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Hodinky před půlnoční mší sv.
Otče náš. Zdrávas Maria. Věřím v Boha.
V. Bože, na mou pomoc pomni.
O. Pane, pomáhat mi pospěš.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jakož byla na

počátku i nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.
Aleluja.

Invitatoř: Kristus narodil se nám: pojďte, kla
nějme se jemu.:

Opakujese: Kristus narodil se...

Žalm 94.

Pojďte, chvalme s radostí Pána, * s jásotem slavme
Boha, svoji spásu. Předstupme před tvář jeho s dí
ky, * písně plesu pějme jemu. |

Kristus narodil se nám: pojďte, klanějme se jemu.

Neboť Bůh veliký jest Hospodin, * a Král nade všecky bohy.
Neboť jsou v jeho ruce všecky hlubiny země, * te

mena hor jsou majetek jeho.
Pojďte, klanějme se jemu.
Jeho jest moře, neb on je učinil, * i souš je dílo jeho

rukou.
Pojďte, klanějme se, padněme, * klekněme před Pá
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Přiručka církevních průvodů

nem, svým Stvořitelem. Neboť on jest Hospodin, náš
Bůh, * a my jsme lid, jejž on vodí, a ovce, jež on pase.

Kristus narodil se nám: pojďte, klanějme se jemu.
Kéž byste poslechli dnes hlasu jeho, * nezatvrzujte

svých srdcí.
Jak v Hádce, jak v Pokušení na poušti, * kde vaši

otcové mne pokoušeli, zkoušeli mne, ač vídali mé
skutky.

Pojďte, klanějme se jemu.
Čtyřicet roků hněval jsem se na to pokolení * a

řekl jsem: Lid je to stále bloudící myslí. Oni však ne
chtěli znáti mé cesty, takže jsem přisáhl ve svém
hněvu: * Nedojdou odpočinku mého.

Kristus narodil se nám: pojďte, klanějme se jemu.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, * jakož byla

na počátku i nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.
Pojďte, klanějme se jemu.
Kristus narodil se nám: pojďte, klanějme se jemu.

Hymnus.

Kriste, světa Spasiteli, — ty jsi, než se hvězdy
stkvěly, — Otcem zplozen byl, — jsa Otci roven slá
vou svou i mocí.

Blesku světla Otce svého, — mocná naděj lidstva
všeho, — slyš, jak prosí v pokoře tě — hlas tvých
sluhů po všem světě.

Pomni, Tvůrce země celé, — žes nám přirovnal se
v těle, ——když ses v Panny svatém lůnu — vtělil
sstoupiv s nebes trůnu.



Hodinky před půlnoční mší sv.

Dnešní den to dosvědčuje, — jenž se v .roce navra
cuje, — sám žes přišel z Otce klínu — lidstvo spasit,
Boží Synu.

Tebe hvězdy, moře, země, — pod nebem vše tvorů
plémě — nové spásy původ pravý — novou písní
vděčně slaví.

My, již došli spásy blahé — v koupeli tvé krve dra
hé, — zrození tvé v temném chlévu — vděčně pějem
v tomto zpěvu.

Buďte tobě díky vzdány, — Ježíši, zrozený z Pan
ny, — buď i Otci, Duchu chvála — po vše věky ne
ustálá.

Antifona: Veselte se, nebesa, * a plesej, země, před
Hospodinem, že přichází.

Žalm 95.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, * zpívejte Hospo
dinu, všecky země.

Zpívejte Pánu a slavte jeho jméno, * hlásejte den
po dni jeho spásu.

Zvěstujte mezi národy jeho slávu, * a mezi všemi
lidmi jeho divy.

| Velký je Pán a chvály nejvýš hoden, * zaslouží cti
nade všecky bohy.

Neboť jsou všichni bohové pohanů duchové zlí, *
avšak Hospodin je Tvůrce nebes.



Příručka církevních průvodů

Sláva a nádhera. je před jeho tváří, * svatost a ve
lebnost ve svatyni jeho.

Vzdávejte Hospodinu, kmenové pohanští, vzdávejte
Hospodinu čest a slávu, * vzdávejte Pánu slávu podle
jeho jména.

Vezměte dary a vstupujte do jeho síně, * klanějte
se Pánu ve svatém jeho dvoře.

Třeste se před jeho tváří všecky země, * říkejte
mezi národy: Hospodin kraluje.

Neboť On upevnil zemský kruh, že se nehne, * On
bude souditi národy spravedlivě.

Veselte se, nebesa, plesej, země, zahuč, moře -se
vším, čeho plno, * radujte se, pole a vše, co je na nich.

Tehdy ať jásá všecko stromoví lesní před Hospodi
nem, že přichází, * protože přichází, by soudil zemi.

Soudit bude kruh zemský spravedlivě, * soudit bu
de národy podle své věrnosti.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, * jakož byla
na počátku i nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Antifona: Veselte se, nebesa, a plesej, země, před
Hospodinem, že přichází.

Antifona: Známou * učinil Hospodin, aleluja: svou
spásu, aleluja.

Žalm 9.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, * neboť zázračné
učinil věci.



Hodinky před půlnoční mší sv.

Na pomoc mu přispěla pravice jeho, * pomáhalo
mu svaté jeho rámě.

Známou učinil Hospodin svou spásu, * před zraky
národů zjevil svou spravedlivost.

Na své milosrdenství se rozpomněl, * jakož i na
věrnost domu Izraelovu.

Nyní viděly všecky končiny světa, * kterak nás
Bůh náš vysvobodil. |

Radostně oslavuj Boha veškerá země, * zpívejte a
hrajte a jásejte.

Hrajte Hospodinu na citaru, na citaru, jakož i hla
holem zpěvu * trubte na táhlé trouby i zvučné rohy.

Jásejte před tváří krále Hospodina, * ať hučí mo
ře a vše, čeho je plno, okruh zemský a kdož bydlí na
něm.

Řeky jako rukama ať tleskají, všecky hory nechať
plesají před Hospodinem, že k nám přišel, * aby nad
zemí soud konal.

Soudit bude kruh zemský spravedlivě, * národy
jak se sluší a patří.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, * jakož byla
na počátku i nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

Antifona: Známou učinil Hospodin, aleluja: svou
spásu, aleluja.

V. On bude vzývati mne, aleluja.
O. Otec můj jsi ty, aleluja.
+Slova svatého evangelia podle

Lukáše. Kap.2.



Příručka církevních průvodů

Za onoho času vyšel rozkaz od císaře Augusta, aby
se vykonal soupis celé říše. A ostatní.

Výklad sv. Řehoře, papeže.

Poněvadž ze štědrosti Páně máme dnes slaviti tři
mešní oběti, nemůžeme dlouho o evangelickém čtení
mluviti, než Narození našeho Vykupitele samo nás
k tomu nabádá, abychom přece něco krátkého před
nesli. Co to znamená, že když se Pán měl naroditi,
svět se popisuje, leč aby se zjevně ukázalo, že ten se
zjevil v těle, jenž by vyvolené své na věčnosti zapsal?
Naproti tomu o zavržených skrze proroka se praví:
Vymazáni buďte z knihy živých a se spravedlivými
nebuďtež zapsáni. On se též vhodně v Betlemě na
rodil. Betlem totiž znamená dům chleba. A on zajisté
jest to, jenž praví: Já jsem chléb živý, který s nebe
sestoupil. Místo tedy, ve kterém Pán se narodil, na
před již domem chleba nazváno bylo, poněvadž se
vskutku státi mělo, že se tam v těle zjevil ten, jenž
měl duše vyvolených občerstviti vnitřním nasycením.
A nenarodil se v domě rodičů, nýbrž na cestě, aby
vskutku ukázal, že v člověčenství svém, které na se
přijal, jako v cizím se narodil. Ty pak, Hospodine,
smiluj se nad námi.

O. Bohu díky.
Kněz jde k oltáři, kde zpívá:

Tebe Boha chválíme.



Hodinky před půlnoční mší sv.

Sbor nebo lid pokračuje a kněz jde ve slavném prů
vodu k jesličkám, kde zpívá:

V. Pán s vámi.

O. I s duchem tvým.

Modleme se.

Dej, prosíme, všemohoucí Bože, aby nás, které
drží staré otroctví pod jhem hříchu, vysvobodilo tě
lesné znovuzrození tvého jednorozeného Syna. Skrze
téhož Krista, Pána našeho.

O. Amen.
V. Slovo Tělem učiněno jest.
O. A přebývalo mezi námi.

Modleme se.

Spasiteli světa, vládce nebe i země, Synu Marie
Panny, Ježíši Kriste, který jsi ve své nekonečné lásce
k lidstvu na sebe vzal přirozenost lidskou, abys v ní
vykoupil hříšné lidstvo, přijmi náš vroucí dik za lásku
svou u svých jeslí, kde, konajíce svatou památku tvé
ho narození, vítáme tebe na svět jako novorozené dít
ko Marie Panny a od věčnosti vtělené Slovo. Naše
rozradostněná duše pěje tobě písně jako kdys andělé
nad Betlemem a srdce naše modlí se k tobě vřele ja
ko kdysi pastýři u tvých jeslí. Ježíši náš, naplň duše
naše svatým mírem a pokojem, který jsi přinesl li
dem z nebes, posilni naši svatou víru, chraň nás vše
ho zla na těle i na duši a uděl nám své požehnání.
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Příručka církevních průvodů

Dej, abychom ti vždy věrné sloužili a jednou s tebou
byli spojeni ve věčné slávě tvé. Jenž žiješ a kraluješ
na věky věkův. O. Amen.

. Pán s vámi.
I s duchem tvým.
Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.
Duše všech věrných zemřelých pro milosrden
ství Boží ať odpočívají v pokoji.
Amen.
Potom kněz slouší půlnoční nebo jitřná mši sv.

sONOx

S
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Děkovná pobožnost na konci roku.

Kněz se modlí před vystavenounejsv. Svátosti.

Klaníme se ti, věčný, svatý, trojjediný Bože, Otče,
Synu a Duchu Svatý. Klaníme se ti, Ježíši Kriste,
svátostný Spasiteli, Bože, přítomný mezi námi.

Zase se chýlí ke konci rok našeho života. Za ně
kolik hodin zapadne do bezedné věčnosti a nebude po
něm stopy. A tak ubíhá rok za rokem a nikdy se ne
vrátí. A každým rokem se blíží smrt a Boží soud. Vši
chni pozvolna umíráme, vše hyne a pomíjí, jenom ty,
Bože, jsi nezměnitelný, nesmrtelný a věčný. Klaníme
se tobě, Bože věčný, Ježíši ve Svátosti oltářní pří
tomný, a klečíce před neskonalou velebností tvou, vo
láme: Svatý, Svatý, Svatý jsi, Pane Bože zástupů.
Nebesa i země jsou plna velebnosti a slávy tvé.

V. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
O. Jakož byla na počátku i nyní i vždycky až na

věky věkův. Amen.

Díkůčinění.

