pýchu. Setkáme-li se však se vznešeným
pánem, skloníme uctivěhlavu. Čím výše společensky stojí osoba,
s níž máme jednati, tím hlubší sklonění hlavy. Je to něco div
ného, když poklekneme, setkáme-li se s všemohoucím Bohem?
A jestliže nepoklekneme, prozradíme tím nedostatek živě víry.

Nutno upozorniti tudíž především na chování kostelníka
(sakristána). Sakristán jest ustanoven správcem kostela a při
náleží mu obsluha kněží, opatrování sakristie a kostela. Proto
muší:
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I. projevovati vůči všem kněžím vždy největší úctu a zbož
nou skromnost a dobrotivě vyhověti všem jejich prosbám;

2. dbáti především .o to, aby jeho zevně'šek i vnitřek odpo
vídaly vznešenému úkolu jemu svěřenému.čistota svědomí, pra
vá úcta a bázeň boží, spojená s obětavou láskou, nechť zdobí
jeho duši, aby práce, kterou koná rukou, byla mu hojným pra
menem zásluh a zdrojem božího požehnání. Tato čistota vnitřní
nechť se pak projevuje i nav,enek takže

3. sakristán přichází do kostela vzorně oblečen. Netrpí na
sobě roztřhaný nebo pošpiněný šat. Nosí čistý límec, pořádně
uvázanou vázanku a dbá, aby jeho boty nebyly zabláceny. Má
je vždy dobře vyleštěné. Při bohoslužebných úkonech nosí oby—
čejně šat zvláštní, totiž dlouhý talár a bílou rochetu.

!|. Sakristán působí svým příkladem nejvíce na ministranty.
Mnohdy mu bývá úplně svěřeno jejich vedení, poučování a
uvádění do ministrantské _služby.Nelze dosti doporučiti, aby
bylo zřízeno'sdružení ministrantů Legio angelica, jež řádně
vedeno vychovává hochy k uctivé službě oltáře, která se líbí
Bohu a povzbuzuje věřící. (Přesnější informace o uvedeném
sdružení obsahuje příručka pro ministranty, vydaná OO. Be
nediktiny v Praze 11., Emauzy. Tato příručka obsahuje také
podrobný popis ministrance. Cena K 5.—.)

Důležitájest kázeň 'při přisluhování. Kostelník
a ministrant se dostaví přesně v určený čas do sakristie. Při
vstupu se pokropí svěcenou vodou a zachovává svědomitě mlče—
ní. Mluví jen to, co je nezbytně nutné, a to polohlasitě, a tak
připravuje své srdce, aby mohl vykonati službu boží důstojně,
usebranč a zbožně. Vystříhá se všeho, co by mohlo způsobiti
hluk: zavírá tedy klidně dveře, nepobíhá 8 místa na místo, ne—
pokřikuje, nenašlapuje hrubě a těžkopádné na podlahu. dbá,
aby nic neshodil a neupustil. Celé jeho chování musí projevo—
vati důstojnost, vážnost a ovládání sebe ve všem.

Uctivč dělá zejména znamení kříže. Při svatých obřadech má
ruce sepjaté tak, že přiloží dlaň k dlani, maje při tom natažené
prsty. Pravý palec má položený přes levý. Sepjaté ruce drží
přiměřeně ve výši prsou, tak, aby prsty směřovaly mírně šikmo
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nahoru. Je—lipředepsáno při svatých obřadech bíti se v prsa,
dělá to vždy pravou rukou tak, že se bije v prsa konečky prstů
spojených a prohnutých neúplně v pěst. Při tom drží levou
ruku na prsou jako při znamení kříže. Úklony, vyskytující se
při svatých obřadech, jsou buď úklony celého trupu nebo pou—
ze hlavy. Úklony trupu se dělí na hluboké a střední. Při hlu
bokém úklonu se snadno dotýkám-e konečky prstů kolenou.
Střední se vykoná ukloněním hlavy a ramenou tak, že trup je
mírně nakloněn. Při jednoduchém úklonu hlavy spustíme pou—
ze mírně hlavu. Kdykoliv se přechází kolem oltáře, na němž je
Nejsvětější Svátost ukryta ve svatostánku, dělá se poklek jed
ním kolenem. Při tom se pravé koleno spustí k patě levé nohy
a hned se zase povstane. Horní část těla zůstává vzpřímena. —
Je—livšak Nejsvětější Svátost vystavena a při některých část
kách mše sv. pokleká se na obě kolena. Při tom se nespouštíme
na obě kolena současně, nýbrž nejprve spustíme pravé a potom
levé koleno, při povstání nejprve zdvihneme levou a pak pravou
nohu.