Shromáždili jsme se dnes před tvým trůnem, Pane
Ježíši, abychom ti poděkovali za všechny milosti a da
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Za
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12

ochranu svého života,
dar pravé víry,
svaté svátosti, které jsme přijali,
tvou ustavičnou přítomnost mezi námi v nej
světější Svátosti,
každodenní obět mše svaté,
odpuštění našich hříchů,
tvou shovívavost s námi,
všechna tvá spasitelná vnuknutí,
milost setrvání v dobrém,
zdraví a ochranu časných statků,
požehnání našim pracím,
mír a Svornost v našich rodinách,
všechno dobré prokázané naší farnosti,
všechno dobré prokázané našemu národu,
všechny kříže a trampoty,
všechny zkoušky a tresty,
milost šťastné smrti našich příbuzných a
přátel letos zemřelých,
všechny nemocné a nepřítomné, kteří ne
mohli nebo nechtěli sem přijíti,
všechny milosti letošního roku,

g03owo[ny2p2
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Děkovná pobožnost na konci roku

Za všechny milosti, kterých se nám dostalo za celý,
život náš, — děkujeme tobě, Pane Ježíši Kriste.

Svátostný Spasiteli, všichni společně ti děkujeme a
ve spojení s tebou děkujeme nejsvětější Trojici. —
Avšak naše ústa nejsou s to, aby ti plně vyjádřila po
vinnou vděčnost. Proto, Pane Ježíši, v nejsvětější
Svátosti mezi námi přítomný, rač shovívavě přijmouti
náš dík, rač jej posvětiti svými zásluhami a za nás
poděkovati nejsvětější Trojici. Amen.

Odprošení.
Ježíši, Božesvatý a spravedlivý. Pohlížejíce dnes na

uplynulý rok, shledáváme zahanbeni, že jsme se proti
tvé božské velebnosti prohřešili mnohými urážkami a
velikým nevděkem.

Srdečně litujeme všech svých hříchů, jichž jsme se
tohoto roku dopustili myšlenkami, řečí,skutky a opo
minutím svých povinností. Netrestej nás, Ježíši, po
dle naší viny a podle své přísné spravedlnosti, nýbrž
ušetři nás bídných hříšníků jako Bůh lásky a milo
srdenství. Ó Ježíši, nebuď nám soudcem, nýbrž Spa
sitelem. Amen.

Prosba.

Ježíši, Bože neskonalé dobroty, ty přebýváš mezi
námi v nejsvětější Svátosti, abys byl naší spásou.
Pro své přesvaté rány a svou smrt, na přímluvu své
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Příručka církevních průvodů

panenské Matky, našich svatých patronů a všech sva
tých, svátostný Spasiteli, smiluj se nad námi.

Rač nám, našim příbuzným, přátelům, dobrodin
cům a celé naší farní osadě v budoucím roce a po
celý náš budoucí život poskytovati svou ochranu a
udíleti své požehnání.

Především prosíme tě o milost setrvání v dobrém
až do konce a o šťastnou hodinu smrti. Ať nás smrt
zastihne v milosti tvé a je nám branou ze slzavého
údolí pozemského do života věčného. Amen.

Pomodleme se za všechny naše drahé zesnulé, za
všechny, kteří v tomto roce zesnuli, a za všechny duše
v očistci.

Otče náš. Zdrávas Maria.
Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane.
A světlo věčné ať jim svítí.

„ Ať odpočívají v pokoji.
Amen.OAO

Potom kněz zpívá:

Tebe Boha chválíme.
„ Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému.

Chvalme a vyvyšujme jej až na věky.ox

Modleme se.

Bože, jehož milosrdenství nemá počtu a jehož dob
roty nevyčerpatelný jest poklad, vzdáváme díky tvé
přelaskavé velebnosti za všechna nám v tomto roce
udělená dobrodiní a vzýváme tvou dobrotu, abys, vy
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Děkovná pobožnost na.konci roku

hovuje prosbám našim, neopouštěl nás, ale učinil nás
hodnými budoucích odměn. Skrze Krista, Pána naše
ho. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
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Zelený čtvrtek.

Večerní pobožnost.
Bolestný růženec. Litanie k nejsv. Jménu Ježíšovu.

Pobožnost svaté hodiny.
»Smutná jest duše má až k smrti.«
V rajské zahradě si první člověk přivodil smrt hří

chem, v Getsemanské zahradě počal Ježíš trpěti, aby
nás vykoupil. Viz, jak se mění jeho obličej a bledne,
jak úzkost sotva mu dovoluje mluviti. Přichází na
něho nejen hrůza blížícího se utrpení, nýbrž i tolik
bolesti a strachu, kolik zasloužili všichni lidé za své
hříchy. Poněvadž naše vina byla tak veliká, byla také
jeho bolest tak nevyslovitelná. Poněvadž naše hříš
nost byla tak těžká, zkrušila a tolik změnila obličej
našeho Pána. Tichá adorace.

Společně: Ježíši, — pro naše hříchy jsi se rmoutil
— a pro naši slabost stal jsi se slabým. — Pomoz
nám, — abychom z lásky k tobě — ochotně snášeli —
všechny bolesti a utrpení, — které na nás milostivě
sesíláš. — Vlož jiskru své lásky do našeho srdce, —
abychom cítili s tebou — tvoji úzkost a zármutek —
a jej mírnili — svým soucitem a láskou k bližnímu.
Amen.
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Na Zelený čtvrtek

Otče náš. Zdrávas Maria. Píseň.

»Otče, staň se vůle tvá.«
Truchleme se svým truchlícím Spasitelem. Vizme,

jak je pro nás úzkostí obklopen. Na jedné straně
přichází hrůza blížící se smrti, na druhé straně nena
lézá nikoho, kdo by jej potěšil a vyslyšel. Tak blíží
se pln úzkosti od svého Otce k svým učedníkům a od
učedníků k svému Otci, ale nikde nenalézá útěchy.
Modlí se: Otče, je-li možno, ať odejde kalich tento
ode mne, potom však pln odevzdanosti k velkému
dílu modlí se dále: Ale ne jak já chci, nýbrž jak ty.
Učme se od svého Spasitele, abychom byli Bohu zce
la oddáni a z lásky k němu abychom sebe přemáhali.
Tichá adorace.

Společně: Ježíši, náš Spasiteli, — který jsi na hoře
Olivetské — v nejhlubší pokoře a odevzdanosti —
se modlil k svému Otci, — pomoz také nám, — aby
chom všechna utrpení, — kříže a pokušení, — která
nás před tebou pokořují, — přemáhali — a abychom
se vždy odevzdávali do tvé božské vůle. — Dej nám
také milost, — abychom přemáhali všechnu vlažnost
— a liknavost v dobrém — a příště tím usilovněji
v dobrém setrvali, — všechna pokušení přemáhali. —
Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria. Píseň.

»I stal se pot jeho jako krůpěj krve.«
Vstupme před svého Spasitele v Getsemanské za

hradě. Vizme, jak se třese, leží na zemi, poněvadž sla
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Příručka církevních průvodů

bostí se nemůže udržeti na nohou. A v úzkosti krva
vý pot se mu řine po celém těle. Nikdo zde není, kdo
by ho pozvedl a potěšil, kdo by mu otřel jeho obličej.
My však, pro které snáší tuto smrtelnou úzkost, ne
můžeme-li prolíti svou krev, prolévejme aspoň svoje
slzy. Je-li však naše srdce tak tvrdé a oko tak suché,
že nemůžeme plakati, žádejme vroucně, abychom byli
schopni slz a obětujme svému Spasiteli místo svých
slz jeho pot. Tichá adorace.

Společně: Ježíši, náš Spasiteli, - který jsi na hoře
Olivetské - z lásky k nám - trpěl největší opuštěností,
- takže ti ze smrtelné úzkosti - až krev vyprýštila, 
prosíme, - dej nám milost modlitby, - abychom ve
všech těžkých chvílích života - se k tobě utíkali. 
Popřej nám v hodince smrti pevnou důvěru v tebe, 
až smrtelná úzkost dolehne na naši duši, - a sešli
nám svého anděla, - který by nás chránil proti od
věkému nepříteli lidstva - a přivedl nás k tobě, - cíli
našeho života. - Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria.

Žalm 50.

Smiluj se nade mnou, Hospodine, * podle velikého
milosrdenství svého.

Podle množství svých slitování, * nepravosti moje
zahlaď.

Dokonale obmyj nepravost mou, * od hříchu mého
očisti mne.
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Na Zelený čtvrtek

Neboť poznávám viny svoje, * přede mnou hříchy
mé jsou vždycky.

Tobě, ó Bože, jen já jsem zhřešil, * a co je před
tebou, zlé jsem činil.

Aby tvá spravedlnost zjevna byla, * abys zvítězil,
když souzen býváš.

Nebo, hle, v nepravostech počat jsem byl, * v hří
ších mne počala matka moje.

Nebo, hle, upřímnost jest ti milá, * moudrost svou
neznámou mně jsi zjevil.

Pokrop mne, Bože, bych očištěn byl, * obmyj mne,
abych byl nad sníh zbilen.

Radost a veselí slyšet mi dej, * zaplesá zkroušené
srdce moje.

Odvrať svůj obličej od hříchů mých, * nepravost
veškeru ve mně zahlaď.

Bože můj, ve mně stvoř srdce čisté, * v nitru mém
pravého ducha obnov.

Od své tváře mne nezamítej, * svatého Ducha mi
neodmítej.

Navrať mi radost z ochrany své, * k dobrému po
silni vůli moji.

Cestám tvým učiti budu hříšné, * a tak se bezbožní
vrátí k tobě.

Viny své krevní zbav mne, Bože, * slaviti budu
tvou spravedlnost.

Pane, rač rty mé otevříti, * chválu tvou zvěstují
ústa moje.
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Příručka církevních průvodů

Kdybys chtěl oběti, dal bych je rád, * v zápalech
ty si však nelibuješ.

Obětí milou duch zkroušený je, * kajícím srdcem
ty nepohrdáš.

Milost tvá zasviť mi nad Sionem, * aby byl vzdělán
zas Jerusalem.

Zákonné oběti potom přijmeš, * tehdáž mláď po
loží na tvůj oltář.

. Kristus raněn byl pro nepravosti naše.

. Potřen byl pro hříchy naše.
: Jako beránek k zabití byl veden.
„ A neotevřel úst svých.
. Poslušným stal se až k smrti.
. Smrti pak kříže.

Klaníme se tobě, Ježíši Kriste, a dobrořečíme
tobě.
Neboť jsi vykoupil svět svým svatým křížem.

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

SO<OxO+

oso

Modleme se.

Bože, jenž jsi potrestal zradu Jidášovu, víru pak
a kajícnost lotrovu odměnil, uděl nám své milosti,
abychom pro zásluhy přehořkého umučení Pána a
Spasitele našeho, Ježíše Krista, byli očištěni od kvasu
hříchu a stali se účastni slavného vzkříšení.

Božský Spasiteli, jenž jsi nám projevil smrtelnou
úzkostí na hoře Olivetské a přebolestnou smrtí kříže
neskončenou lásku svou a spolu též zůstavil příklad
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Na Zelený čtvrtek

odevzdanosti do vůle Boží, jakož i příklad trpěli
vosti a pokory, posvěť nás milostí svou, abychom tě
vroucně milovali, hříchů, pro které jsi tak nevýslovně
trpěl, bedlivě se varovali, v pokušení a v utrpení
k tobě se utíkali, svou vůli sjednocovali s vůlí Otce
nebeského a jednou s tebou věčně byli spojeni. Jenž
žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.
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Velký pátek.
Průvod k Božímu hrobu.

Po uctívání svatého Kříže jde kněz v průvodu
k oltáři, na němž byly uloženy v mešním kalichu
dvě sv. Hostie, na Zelený čtvrtek proměněné. Kněz
otevře svatostánek, postaví kalich s Hostiemi na
oltář a bez žehnání kadidla je okouři. Potom oblékne
velum a nese ve slavném průvodu kalich se 8%.
Hosťiemi na hlavní oltář, kde jej postaví na korporál
a slouží

mši předposvěcených částek.
Kněz, skončiv mši předposvěcených částek, vloší

druhou sv. Hosťiů do zahalené monstrance, oblékne
pluviál barvy černé, okouří nejsv. Svátost a nese 20
halenoumonstranci ve slavnémprůvodu do Božího
hrobu.

Sber při tom zpívá:
Kalí se mi oči od pláče,

neboť daleko jest ode mne těšitel můj.
Vizte, všichni národové,
je-li bolest jako bolest má.

V. Ó vy všichni, kteří kolem jdete cestou, pohleďte
a vizte.
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Na Velký pátek

O. Je-li bolest jako bolest má.
Může se též zpívati:
Ejhle, jak spravedlivý umírá a není, kdo by si ho

všímal; lidé spravedliví hynou a není, kdo by toho
dbal. Ano, pro zlobu umírá spravedlivý, ale v pokoji
bude památka jeho.

V. Jako beránek před tím, kdo ho stříhá, němý
bývá, neotevřel úst svých: z tísně, když odsouzen
byl, smrt ho vyrvala.

O. Ale v pokoji bude památka jeho.
Opakuje se: Ejhle, jak spravedlivý umírá...
U Božího hrobu kněz postaví nejsv. Svátost na

trůn, okouří ji a zpívá:
V. Vpokoji je stánek jeho.
O. A jeho bydliště na Sionu.

Modleme se.

Shlédni, prosíme, Hospodine, na tuto svou rodinu,
za kterou Pán náš, Ježíš Kristus, neváhal vydati se
do rukou hříšníků a podstoupiti muky kříže. Jenž s te
bou žije a kraluje na věky věkův.

O. Amen.

Po tiché adoraci kněz odejde.
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Příručka církevních průvodů

Večerní pobožnost.
Bolestný růženec. Litanie k nejsv. Jménu Ježíšovu.

Žalm 50.
(Str. 18.)

Modleme se.

Nebeský Otče, pohleď na svůj lid, za který Ježíš
Kristus, náš Pán, neváhal se vydati v ruce hříšníků
a vytrpěti muky kříže.

Věčná božská lásko, nevinný Beránku; který jsi na
se vzal hříchy celého světa a vnesl na kříž, aby ne
zahynul nikdo, kdo v tebe věří, v tebe doufá, tebe
miluje pro nesmírné bolesti, které jsi přetrpěl dnešní
ho dne, když tvá nejsvětější duše vycházela z těla,
smiluj se nad námi a propůjč nám milostivě, aby
chom ovoce tvého přehořkého utrpení a smrti tvé
obraceli ke spáse svých duší.

Nejlaskavější Ježíši, jenž jsi dnešního dne posvětil
kříž svou přehořkou smrtí a učinil zárukou našeho
Spasení, očisti a posvěť naše srdce, aby tvůj svatý
kříž byl nám klíčem ráje a znamením věčné spásy.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Pobožnost k pěti ranám Kristovým.
Čest a chvála tobě, náš Pane Ježíši Kriste, za pře

svatou ránu tvé pravé ruky. Pro tuto ránu a své sva
té umučení odpusť nám všechny hříchy, jichž jsme se
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Na Velký pátek

dopustili proti tobě myšlením, řečí a skutky, nedba
lostí v tvé službě, jakož i smyslností. Dej, ať zbožně
vzpomínáme na tvou přesvatou smrt a na tvé božské
rány. Uděl nám milost, abychom své tělo umrtvovali
a tak ti podali důkaz své vděčnosti. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria. Píseň.

Čest a chvála tobě, nejsladší Ježíši Kriste, za pře
svatou ránu tvé levé ruky. Pro tuto ránu smiluj se
nad námi a rač z našeho srdce odstraniti, co se ti
nelíbí. Dej, ať zvítězíme nad tvými nepřáteli, přemá
hajíce je s tvou milostí. Pro zásluhy své obětavé
smrti zachraň nás ode všech nebezpečenství časného
i věčného života a dopřej, ať potom žijeme v nebeské
slávě s tebou. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria. Píseň.

WVPW»Čest a chvála tobě, nejsladší Ježíši Kriste, za pře
svatou ránu tvé pravé nohy. Pro tuto ránu dopřej
nám, abychom se káli ze svých hříchů a pro tvou obě
tavou smrt vroucně tě prosíme, abys nás, své nehod
né služebníky, dnem i nocí v jednotě se svou svatou
vůlí zachovával a ode vší tělesné i duševní nehody
chránil. Když pak nadejde den hněvu, přijmi nás na
milost a uveď do věčné blaženosti. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria. Píseň.

Čest a chvála tobě, nejmilostivější Ježíši Kriste, za
přesvatou ránu tvé levé nohy. Pro tuto ránu uděl
nám milost úplného odpuštění, abychom s tvým při

25



Příručka církevních průvodů

spěním ušli rozsudku věčného zavržení. Prosíme tě
též, náš laskavý Spasiteli, pro tvou svatou smrt, aby
chom se vyzpovídali před svou smrtí ze svých hříchů
a s dokonalou lítostí a čistotou těla i duše přijali Svá
tost tvého Těla a tvé Krve. Dej nám, Pane, ať zaslouží
me přijmouti též svaté pomazání k věčnéspáse. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria. Píseň.

Čest a chvála tobě, nejdobrotivější Ježíši Kriste, za
přesvatou ránu tvého boku. Nejtišší Ježíši, prosíme
tě pro tuto ránu a pro nesmírné milosrdenství, které
jsi prokázal vojínu, když tvůj bok otevřel, a které
nyní také nám všem najevo dáváš. Zbav nás svou
nejdražší krví, která se po celém světě obětuje, všeho
zla minulého, přítomného i budoucího, jako jsi nás
na svatém křtu vyprostil z poroby dědičného hříchu.
Pro svou přehořkou smrt daruj nám živou víru, pev
nou naději a dokonalou lásku, abychom tě milovali
celým srdcem, celou duší a vší silou. Posilni a utvrď
nás v konání dobrých skutků a dej, ať v tvé službě
setrváme a tobě se povždy líbíme. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria. Píseň.

V. Klaníme se tobě, Ježíši Kriste, a dobrořečíme
tobě.

O. Neboť jsi vykoupil svět svým svatým křížem.

Modleme se.

Všemohoucí, věčný Bože, který jsi vykoupil lidské
pokolení pěti ranami svého Syna a Pána našeho Je
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Na Velký pátek

žíše Krista, dopřej nám, prosíme tebe, abychom,
uctívajíce denně jeho rány, byli jeho drahou krví
uchráněni náhlé a věčné smrti. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. O. Amen.

Po večerní pobožnosti kněz okouři nejsv. Svátost
a uloží ji ve svatostánku u Božího hrobu. Před svato
stánkem mají v noci svíťiti aspoň dvě světla. |

Na Bílou sobotu ráno kněz znovu vystaví
nejsv. Svátost na trůnu a okouříji.
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Slavnost Vzkříšení Páně.

U Božího hrobu.

Kněz po krátké tiché modhťbě postaví nejsv. Svá
tost s trůnu na oltář, odhalí s n závoj a modlí se stří
davě se sborem

žalm 56.

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, *
neboť ty jsi útočiště mé duše.

Do stínu tvých křídel utíkám se, * dokud nepřesta
ne bezbožnost řádit.

Dovolávám se Boha, Nejvyššího, * Boha, který
vždy mně dobře činí.

Posílá s nebe a vysvobozuje mne, * zahanbuje ty,
kteří se na mne Sápají.

Sesílá Bůh milost svou a věrnost, * mezi Ivy mi ži
vot zachovává.

Lehám si mezi lidmi, jejichžto zuby kopí a šípy *
a jazyk ostrý meč jest.

Rač se povznést, Bože, nad nebesa, * velebnost tvá
nad veškerou zemi.

Osidlo připravili mojim nohám, * zdeptat chtěli
moji duši.
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Na slavnost Vzkříšení Páně

Vykopali na mne jámu, * avšak sami do ní padli.
Posilněno jest mé srdce, Bože, posilněno jest mé

srdce. * Nuže, budu zpívati a hráti.

Probuď se, duše má, probuď se, harfo a citaro, *
ze spánku jitřenku budu budit.

Budu tě chváliti mezi národy, Pane, * oslavovat te
be mezi kmeny.

Neboť je veliká až k nebi tvá milost, * a tvá věr
nost až do oblaků.

Rač se povznést, Bože, nad nebesa, * velebnost tvá
nad veškerou zemi.

Sláva Otci i Synu *i Duchu Svatému.

Jakož byla. na počátku i nyní i vždycky * až na
věky věkův. Amen.

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Otče náš.
V. A neuvoď nás v pokušení.
O. Ale zbav nás od zlého.
V. Ze vzkříšení tvého, Kriste, aleluja.
O. Nebe a země se radují, aleluja.
V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
O. A volání mé k tobě přijď.

Kněz vstane.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.
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Příručka církevních průvodů

Modleme se.

Bože, jenž tuto přesvatou noc osvěcuješ slávou
vzkříšení Páně: zachovej v nás ducha vyvolení, jejž
jsi udělil, abychom na těle i na duši obnoveni jsouce,
čistou službu ti konali. Skrze téhož Krista, Pána na
šeho. O. Amen.

Kněz dá do kadidelmice kadidlo a okouří nejsv. Svá
tost. Potom oblékne velum, vysťoupi k oltáři, vezme
monstranci a obrácený k lidu zpívá:

Vstalť jest této chvíle ctný Vykupitel.

Sbor pokračuje ve zpěvu a kněz nese nejsv. Svátost
ve slavném průvodu. Při průvodu hd zpívá veliko
noční píseň.

Po návratu do kostela.

Kněz postaví nejsv. Svátost na oltář, okouří ji a
zpívá:

V. Pán vstal z hrobu, aleluja.
WPW -> WO. Jenž pro nás na kříži pněl, aleluja.

Modleme se.

Bože, jenž nás obveseluješ výroční slavností vzkří
šení Páně: dej milostivě, bychom skrze časné svátky,
jež konáme, zasloužili dojíti radostí věčných. Skrze
téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.
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Na slavnost Vzkříšení Páně

Sbor zpívá: Chvalte ústa.
Kněz okouří nejsv. Svátost a zpívá:

Tebe Boha chválíme.
V. Pán vstal z hrobu, aleluja.
O. Jenž pro nás na kříži pněl, aleluja.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

Modleme se.