Ale i věř že i by si měli hluboce vštípit v pamět některé
zásady:

1. Chování v kostele budiž důstojné, nenuceně. prosté. Nechť
se v něm jeví hluboká úcta k domu Božímu. Ale nesmí zase
býti jejich chování nijak výstřední, nápadné, přepjaté, vleklé.

2. V kostele je nutno vyvarovati se všech zvláštností, podi
vínství. Tak nesmíme vyhledávati přední místa, ani se netlačiti
nápadně dozadu, ani nelpěti umíněně na „svém" místě, hlavně
na krajích lavic.

3. Varujme se tak zv. „kniksů“, t. j. abychom jen poněkud
ohnuli koleno. aniž bychom se při tom dotkli země. Kdykoli
přecházíme kolem svatostánku, udělejme vždy jednoduchý po—
klek až k zemi. Před vystavenou Nejsvětější Svátosti poklek
ncme též vždy na obě kolena.

l;. V kostele nikdy zbytečně nemluvme. Co je nevyhnutelně
nutné, povězme si tiše.

5. I v sakristii zachovejme úctu a mlčení. Je trapné, mluví-li
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se zcela volně _vblízkosti svatostánku. Svrchovaně nevhodné,
ano i hříšné jest baviti se tam o věcech zbytečných.

6. Výstříhejme se zlozvyku stříkati kolem sebe svěcenou
vodu.

Nebude nepřístojností v kostele ani se strany kostelníka, ani
ministranta, ani věřících,bude-li chování výrazem jejich správ
ného smýšlení, dobrého poměru k svatostánku, krátce živé víry!

NĚKTERÉ PRAKTICKÉ POKYNY

1. Co musí býti z čistého lněného (konopného) plátna?
a) korporál,
b) palla,
c) alba,
d) humerál,
e) všechna tři oltářní plátna.
2. Co nemusí býti z čistého lněného (konopného) plátna?
&) cingulum,
b) lavabo (ručník),
c) superpelice (rocheta),
d) svrchní přikrývka oltáře, antipendia.
3. Co se světí?

Světí se všecka bohoslužebná roucha a kostelní prádlo, mimo
všechny druhy vel, lavabo, superpelici (rochetu) a pluviál.

Kostelník (sakristán) nechť.dobře pamatuje, že
I. musí velice svědomitě .pečovati, ab)r věčné světlo stále

hořelo; dopouští se těžkého hříchu ten, jehož vinou bý ne—
hořelo delší dobu;

2. nesmí sahati do kalicha a do středu patený;
3. nesmí holou rukou nositi k oltáři ciborium nebo mon-J

stranci, musí si je ovinouti lavabem;
&. hostie k proměňování nesmějí býti starší než IA dnů;
5. víno se udržuje v chladné, suché místnosti, nejlépe roz

lité v menších lahvičkách;
6. musí míti připraveno čisté, zrnitě roztlučené kadidlo;
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7. má vyměňovati prádlo na kalich co nejčastěji, nejméně
jednou za týden;

8. nesmí práti korporály a purifikatoria z první vody, k to
mu že má právo pouze kněz;

9. před každým bohoslužebným úkonem nutno připraviti
knězi vodu do čistého umyvadla, k tomu mýdlo a čistý ručník;

10. kostelní prádlo se dává do prádla, když se začíná špinit,
ne až když je špinavé;

1I. svěcená voda se vyměňuje (doplňuje) v kropenkách kaž
dý týden, v neděli;

12. na svatostánek a před dveře svatostánku se nestaví nic,
ani květiny, ani sochy svatých, ani kříž (tento vždy za svato—
stánek); jediné trůn na výstav Nejsv. Svátosti jest na něm ;

13. oltář se nikdy nezdobí květinami umělými;
1l;. použitou zbylou vodu křestní, vodu z nádobky na oltáři,

první vodu, v níž bylo vypráno prádlo na kalich a myty posvát—
né nádoby, jakož i první vody při čištění křtitelnice, dále popel
ze svěcených předmětů a odložených částí bohoslužebných
rouch nebo prádla, které byly posvěceny,odkládají se pouze do
sakraria;

15. nutno občas důkladně vyčistit kadidelnici a nepřidávati
nově uhlí na staré zbytky;

16. často nutno větrati sakristii a otevříti všechny skříně
a zásuvky;

17. alespoň dvakrát do roka se musí všechny části boho
služebných rouch za příznivého počasí vynésti a důkladně ne—
chali provětrati;

18. za oltářem a pod ním musí býti naprostá čistota. Žádné
smetí, smetáčky, vázy, žebříky, hadry! — Do sakraria se nesmí
odhazovati žádné odpadky (sirky, papíry), krom dříve vyjme
novaných věcí;

19. korporál se skládá tak, že se přehne přední strana tře
tinou směrem od sebe — nato zadní strana také třetinou k 80
bě, takže jest korporál celý po délce složen na třetinu. Potom
se přeloží opět třetinou z prava do leva &konečné zbývající část
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z leva do prava. Tím se vytvoří devět polí. (Opakuj si „postup:
strana přední, zadní, pravá, levá.)