Bože, jenž jsi dnešního dne skrze Jednorozeného
svého smrt přemohl a bránu věčnosti nám otevřel:
prosby naše, které sám předem vnukáš, rovněž po
mocí svou provázej. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Kněz zpívá začátek antifony:

Raduj se, nebes královno,aleluja,
neb Syn Tvůj, jehož jsi nosila, aleluja,
vstal z mrtvých, jakož předpověděl, aleluja,
přimluv se za nás u Boha, aleluja.
V. Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja.
O. Kristus Pán vstal vpravdě z mrtvých, aleluja.

Modleme se.

Bože, jenž jsi zmrtvýchvstáním Syna svého, Pána
našeho Ježíše Krista, ráčil svět oblažiti: propůjč nám,
prosíme, abychom skrze jeho Rodičku, Pannu Marii,
dosáhli radostí života věčného. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. O. Amen.
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Příručka církevních průvodů

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
O. Amen.
Sbor zpívá: Před svátostí touto slavnou a Otci

Tvůrci.
Kněz okouří nejsv. Svátost a zpívá:
V. Chléb s nebe dal jsi jim, aleluja.
O. Všechnu líbeznost v sobě mající, aleluja.

Modleme se.

Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá
tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ akraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz oblékne velum a udělí nejsv. Svátosti po
žehnání. Potom ji okouří a uloží do svatostánku.
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Prosebný průvod na sv. Marka
a o Křížových dnech.

Kněz, v rouchu barvy fialové, stojí u oltáře a modů
se. Sbor zpívá antifonu:

Povstaň, Hospodine, abys nám pomohl * a pro svou
milost vysvoboď nás.

Žalm 13.

Bože, na své uši slýchali jsme, * otcové naši vypra
vovali nám.

Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
VeJakož byla na počátku i nyní i vždycky * až na

věky věkův. Amen.

Antifona: Povstaň, Hospodine, abys nám pomohl
a pro svou milost vysvoboď nás.

Kněz poklekne a sbor (lid) zpívá litame ke všem
svatým (str. 105).

Při slovech: Svatá Maria, oroduj za nás, všichni po
vstanou a jdou z kostela průvodem do pol. Při prů
vodu sbor pokračuje ve zpěvu Kťanii.

Církevní průvody3 JÍ



Příručka církevních průvodů

I. ZASTAVENÍ.

Na sv. Marka a v ponděli Křížových
dnů.

V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.
+ Slova sv. evangelia podle Matouše. 6, 2/—58.

O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Pán Ježíš: Nikdo nemůže dvě

ma pánům sloužiti; neboť buď bude jednoho nená
viděti a druhého milovati, aneb jednoho se přidrží a
druhým pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti a mamonu.
Proto pravím vám: nepečujte úzkostlivě o život svůj,
co byste jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali. Ne
ní-li život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv?
Pohleďte na ptactvo nebeské, že neseje ani nežne,
ani neshromažďuje do stodol, a Otec váš nebeský živí
je. Nejste-li vy dražší nežli ono? A kdo z vás staraje
se může přidati k délce svého věku loket jeden?
A proč pečujete úzkostlivě o svůj oděv? Pozorujte
lilie polní, kterak rostou, nepracují, aniž předou; pra
vím pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl
tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy trávu polní,
která dnes jest a zitra do peci vržena bývá, Bůh tak
odívá, čím spíše vás, malověrní? Nepečujte tedy úz
kostlivě, říkajíce: co budeme jisti, aneb co budeme
píti, aneb čím se budeme odívati? Neboť toho všeho
pohané hledají; ví zajisté Otec váš nebeský, že toho
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Průvod na sv. Marka a o Křížových dnech

potřebujete. Hledejte tedy nejprve království Boží
ho a spravedlnosti jeho, a toto všecko bude vám při
dáno.

O. Chvála tobě, Kriste.

V úterý Křížových dnů.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.
+ Slova sv. evangelia podle Matóuše. 13, 24—30.

O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Pán Ježíš: Podobno jest krá

lovství nebeské člověku, který nasel dobrého semene
na poli svém; a když lidé spali, přišel jeho nepřítel,
nasel koukole mezi pšenici a odešel. Když pak vy
rostla bylina a vydala plod, tu ukázal se i koukol.
I přistoupili služebníci hospodářovi a řekli jemu: Pa
ne, zdali jsi nenasel dobrého semene na poli svém?
Odkud tedy má koukol? On pak pravil jim: Člověk
nepřítel to učinil. I řekli mu služebníci: Chceš-li, aby
chom šli a vytrhali jej? A on pravil: Ne, abyste snad
trhajíce koukol, nevytrhali spolu s ním i pšenice.
Nechte, ať oboje spolu roste až do žní; a v Čas žní
řeknu žencům: Seberte nejprve koukol a svažte jej
ve snopy k spálení; pšenici pak shromážděte do sto
doly mé.

O. Chvála tobě, Kriste.

Ve středu Křížových dnů.
V. Pán s vámi.
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O. Is duchem tvým.
T Slova sv. evangelia podle Matouše. 20, 1—16.
O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Pán Ježíš: Podobno jest totiž

království nebeské hospodáři, který vyšel na úsvitě,
aby najal dělníky na vinici svou. A vyšed okolo třetí
hodiny, uzřel jiné, ani stojí na trhu, zahálejíce. I řekl
jim: Jděte i vy na vinici mou, a co bude spravedlivo,
dám vám. A šli. Opět však vyšel o šesté i deváté ho
dině a učinil taktéž. Ale vyšed o hodině jedenácté, na-.
lezl jiné, ani stojí. I řekl jim: Proč tu stojíte, celý den
zahálejíce? Řkou jemu: Nikdo nás nenajal. Dí jim:
Jděte i vy na vinici mou. A když byl večer, řekl pán
vinice svému správci: Zavolej dělníky a dej jim mzdu,
počna od posledních až do prvních. Přišedše tedy ti,
kteří nastoupili o jedenácté hodině, obdrželi každý po
jednom denáru. Přišedše paki první, domnívali se, že
obdrží více; dostali však i oni po jednom denáru.
A dostavše reptali proti hospodáři fkouce: Tito po
slední pracovali jedinou hodinu, a rovnými učinil jsi
je nám, kteří jsme nesli břímě dne i horko. Ale on od
pověděv jednomu z nich pravil: Příteli, nečiním tobě
křivdy; zdali nesmluvil jsi se mnou jednoho denáru?
Vezmi, co jest tvoje, a odejdi. Chci však také tomuto
poslednímu dáti jako i tobě. Aneb snad nesmím uči
niti se svým, co chci? Či oko tvé jest zlé, že já dob
rým jsem? Tak budou poslední prvními a první po
sledními; neboť mnoho jest povolaných, ale málo vy
volených. |
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Chvála tobě, Kriste.
*

aleluja.
Hospodin dá požehnání, aleluja. —
A země naše vydá úrodu svou, aleluja.
Pane, vyslyš modlitbu mou.

Modleme se.

SOSNONONONOT

Od blesku a bouře.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.

Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
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V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

Modleme se.

Rač nás, všemohoucí Bože, na přímluvu blahosla
vené Panny Marie, jakož i na přímluvu všech svatých
andělů, patriarchů, proroků, apoštolů, mučedníků,
vyznavačů, panen a vdov podporovati svou milostí,
dáti nám příznivého počasí, chrániti nás před bles
kem, krupobitím a záhubnou bouří a uděliti nám hoj
ného požehnání. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

K tobě, nebeský Otče, k tobě, všemohoucí Bože, dů
věrně se utíkáme a tebe pokorně vzýváme, rač nad
námi se smilovati, nám na polích, lukách, v zahradách
a vinicích žehnati, a neůrodu, drahotu, hlad, nakažli
vé nemoci, záhubné mrazivé větry, krupobití a kaž
dou škodu od polí našich milostivě vzdáliti. Skrze
Krista, Pána našeho. O. Amen.

Budiž jméno Páně pochváleno.
Od tohoto času až na věky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Který stvořil nebe i zemi.
Kněz žehná pravicí (kropí svěcenou vodou):

SSOT3

Požehnání všemohoucího Boha, Otce, Syna i Ducha
Svatého + sestup na nás a na úrodu zemskou a zů
staň vždycky s námi. O. Amen.

Lid zpívá: Zachovej, což jest na poli,
bychom toho užít mohli:
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v pokoji a bázni Boží,
ať se tvá čest všudy množí.

II. ZASTAVENÍ.

Na sv. Marka a v pondělí Křížových
dnů.

V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.
+ Slova sv. evangelia podle Marka. 4, 26—32.

O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Pán Ježíš: Tak děje se v krá

lovství Božím, jako když člověk uvrhne símě do ze
mě; i spí a vstává v noci a ve dne, a símě vzchází a
vzrůstá, on sám neví, jak. Neboť země sama od sebe
plodí nejprve bylinu, potom klas, nato plné zrno v kla
se. Když však plod to dopustí, ihned přičiní srp, ne
boť nastala žeň. Také řekl: K čemu přirovnáme krá
lovství Boží, aneb v kterém podobenství máme je
představiti? Jest jako zrno hořčičné, které, když se
zaseje do země, menší jest než všecka semena, jež
jsou na zemi, ale když se zaseje, vzrůstá a stává se
větším než všecky byliny a pouští ratolesti veliké,
takže ptáci nebeští mohou bydleti pod stínem jeho.

O. Chvála tobě, Kriste.

V úterý Křížových dnů.
V.Pánsvámi.
O. I s duchem tvým.
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T Slova sv. evangelia podle Marka. 4, 35——40.
O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Pán Ježíš apoštolům: Pře

plavme se na druhou stranu. A nechavše lid, vzali ho
tak, jak byl na lodi; a jiné lodi provázely ho. I na
stala veliká vichřice, a vlny vnikaly do lodi, takže se
loď již naplňovala. On však spal v zadní části lodi na
podušce; i vzbudili ho a řekli jemu: Mistře, není tobě
nic do toho, že hyneme? I vstav, přísně přikázal větru
a řekl moři: Buď ticho a upokoj se. A přestal vítr
a nastalo ticho veliké. A řekl jim: Proč se bojíte?
Cožještě nemáte víry? I pojala je bázeň veliká a pra
vili druh k druhu: Kdo jest asi tento, že i vítr a moře
ho poslouchají? |

O. Chvála tobě, Kriste.

Ve středu Křížových dnů.
V. Pán s vámi.
O. T s duchem tvým.
+ Slova sv. evangelia podle Marka. 8, 1—).

O. Sláva tobě, Pane.
V těch dnech byl s ním opět zástup veliký, a poně

vadž neměli, co by jedli, Ježíš svolav k sobě učedníky
své, řekl jim: Lítost mám nad zástupem, neboť již
tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli; a roz
pustím-li je lačné do jejich domů, zemdlí na cestě,
neboť někteří z nich přišli z daleka. I odpověděli mu
učedníci jeho: Odkud bude moci kdo nasytiti je chle
by zde v pustině? Tu otázal se jich: Kolik chlebů má
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te? Oni pak řekli: Sedm. I rozkázal zástupu, aby se
rozložili na zemi. A vzav sedm chlebů a učiniv díky,
rozlámal je a dával učedníkům svým, aby je předklá
dali. I předložili je zástupu. Také měli několik rybi
ček. I požehnal je a řekl, aby je také předkládali.
A oni jedli a nasytili se. A sebrali pozůstalé kousky,
sedm košíků. Bylo pak těch, kteří jedli, asi čtyři ti
síce. I rozpustil je.

O. Chvála tobě, Kriste.
*

Ustanovíš je knížaty nad veškerou zemí, aleluja.
Budou pamětlivi jména tvého, Pane, aleluja.
Hospodin dá požehnání, aleluja.
A země vydá úrodu svou, aleluja.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.

. Pán s vámi.
I s duchem tvým.Osóbnoénév

Modleme se.

Bože, jenž jsi milostí svou podporoval svatého Mar
ka, evangelistu svého, při hlásání evangelia: dej nám,
prosíme, abychom podle jeho učení prospívali v dob
rém a jeho přímluvou ochráněni byli ode všeho zlé
ho. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Od blesku a bouře.
PW

V. Od moru, hladu a války.
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Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.

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

. Pán s vámi.
I s duchem tvým.SOSONSNSOTNO

Modleme se.

Odpusť, Pane, odpusť lidu svému a nedopusť ne
hody, války, nemoci a bouře na nás, které jsi ráčil
vykoupiti předrahým Tělem a předrahou Krví Syna
svého, Pána našeho Ježíše Krista. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. O. Amen.

Všemohoucí věčný Bože, jenž moudře řídíš celý
svět a velíš obdělávati půdu zemskou, před tvou svr
chovanou velebností pokorně se skláníme, vzývajíce
tebe, abys všecko, co jsme naseli k obživě své nebo
nasázeli, milostivě chránil ode vší škody, odvrátil ne
příznivé počasí, zahubil škodlivý hmyz, zachoval a
žehnal úrodu polní, abychom, dary tvými štědře
opatřeni, mohli tebe chváliti a velebiti zbožnou myslí

„a vděčným srdcem. Skrze Krista, Pána mnašeho.
O. Amen.

V. Budiž jméno Páně pochváleno.
O. Od tohoto času až na věky.
V. Pomoc naše ve jménu Páně.
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O. Který stvořil nebe i zemi.
Kněz žehná pravicí (kropí svěcenou vodou):

Požehnání všemohoucího Boha, Otce, Syna i Ducha
Svatého + sestup na nás a na úrodu zemskou a zů
staň vždycky s námi. O. Amen.

Lid zpívá:
Zachovej, což jest na poli...

III. ZASTAVENÍ.

Na sv. Marka a v pondělí Křížových
dnů.

V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.
+ Slova sv. evangelia podle Lukáše. 8, 5—15.

O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času pravil Pán Ježíš podobenství: Vyšel

rozsevač, aby rozséval símě své, a když rozséval, ně
která zrna padla vedle cesty a byla pošlapána, a ptáci
nebeští sezobali je. A jiné padlo na skálu a vzešedši
uschlo, poněvadž nemělo vláhy. A jiné padlo mezi
trní, a trní spolu vzrostlé udusilo je. A jiné padlo
v zemi dobrou a vzešedši vydalo užitek stonásobný.
To pověděv zvolal: Kdo má uši k slyšení, slyš. I otá
zali se ho učedníci jeho, co to podobenství znamená.
On pak řekl: Vám dáno jest znáti tajemství králov
ství Božího, ostatním však v podobenstvích, aby hle
díce neviděli a poslouchajíce nesrozuměli. Tento pak
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jest rozum v podobenství: Símě jest slovo Boží. Tě
mi, kteří jsou vedle cesty, rozumějí se ti, kteří slyší;
potom přichází ďábel a odnímá to slovo ze srdce je
jich, aby uvěříce spaseni nebyli. Těmi pak, kteří na
skále jsou, rozumějí se ti, kteří, když uslyší, přijímají
slovo s radostí; ale ti nemají kořene: na čas věří a
Včas pokušení odstupují. Oním pak, jež padlo do trní,
rozumějí se ti, kteří uslyšeli, ale na cestě udušeni bý
vají od péčí a bohatství a rozkoší života a nepřiná
šejí užitku. A tím, které jest v zemi dobré, rozumějí
se ti, kteří, uslyševše slovo, uchovají je v srdci dob
rém a výborném a přinášejí užitek v trpělivosti.

O. Chvála tobě, Kriste.

V úterý Křížových dnů.

V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

+ Slova sv. evangelia podle Lukáše. 11, 5—18.
O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Pán Ježíš: Kdo z vás bude míti

přítele, jenž, půjde-li k němu o půlnoci a řekne-li mu:
Příteli, půjč mi tři chleby, neboť přítel můj přišel
z cesty ke mně, a nemám, co bych mu předložil, od
povídaje zvnitřka řekl by mu: Nečiň mi obtíže; dve
ře jsou již zavřeny a dítky mé jsou se mnou na loži;
nemohu vstáti a dáti tobě. A jestliže on tlouci nepře
stane, pravím vám: Ačkoliv vstana, nedá mu proto,
že jest přítelem jeho, přece pro neodbytnost jeho se
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zvedne a dá jemu, kolik potřebuje. I já pravím vám:
Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte
a bude vám otevřeno; neboť každý, kdo prosí, béře;
a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevře
no. Zdali kdo z vás podá synu svému kámen, když ho
jako otce bude prositi o chléb? Anebo jestliže za ry
bu, zdali místo ryby dá jemu hada? Anebo bude-li ho
prositi za vejce, zda podá jemu štíra? Jestliže tedy
vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dítkám svým,
čím spíše Otec váš nebeský dá ducha dobrého těm,
kteří ho prosí.

O. Chvála tobě, Kriste.

Vestředu Křížových dnů.

V. Pán s vámi.

O. ITs duchem tvým.

T Slova sv. evangelia podle Lukáše. 12, 16—21.
O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času pravil Pán Ježíš podobenství: Jed

nomu člověku bohatému přineslo pole bohatou úro
du. I přemýšlel sám u sebe: Co mám učinit, neboť
nemám, kde bych uložil svou úrodu? A řekl: Tohle
učiním: Zbořím své stodoly, vystavím větší a tam
složím úrodu svou i všecko zboží své a řeknu své duši:
Duše, máš mnoho zboží složeno na mnoho let; odpo
čívej, jez, pij a vesel se. I řekl mu Bůh: Pošetilče,
této noci požádají dušetvé od tebe, a čí bude ťo, co
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46

SSSDNONOT

Chvála tobě, Kriste.
*

Velebeni jsou přátelé tvoji, Bože, aleluja.
Upevněno jest velmi panování jejich, aleluja.
Hospodin dá požehnání, aleluja.
A země vydá úrodu svou, aleluja.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

Modleme se.

ONODNOJONOJ

Od blesku a bouře.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od moru, hladu a války.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
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V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

Modleme se.

Pokorně se dovoláváme, všemohoucí Bože, tvého
milosrdenství, abys požehnal, zachoval a zůrodnil ob
čerstvující vláhou plodiny a pole svých služebníků,
vzdálil záhubné bouře, zastavil povodně, dal zdravé
počasí, zachoval zemi mír a pokoj a pro přesvatou za
nás vylitou Krev Kristovu nás chránil ode všeho ne
štěstí. Skrze téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.

Všemohoucí, věčný Bože, jenž dáváš všem tvorům
pokrm, nebe pokrýváš oblaky, zemi svlažuješ deštěm,
svou mocí řídíš vichry a zemi uděluješ plodnost, jenž
nad živly máš moc a zamezuješ všelikou škodu, smi
luj se nad námi, kteří se v dětinné bázni k tobě s dů
věrou utíkáme, a odvrať od naší krajiny záhubné
vichry, bouře, krupobití, sucho, mokro, každou škodu
a nepřátelské vpády. Vševědoucím okem bdi nad ná
mi a svou dobrotivou pravicí nepřestávej nám žehna
ti. Nechať Duch Svatý nad námi se vznáší a ruka
tvých svatých andělů chrání nás ode všeho neštěstí,
abychom nepodléhali úzkosti, zachovali si víru a dů
věru v tvou prozřetelnost a vzývali nejsvětější tvé

jméno nábožnou a vděčnoumyslí. Skrze Krista, Pána
našeho. O. Amen.

V. Budiž jméno Páně pochváleno.
O. Od tohoto času až na věky.
V. Pomoc naše ve jménu Páně.
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O. Který stvořil nebe i zemi.
Kněz žehná pravicí (kropí svěcenou vodou):

Požehnání všemohoucího Boha, Otce, Syna i Ducha
Svatého Tsestup na nás a na úrodu zemskou a zůstaň
vždycky s námi. O. Amen.

Lid zpívá:
Zachovej, což jest na poli...

IV. ZASTAVENÍ.

Na sv. Marka a v pondělí Křížových
dnů.

V. Pán s vámi.
O. Is duchem tvým.

1 Počátek sv. evangelia podle Jana. 1, 1—14.
0. Sláva tobě, Pane.
„Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha, a Bůh

byl Slovo. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci
povstaly skrze ně, a bez něho nepovstalo nic z toho,
co povstalo. V něm byl život, a ten Život byl světlem
lidí, a Světlo ve tmě svítí a tma ho nepojala. Vystou
pil pak jeden člověk, byv poslán od Boha, jméno jeho
bylo Jan; ten přišel na svědectví, aby vydal svědectví
o Světle, by všichni uvěřili skrze něho. On nebyl svět
lem, nýbrž přišel, aby svědectví vydal o Světle. Bylo
však Světlo pravé, kteréž osvěcuje každého člověka,
přicházejícího na tento svět. Na světě byl, a svět po
vstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Do vlastního
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Průvodnasv Markaaa o Křížových dnech

přišel, a svoji ho nepřijali. Kdožkoli však jej přijali,
dal jim moc státi se dítkami Božími, těmto totiž,
kteří věří ve jménu jeho, kteří se zrodili nikoli z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A Slo
vo tělem učiněno jest a přebývalo
mezi námi, a viděli jsme slávu jeho, slávu jako
jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.

O. Chvála tobě, Kriste.

V úterý Křížových dnů.

V. Pán s vámi.
O. ITs duchem tvým.

T Slova sv. evangelia podle Jana. 2, 1—18.
O. Sláva tobě, Pane.
A třetího dne byla svatba v Káni galilejské, a byla

tam matka Ježíšova. Byl pak pozván na svatbu také
Ježíš a učedníci jeho. A když se nedostávalo vína,
matka Ježíšova řekla k němu: Nemají vína. I řekl jí
Ježíš: Co mně a tobě, ženo? Ještě nepřišla hodina má.
Dí matka jeho služebníkům: Cokoli vám řekne, učiň
te. Bylo pak tam postaveno podle očišťovánížidovské
ho šest kamenných štoudví, z nichž každá brala do
sebe míry dvě neb tři. Dí jim Ježíš: Naplňte štoudve
vodou. I naplnili je až do vrchu. A Ježíš řekl jim:
Nyní nalijte a neste správci svatby. I donesli. Když
pak správce svatby okusil vody vínem učiněné a ne
věděl, odkud jest, služebníci však, kteří vážili vodu,
to věděli, správce svatby zavolal ženicha a řekl jemu:
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Příručka církevních průvodů

Každý člověk dává nejprve dobré víno, a když se pod
napili, tehdy to, které jest špatnější; ty však zacho
val jsi dobré víno až dosavad. Tím učinil Ježíš po
čátek divů v Káni galilejské a zjevil slávu svou;
i uvěřili v něho učedníci jeho.