ŽENA VE SLUŽBÁCH NEJVYŠŠÍHO

Nemyslíme zde na ženy Bohu zasvěcené řeholními sliby
v klášteřích. Tane nám na mysli mnoho krásných typů žen,
s nimiž se setkáváme téměř na každém místě. Prosté, nená
ročné, zbožné. Vděčné za příležitost, která jim umožní doká
zati lásku k Pánu Bohu skutkem. Při tom jemné, taktní, po—_
zorné a poslušné, mající vkus a praktický smysl pro uspořá
dání věcí.

Každý pan farář dobře má jednu nebo dvě schopné ženy ve
své osadě s vlastnostmi výše jmenovanými. Jejich skromné
a při tom zbožné chování, jejich časté přijímání svátostí ho
upozornilo právě tou nenápadností. Stačí jim ve vhodné chvíli
dát pokyn, aby se ujaly výzdoby oltáře, později aby považovaly
za svou čestnou povinnost péči o ni. Jiná svou dovedností
v ručních pracích přímo vybízí, aby se jí svěřilo zhotovení meš—
ního prádla nebo menší opravy bohoslužebných rouch. Ne
jsou právě řídké případy, kdy obětavé, pořádné ženy byly velice
poctěny, když je jejich zbožný pan farář pověřilvýzdobou oltá
řů, úklidem kostela nebo praním a žehlením kostelního prádla.
A s jakým porozuměním obětovaly síly a čas, když se jim
předtím dostalo dobrého poučení o ceně takové práce. Je prav
da, že lidem namnoze chybí poučení! Kde byla zřízena stanice
Apoštolátu, je tato otázka vyřešena. Sestry považují totiž za
jednu ze svých hlavních povinností úklid a výzdobu kostela a
praní kostelního prádla. Ale brzy se kolem nich vytvoří hlou
ček dívek nebo žen, jež se nejprve přihlásí jako jejich pomoc
nice, ale někdy převezmou úplně tuto povinnost. Dát své síly
do služeb domu Božího — není to vznešené jejich využití?

Konec.
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V. Vachsmannová—Jursová: Loreta
Dr. Z. Drobná: Karlův most

Dr.O.Blažíček:Náhrobek sv.Jana Nepomuckého u ev.Vita
Dr. R. Guth: Rip

Dr. Z. Drobná: Kostel sv. Jakuba v Brně
Fi'of. Dr. O. Stefan: Klášter sázavský

Dr. A..Birnbaumová: Svatá Hora
Dr. A. Masaryková: Národní museum v Praze

Dr. E. Sedláčková: Klokoty u Tábora
PhC. Z. Kotiková: Pecka

Dr. A. Piffl: Proboštský kostel v Roudnici n. L.
Dr. Z. Drobná.: Předklášteří u Tišnova

V nejbližší době vyjde:
Klášter na Františku

Kostel sv. Štěpána a kaple sv. Longina
Strahov

Velehrad románský
Křivoklát
Klatovy

Cena jednotlivých svazků s 6 fotografiemi K 5'—

U všech knihkupců
NAKLADATELSTVÍ »VYŠEHRADx
PRAHA 11, VÁCLAVSKÁ ULICE č. 12



Co 'fnořhu'udělat v apoštolátě laiků?

Dobře poradi knihovna

SLOVO A DUCH
Sbirka pomůcek pro apoštolskou práci

'Rědiguje'P. Dr. Jan Ev. Urban OFM

DOSUD VYŠLO:
U'V

_ZIVOT PÁNA JEZISE KRISTA
vlastními slovy evangelií

KÁTOLICKÁ DĚTSKÁ BESÍDKA
(Prvni řada pokynů) Sestavih' členovéApoštolátu

Třetího řádu sv. Františka

Jaroslav Ovečka:
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

A) Sv. přijímáni časté B) Prvni av, přijímáni rané

PŘÍPRAVA BOHOSLUŽBY
Sestavili členovéApoštolátu Třetíhořádusv.Frant.

Jednotlivé svazky za K 1'50

U všech knihkupců

NAKLADATELSTVÍ »VYŠEHRAD<<
PRAHA u, VÁCLAVSKÁ ULICE c. 12