O. Chvála tobě, Kriste.

Ve středu Křížových dnů.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.
+ Slova sv. evangelia podle Jana. 15, 1—7.

O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Pán Ježíš: Já jsem vinný kmen

pravý a Otec můj jest vinař. Každou ratolest ve mně,
která nenese ovoce, odejme, a každou, která nese ovo
ce, očistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čisti tím
slovem, které jsem vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a
ja ve vás. Jako ratolest nemůže nésti ovoce sama od
sebe, nezůstane-li ve kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti; kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten přináší ovoce mnoho,
neboť beze mne nemůže činiti nic. Jestliže kdo ve mně
nezůstane, vyvržen bude ven jako ratolest; i uschne
a seberou ji a uvrhnou na oheň, a bude hořeti. Zůsta
nete-li ve mně, a slova má zůstanou-li ve vás: cokoli
budete chtíti, proste, a stane se vám.

O. Chvála tobě, Kriste.
*
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SSONONOT

Zvěstovali skutky Boží, aleluja.
A činům jeho porozuměli, aleluja.
Hospodin dá požehnání, aleluja.
A země vydá úrodu svou, aleluja.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

Modleme se.

Sox

OSNONONONO

Od blesku a bouře.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.

Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

Modleme se.
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Příručka církevních průvodů

lid svůj, aby zbaven všech nebezpečí těla i duše, chrá
něn byl před viditelnými i neviditelnými nepřáteli,
požíval příznivého počasí, hojné úrody a pokojných
časů a ve všech věcech zakusil milosti požehnání
tvého. Jenž žiješ a kraluješ po všecky věky věkův.
O. Amen.

Všemohoucí, nejvýš dobrotivý Bože, shlédni, pro
síme, na naše vezdejší potřeby a uděl nám dostatečné
úrody zemské k životu našemu potřebné: oslav nad
námi svaté jméno své a vylej na příbytky a majetek
náš hojné požehnání, aby se veškeré práce služebníků
a služebnic tvých dařily a sloužily k ukojení našich
potřeb. Odvrať, nejvýš dobrotivý Bože, od pozemků
našich škodu, přílišné mrazy, zhoubné blesky, krupo
bití, lijavce, povodně, vichřice a vše, co by mohlo pře
kážeti našemu pozemskému blahu. Skrze Krista, Pá
na našeho. O. Amen.

V. Budiž jméno Páně pochváleno.
O. Od tohoto času až na věky.
V. Pomoc naše ve jménu Páně.
O. Který stvořil nebe i zemi.

Kněz žehná pravicí (kropí svěcenou vodou):

Požehnání všemohoucího Boha, Otce, Syna i Ducha
Svatého + sestup na nás a na úrodu zemskou a zůstaň
vždycky s námi. O. Amen.

Lid zpívá:
Zachovej,což jest na poli...

52



Průvodna sv. Marka a oKřížových dnech

Po návratu do kostela.
Sbor zpívá

žalm 69.

Bože, na mou pomoc pomni, * Pane, pomáhat mi
pospěš.

Ať se zahanbí a zardí, * kteří dychtí po mé duši.
Kéž zpět odejdou zahanbeni, * kteří se z neštěstí

- mého těší.
S hanbou a studem kéž se ihned vzdálí, * kteří se

mně posmívají.
Ať jásá a plesá z tebe každý, * kdokoli hledá tebe.
Komu je milá tvoje spása, * vždy ať říká: Pán buď

slaven.
Já pak jsem ubožák a chuďas, * Bože, na pomoc mi

přispěj.
Tys ochrana má i pomoc, * Hospodine, neprodlévej!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Jakož byla na počátku i nyní i vždycky * až na

věky věkův. Amen.
Spasiž služebníky své.
Bože můj, doufající v tebe.
Budiž nám, Pane, věží mocnou.
Proti tváři nepřítele.
Nic neprospívej nepřítel nad námi.
A syn nepravosti ať nám již neškodí.
Pane, nečiň nám podle hříchů našich.
Aniž nám odplácej podle nepravostí našich.

„ Modleme se za svého nejvyššího biskupa N.SOSNONOSOT
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Příručka církevních průvodů

O. Hospodine, zachovej a oživuj ho, blaženým učiň
ho na zemi a nevydávej ho v ruce nepřátel jeho.

V. Modleme se za své dobrodince.
O. Rač, Pane, všem dobře nám činícím pro jméno

tvé odplatiti životem věčným. Amen.
Modleme se za věrné zemřelé.
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné
ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
Amen.
Modleme se za své nepřítomné bratry.
Spasiž své služebníky, Bože můj, doufající
v tebe.
Sešli jim, Pane, pomoc se svatyně.
A se Sionu je ochraňuj.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

95

SSoOT

SSONOT

Modleme se.

Milosrdný Bože a Otče náš, k němuž se modlíme po
dle pokynutí jednorozeného Syna tvého: Chléb náš
vezdejší dejž nám dnes, uděl nám milostivě, čeho po
třebujeme k zachování vezdejšího života. Dej vzrůst
a zdar polnímu osení a sesílej v době příhodné ob
čerstvující vláhu a sluneční jasno. Pane nebe a země,
v tvé moci je všecko, ty všecko svou moudrostí řídíš,
ty nám můžeš své požehnání dáti nebo odepříti. K to
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Průvod na sv. Marka a o Křížových dnech

bě prosebně se utíkáme a s důvěrou voláme: Žehnej
našim rolím a ochraňuj je před neúrodou, suchem,
mokrem, mrazem, zhoubným hmyzem, krupobitím a
přede vším, co by jim mohlo škoditi. Žehnej hospo
dářství, obchodu, průmyslu a každé poctivé práci a
podniku. Jsme sice lidé hříšní, nezasluhující darů
a dobrodiní tvých; nehleď však, Otče nejmilosrdnější,
na naše hříchy, kterých srdečně litujeme, ale popatř
na naše potřeby a smiluj se nad námi pro Ježíše,
svého Syna, který za nás umřel na kříži. Na tebe
skládáme všechnu svou důvěru a svatosvatě slibuje
me, že budeme vděčně a střídmě užívati tvých darů,
a že jsouce spokojeni s tím, co nám nadělíš, poslušně
se podrobíme tvému nejmoudřejšímu řízení. Víme
dobře, že vždycky, i když toho nepochopujeme, s ná
mi dobře smýšlíš, buď že dáváš nebo bereš, žehnáš
nebo káráš. Neopouštěj nás, svých chudých a potřeb
ných dětí, když se k tobě utíkáme ve svých strastech
a bídách. Smiluj se nad námi a žehnej nám ve všem,
co se týká našeho časného i věčného blaha. Za to
tě prosíme pro Ježíše Krista, Pána a Spasitele našeho.
O. Amen.

Pán s vámi.
I s duchem tvým.
Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.
Amen.
A duše všech věrných zemřelých ať pro milo
srdenství Boží odpočívají v pokoji.
Amen.

SONOT

S
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Slavnost Božího těla.

Kněz okouří po mši svaté nejsv. Svátost, vezme
monstranci a nese ji pod baldachýnem ve slavném
průvodu. Sbor zpívá při průvodu: Chvalte ústa.

I. OLTÁŘ.

Kněz postaví monstranci na oltář, sestoupí a okou
ří nejsv. Svátost. Mezitím sbor zpívá moteto:

Já jsem chléb živý, který s nebe sestoupil: bude-li
kdo z chleba toho jísti, živ bude na věky, aleluja.

Kněz, pomodliv se ke konci potichu: Munda cor
meum ete., zpívá

Evangelium první.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

+ Slova sv. evangelia podle Matouše. 26, 46—29.
O. Sláva tobě, Pane.
Když pak večeřeli, Ježíš vzal chléb a požehnav

rozlámal jej, a dav učedníkům svým, řekl: Vezměte
a jezte: toto jest tělo mé. A vzav kalich, poděkoval
a dal jim řka: Pijte z toho všichni, neboť toto jest
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O-Božím těle

krev má Nového zákona, která se vylévá za mnohé
na odpuštění hříchů. Ale pravím vám: Od této chvíle
nebudu píti z tohoto plodu vinného keře až do onoho
dne, kdy jej budu píti s vámi nový v království Otce
mého. í

O. Chvála tobě, Kriste.
Kněz po evangeliu políbí knihu řka: Per evangelica

dicta... a pokleknuv před mejsv. Svátosti, zpívá
stoje:

V. Chléb s nebe dal jsi jim, aleluja.
O. Všecku líbeznost v sobě mající, aleluja.

Modleme se.

Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá
tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz znovu poklekne a zpívá střídavě se sborem:
Od blesku a bouře.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od moru, hladu a války.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.OSODNONONON
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Příručka církevních průvodů

Kněz vstane.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

Modleme se.

Prosíme, všemohoucí Bože, abys nám na přímluvu
Rodičky Boží, Marie Panny, a svatých andělů, patri
archů, proroků, apoštolů, mučedníků, vyznavačů, pa
nen a vdov a všech svatých propůjčoval stálou ochra
nu, dával tichou povětrnost, proti bleskům a bouřím
s nebe vyléval na nás nehodné požehnání své a pře
máhal mocnou pravicí svou pokolení lidskému vždy
škodlivé živly ve vzduchu. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Kněz okouři nejsv. Svátost, oblékne velum, Vy
stoupá Koltáři a uděl nejsv. Svátosti požehnání. Po
tom jde průvod k druhému oltáři. Sbor zpívá: Chvalte
ústa... nebo jinou píseň k úctě nejsv. Svátosti.

II. OLTÁŘ.

Kněz postaví monstranci na oltář, sestoupí a okou
ří nejsv. Svátost. Mezitím sbor zpívá moteto:

Tělo mé právě jest pokrm a Krev má právě jest ná
poj: Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, zůstává ve mně
a já v něm, aleluja.

Kněz, pomodhv se ke konci potichu: Munda cor
meum etc., zpívá

568



O Božím těle

Evangelium druhé.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

+ Slova sv. evangelia podle Marka. 14, 22—420.
O. Sláva tobě, Pane.
A když jedli, Ježíš vzal chléb a požehnav rozlámal

jej a dal jim a řekl: Vezměte: toto jest tělo mé.
A vzav kalich, poděkoval a dal jim — a pili z něho
všichni — a řekl jim: Toto jest krev má Novéhozá
kona, která se vylévá za mnohé. Vpravdě pravím
vám: Již nebudu píti z tohoto plodu vinného kmene až
do onoho dne, kdy jej budu píti nový v království
Božím.

O. Chvála tobě, Kriste.
Kněz po evangehu políbí knihu řka: Per evangelica

dicta... a, pokleknuv před nejsv. Svátosti, zpívá
stoje:

V. Chléb nebeský dal jim, aleluja.
O. Chleba andělského bude požívati člověk, ale

luja.
X

Modleme se.

Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá
tosti památku svého umučení: popřej;,prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz znovu poklekne a zpívá střídavě se sborem:
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Příručka církevních průvodů

Od blesku a bouře.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od moru, hladu a války.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Kněz vstane.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

SOSONONSOSON

Ox

Modleme se.

Odpusť, Pane, odpusť lidu svému a nedopusť ne
hody, války, nemoci, bouře a nebezpečenství na nás,
které jsi vykoupil předrahým Tělem a Krví Syna své
ho, Pána našeho Ježíše Krista. Skrze Krista, Pána
našeho. O. Amen.

Kněz okouří nejsv. Svátost, oblékne velum a udělí
nejsv. Svátosti požehnání. Potom jde průvod k třetí
mu oltáři. Sbor zpívá: Chvalte ústa... nebo jinou pí
seň Kkúctě nejsv. Svátosti.

III. OLTÁŘ.

Kněz postaví monsťranci na oltář, sestoupí a okou
ři nejsv. Sváťost. Mezitím sbor zpívá moteto:
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O Božím těle

Ó, jak líbezný jest, Hospodine, duch tvůj, chtěje
na synech zjeviti sladkost svou, chléb nejlíbeznější
s nebe jim dav, lačné naplňuješ dobrými věcmi, bo
hatce pyšné propouštěje s prázdnem, aleluja.

Kněz, pomodliv se ke konci poťichu: Munda cor
meum etc., zpívá

Evangelium třetí.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.
+ Slova sv. evangelia podle Lukáše. 22, 1490.

O. Sláva tobě, Pane. |
Za onoho času: A když přišla hodina, zaujal Ježíš

místo za stolem a dvanáct apoštolů s ním. I řekl jim:
S toužebností jsem žádal tohoto beránka jísti s vámi,
prve než bych trpěl; neboť pravím vám, že již nebudu
ho jísti, dokavad se nenaplní království Boží. A po
jav kalich, díky učinil a řekl: Vezměte to a rozdělte
mezi sebe, neboť pravím vám, že nebudu již píti
z plodu vinného kmene, dokavad nepřijde království
Boží. A vzav chléb, učinil díky a rozlámav jej, dal
jim řka: Toto jest tělo mé, které se za vás vydává, to
čiňte na mou památku. Taktéž vzal i kalich po jídle
a řekl: Tento kalich jest nová úmluva potvrzená mou
krví, která se za vás vylévá.

O. Chvála tobě, Kriste.
Kněz po evangeliu polibí knihu řka: Per evangelica

dicta... a, pokleknuv před nejsv. Svátosti, zpívá
stoje:
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Příručka církevních průvodů

V. Krmil je z tučnosti obilí, aleluja.
O. A medem ze skály sytil je, aleluja.

Modleme se.

Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá
tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz znovu poklekne a zpívá střídavě se sborem:
Od blesku a bouře.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od moru, hladu a války.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Kněz vstane.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

SNOSONSNO:T

SxS

Modleme se.

Dobrotivost tvou, všemohoucí Bože, pokorně vzý
váme, abys ráčil požehnati, navštíviti a svlažiti úrodu
a pole služebníků svých, vzdálil škodlivé bouře, zasta
vil povodně, zapudil úklady zlých duchů, dával zdra
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O Božím těle

vé počasí a přede všemi útoky nepřátelskými v míru
ochránil nás, které jsi od smrti věčné vykoupil tělem
a krví Syna svého. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Kněz okouři nejsv. Svátost, oblékne velum a uděl
nejsv. Svátosti požehnání. Potom jde průvod ke čtvT
tému oltáři. Sbor zpívá: Chvalte ústa... nebo jinou
píseň k úctě nejsv. Svátosti.

IV. OLTÁŘ.

Kněz postaví monstranci na oltář, sestoupí a okou
ří nejsv. Sváťost. Mezitím sbor zpívá moteto:

Ó svatá hostino, v nížto se Kristus požívá, znova
se uctívá památka umučení jeho, mysl naplněna bývá
milostí a slávy budoucí záruka se nám dává, aleluja.

Kněz, pomodliv se ke konci poťichu: Munda cor
meum etc., žpívá

Evangelium čtvrté.

V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

+ Slova sv. evangelia podle Jana. 6, 56—59.
O. Sláva tobě, Pane.
Za onoho času řekl Ježíš zástupům židovským:

Tělo mé vpravdě jest pokrm a krev má vpravdě jest
nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve
mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já živ
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jsem skrze Otce, tak i ten, kdo jí mne, živ bude skrze
mne. Toto jest chléb, jenž s nebe sestoupil, ne jako
otcové vaši jedli manu a zemřeli. Kdo jí chléb tento,
živ bude na věky.

O. Chvála tobě, Kriste.
Kněz po evangeliu políbí knihu řka: Per evangelica

dicta... a, pokleknuv před nejsv. Svátosti, zpívá
stoje:

V. Vyvediž chléb ze země, aleluja.
O. A víno obveseliž srdce člověka, aleluja.

Modleme se.

Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá
tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz znovu poklekne a zpívá střídavě se sborem:
Od blesku a bouře.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Od moru, hladu a války.
Ochraňnás, Pane Ježíši Kriste.
Od metly zemětřesení.
Ochraň nás, Pane Ježíši Kriste.
Staň se milosrdenství tvé, Pane, nad námi.
Jakož doufáme v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Kněz vstane.

SnSOsSoxNonNoOv
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O Božím těle

V. Pán s vámi.
O. T s duchem tvým.

Modleme se.
Bože, jenž jsi drahocennou obětí těla svého sňal

hříchy všeho světa, obrať, prosíme, milostivě k sobě
lid svůj, aby zbaven všech nebezpečí těla i duše, chrá
něn byl před viditelnými a neviditelnými nepřáteli,
požíval příznivého počasí, hojné úrody a pokojných
časů a ve všech věcech zakusil milosti požehnání tvé
ho. Jenž žiješ a kraluješ po všechny věky věkův.
O. Amen.

Kněz okouří nejsv. Svátost, oblékne velum a udělí
nejsv. Svátosti požehnání. Potom se vrací průvod do
kostela. Sbor zpívá: Chvalte ústa... nebo jinou píseň
k úctě nejsv. Svátosti.

Po návratu do kostela.

Kněz postaví monstranci na oltář, okouří nejsv.
Svátost a zpívá:

Tebe Boha chválíme.
V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému,

aleluja.
O. Chvalme a vyvyšujme jej na věky, aleluja.

Modleme se.
Bože, jehož milosrdenství nemá počtu a jehož dob
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roty nevyčerpatelný jest poklad, vzdáváme díky tvé
přelaskavé velebnosti za udělená dobrodiní a vzýváme
tvou dobrotu, abys, vyhovuje prosbám našim, ne
opouštěl nás, ale učinil nás hodnými budoucích od
měn. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
O. Amen.
Sbor zpívá: Před svátostí touto slavnou a Otci

Tvůrci.
Kněz okouří nejsv. Svátost a zpívá:
V. Chléb s nebe dal jsi jim, aleluja.
O. Všechnu líbeznost v sobě mající, aleluja.

Modleme se.
Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá

tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz oblékne velum a udělí nejsv. Svátosti po
žehnání. Potom ji okouří a uloží do svatostánku.
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Vzývání Ducha Svatého.
Kněz zpívá začátek antťifony:

Přijď, ó Duše přesvatý.
Sbor pokračuje:
Naplň srdce svých věrných a oheň lásky své v nich

rozněť, jenž jsi národy rozličných jazyků v jednotě
víry shromáždil.

Možno též zpívati lidovou píseň k Duchu Svatému.

V. Sešli Ducha Svatého a stvoření budou (aleluja).
O. A obnoviž tvář země (aleluja).

Modleme se.
Bože, jenž jsi poučil srdce věřících osvícením Du

cha Svatého: dej nám, abychom v témž Duchu došli
pravé moudrosti a vždy se radovali z jeho útěchy.
Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Jiné modlitby.
Modleme se.

Mysli naše, prosíme, Pane, nechť osvítí Utěšitel,
jenž z tebe vychází: a uvede do veškeré pravdy, jak
slíbil Syn tvůj. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
O. Amen.
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Modleme se.

Vlití Ducha Svatého, Pane, nechť očistí naše srdce
a svou rosou zkropí a zůrodní jejich nitro. Skrze
Krista, Pána našeho. O. Amen.

Na počátku školního roku.

Všemohoucí, věčný Bože, jenž osvěcuješ mysl svých
věřících světlem Ducha Svatého a oblažuješ svými da
ry, dejž, prosíme, abychom v tomto školním roce
bedlivě a svědomitě konali všechny své povinnosti,
které s tebou začínáme a s tebou chceme skončiti.

Činy naše, prosíme, Pane, předcházej svou milostí
a provázej svou pomocí, aby všechny modlitby a skut
ky naše od tebe počínaly a tebou začaty se doko
návaly.

Uděl, Bože, prosíme, duchovním a světským učite
lům hojné milosti nebeské, aby se tobě cvičení a je
jich výchova vždy líbily, sloužily jim k větší zásluze
a mládeži k pravému prospěchu.

Naplň, Pane nejsvětější, také rodiče dobrým du
chem, aby poznali dobrodiní křesťanské výchovy,
uznávali šlechetnou snahu duchovních i světských
učitelů a podporovali je dobrým příkladem a moudrou
kázní, aby v den odplaty s radostí mohli složiti účet
z dítek sobě svěřených. Za to tě prosíme skrze Krista,
Pána našeho. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
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Ctyřicetihodinná pobožnost.
Na počátku výstavu.

Kněz vystaví po slavné mši sv. nejsv. Svátost na
oltáři a okouří ji. Sbor zpívá: Chvalte ústa. Kněz
oblékne velum a podle okolností se koná v kostele prů
vod s nejsv. Svátosti. Při průvodu zpívá sbor: Před
svátostí touto slavnou a Otci Tvůrci.

Kněz, vrátiv se k hlavnámu oltáři, postaví mon
stranci na oltář, okouři nejsv. Svátost a zpívá:

V. Chléb s nebe dal jsi jim (aleluja).
O. Všecku líbeznost v sobě mající (aleluja).

Modleme se.
Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá

tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Potom bez požehnání vystaví nejsv. Svátost na
trůnu.

Při zakončení výstavu.
Kněz po pobožnosti před vystavenou nejsv. Svá

tosťi zpívá:
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Tebe Boha chválíme.
Sbor nebo lid pokračuje ve zpěvu.
Kněz oblékne velum, vezme nejsv. Svátost oltářní

s trůnu a nese ji ve slavném průvodu v kostele.
Kněz, vrátiv se k hlavnímu oltáři, postaví mon

stranci na oltář, okouři nejsv. Svátost a zpívá:
V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému

(aleluja).
O. Chvalme a vyvyšujme jej až na věky (aleluja).

Modleme se.

Bože, jehož milosrdenství nemá počtu a jehož dob
roty nevyčerpatelný jest poklad, vzdáváme díky tvé
přelaskavé velebnosti za udělená dobrodiní a vzývá
me tvou dobrotu, abys, vyhovuje prosbám našim, ne
opouštěl nás, ale učinil nás hodnými budoucích od
měn. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
Sbor zpívá: Před svátostí touto slavnou a Otci

Tvůrci.
Kněz, okouřiv nejsv. Svátost, zpívá:
V. Chléb s nebe dal jsi jim (aleluja).
O. Všecku líbeznost v sobě mající (aleluja).

Modleme se.

Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá
tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
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Čtyřicetihodinná pobožnost

a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz oblékne velum a udělů nejsv. Svátosti požeh
nánmá.Potom ji okouři a uloží do svatostánku.
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Litanie ke všem svatým nebo jiné.

95

SSOSONSNOT

A neuvoď nás v pokušení.
Ale zbav nás od zlého.
K tobě, Pane, jsme pozvedli svých očí.
Který přebýváš na nebesích.
Oči naše jsou obráceny k Pánu Bohu našemu.
Aby se smiloval nad námi.
Pán dává pokrm všelikému tělu.
A na věky trvá milosrdenství jeho.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Kněz vstane.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.



Pobožnost za úrodu zemskou

Modleme se.

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi k obživě lidstva
přikázal obdělávati pole, pokorně dovoláváme se mi
losrdenství tvého, abys všechno dobré a prospěšné, co
jest v kraji naseto neb nasázeno, chránil svou milostí,
dával nám příznivé počasí, zahnal všeliké nebezpečí
a udělil nám hojnou úrodu zemskou.

Otče všemohoucí, věčný Bože, pokorně prosíme, do
přej nám svým milosrdenstvím požehnaných žní, hoj
nosti ovoce, zdaru vinic, vzrůstu stromoví a štědré
úrody na polích a lukách, abychom jsouce dostatečné
opatřeni tvými časnými dary, tím horlivěji mohli si
hleděti spasení své duše.

Shlédni, prosíme, všemohoucí, dobrotivý Bože, na
vezdejší potřeby naše a uštědři nám dostatečné úro
dy zemské, potřebné k naší výživě, abychom z darů
tvých sebe i nuznější bratry své živíce, zahořeli
všichni k tobě láskou a vděčností. Skrze Krista, Pána
našeho. O. Amen.

V. Orodujte za nás, naši svatí patronové.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.

Hospodine, buď nám, služebníkům svým, milostiv
pro slavné zásluhy našich patronů Josefa, Vojtěcha,
Jana, Víta, Václava, Zikmunda, Kosmy a Damiána,
Benedikta s bratřími, Cyrila a Metoda, Norberta,
Prokopa, Lidmily a Anežky, abychom jejich milosti
vou a stálou přímluvou uchráněni byli ode všeho zla,
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I s duchem tvým.
Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.
Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.
Amen.
Duše všech věrných zemřelých pro milosrden
ství Boží ať odpočívají v pokoji.
Amen.



Pobožnost za dešť.

Litanie ke všem svatým nebo jiné.

95

SSONOSONOT

Ale zbav nás od zlého.
Zastři, Pane, nebe oblaky.
A opatři zemi dešť.
Aby trávu vydala na horách.
A byliny k potřebě lidské.
Svlaž hory se své výsosti.
A ovocem skutků tvých bude země nasycena.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Kněz vstane.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.
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Modleme se.

Bože, v němž žijeme, pohybujeme se a trváme, uděl
nám příhodného deště, abychom jsouce přítomnou
pomocí dostatečně podporováni, důvěrněji toužili po
věcech věčných.

Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom,.
v soužení svém důvěřujíce ve tvou dobrotivost, proti
všem nehodám vždy ochráněni byli tvou ochranou.

Dej nám, prosíme, Pane, spasného deště a milosti
vě zavlaž vyprahlou tvář země nebeskými proudy.
Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Orodujte za nás, naši svatí patronové.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.

Hospodine, budiž nám, služebníkům svým, milostiv
pro slavné zásluhy našich patronů Josefa, Vojtěcha,
Jana, Víta, Václava, Zikmunda, Kosmy a Damiána,
Benedikta s bratřími, Cyrila a Metoda, Norberta,
Prokopa, Lidmily a Anežky, abychom jejich milosti
vou a stálou přímluvou uchráněni byli ode všeho zla,
zvláště pak neůrody. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Pán s vámi.
I s duchem tvým.

„ Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.

. Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.
Amen.

OSONON
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V. Duše všech věrných zemřelých pro milosrden
ství Boží ať odpočívají v pokoji.

O. Amen.
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Pobožnost za jasné počasí.

Litanie ke všem svatým nebo jiné.

SSNOSOT

SNO

SS

A neuvoď nás v pokušení.
Ale zbav nás od zlého.
Přivedl jsi, Pane, vítr na zemi.
A zastaveny byly deště s nebe.
Když zastru nebe oblaky.
Ukáže se duha má a rozpomenu se na úmluvu
svou.
Vyjasni tvář svou, Pane, nad služebníky svými.
A požehnej doufajícím v tebe.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Kněz vstane.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.



Pobožnost za jasné počasí

Modleme se.

Bože, jenž hříchem urážen a pokáním usmířen bý
váš, shlédni milostivě na modlitby zkroušeného lidu
svého a odvrať metly svého hněvu, kterých zasluhuje
me za své hříchy.

Vyslyš, Pane, nás, kteří k tobě voláme a nám snaž
ně prosícím uděl jasného počasí, abychom spravedli
vě trpíce za své hříchy, pocítili tvou dobrotivost pro
vstříc nám přicházející milosrdenství tvé.

Prosíme, všemohoucí Bože, dobrotivost tvou, abys
zastavil přívaly dešťů a ráčil nám uděliti jasnosti své
tváře. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Orodujte za nás, naši svatí patronové.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.

Hospodine, buď nám, služebníkům svým, milostiv
pro slavné zásluhy našich patronů Josefa, Vojtěcha,
Jana, Víta, Václava, Zikmunda, Kosmy a Damiána,
Benedikta s bratřími, Cyrila a Metoda, Norberta, Pro
kopa, Lidmily a Anežky, abychom jejich milostivou
a stálou přímluvou uchráněni byli ode všeho zla,
zvláště pak neůúrody. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Pán s vámi.
I s duchem tvým.
Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.
Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.SONOT
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O. Amen.
V. Duše všech věrných zemřelých pro milosrden

ství Boží ať odpočívají v pokoji.
O. Amen.



Díikůvzdání
s chvalozpěvem
Tebe Boha chválíme.

Chvalozpěv se zpívá po slavné mši sv. nebo na kon
ci pobožnosti.

Po slavné mši sv. nebo pobožnosti se vystaví, ne
sťalo-li se tak již na počátku pobožnosti, nejsv. Svá
tost na oltáři, a sbor zpívá: Chvalte ústa. Mezitím
kněz vkládá kadidlo a okuřuje nejsv. Svátost. Potom
počne zpívati stoje:

Tebe Boha chválíme.
Sbor nebo lid pokračuje ve zpěvu:
Tebe Pána vyznáváme.
Tebe věčného Otce * ctí veškerá spolu země.
Tobě všichni andělé, * ráj nebes a mocnosti vše

chny:
Sbor Cherubů a Serafů * vždy zpívají hlasem zvuč

ným:
Svatý, * Svatý, * Svatý * Hospodin, Pán Bůh zá

stupův.
Nebesa i země * jsou tvé velebné slávy plny.
Sbor Apoštolů přeslavný * tebe chválí.
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I velký počet Proroků * velebí tebe.
Též Mučedníků vojsko * tě chválí bělostné.
A po veškerém světě * vyznává svatá Církev.
Otce * nesmírné velebnosti:
Jediného tvého Syna * cti nejvýš hodného:
Ducha také * Utěšitele Svatého.
Králi přeslavný, * Kriste.
Ty Boha Otce * jsi vpravdě věčný Syn:
Tys vykoupil nás, přijav tělo člověka, * a nebál ses

života panenského:
Ty osten smrti jsi přemohl * a takto otevřels svým

věrným království nebes:
Ty na pravici Boží sedíš * ve slávě Otcově.
Pevně věříme, * soudit že přijdeš.
Všichni pokleknou.
My tebe prosíme, rač přispěti věrným sluhům, *

jež jsi vykoupil svou předrahou krví.
Dejž, bychom též k tvým Svatým připočteni byli *

v slávě věčné.
Spas, Hospodine, národ svůj * a požehnej dědictví

svému:
A panuj nad ním * a jej vyvyš nade všecky věky.
Dni všeliké * tobě dobrořečíme:
A chválíme jméno tvé přesvaté * na věky věkův.
Rač, Hospodine, ve dni tomto * nás ochraňovat ode

všech hříchů.
Ó Pane, smiluj se nad námi, * ó, smiluj se nad námi.
Tvé milosrdenství budiž, ó Pane, nad námi, * jakž

pevně jsme doufali v tebe.
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Dikůvzdání

Ó Pane, v tebe jsem doufal, * ať nejsem nikdy za
hanben.

Po ukončení chvalozpěvu kněz zpívá:
V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému

(aleluja).
O. Chvalme a vyvyšujme jej až na věky (aleluja).

Modleme se.

Bože, jehož milosrdenství nemá počtu a jehož dob
roty nevyčerpatelný jest poklad, vzdáváme díky tvé
přelaskavé velebnosti za udělená dobrodiní a vzývá
me tvou dobrotu, abys, vyhovuje prosbám našim, ne
opouštěl nás, ale učinil nás hodnými budoucích od
měn. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
Sbor zpívá: Před svátostí touto slavnou a Otci

Tvůrci.
Kněz, okouřiv nejsv. Svátost, zpívá:

V. Chléb s nebe dal jsi jim (aleluja).
O. Všechnu líbeznost v sobě mající (aleluja).

Modleme se.

Bože, jenž jsi nám pozůstavil v podivuhodné svá
tosti památku svého umučení: popřej, prosíme, aby
chom uctívali svatá tajemství tvého Těla a Krve tvé
a tak stále v sobě okoušeli ovoce vykoupení tvého.
Jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Kněz oblékne velum a udělí nejsv. Svátosti požeh
nání. Potom ji okouří a uloží do svatostánku.
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Děkovná pobožnost
na konci školního roku.

Kněz, vystaviv po slavné mši sv. nejsv. Svátost, zpívá:
Tebe Boha chválíme.

V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému.
O. Chvalme a vyvyšujme jej až na věky.

Modlemese.
Bože, jehož milosrdenství nemá počtu a jehož dob

roty nevyčerpatelný jest poklad, vzdáváme díky tvé
přelaskavé velebnosti za všechna v tomto školním
roce nám udělená dobrodiní a vzýváme tvou dobrotu,
abys, vyhovuje prosbám našim, neopouštěl nás, ale
učinil nás hodnými budoucích odměn.

Bože, jenž sesíláš křesťanské mládeži viditelné i ne
viditelné strážce, aby pečovali o její časné i věčné
blaho, rač dítky, které jsi svěřil naší výchově, po celý
čas prázdnin uchovati všeho pohoršení a nebezpečí
věčného spasení, rodičům jejich uděl ducha moudrosti
a svaté kázně a všem vychovatelům za šlechetnou
obětavost a stálou bedlivost dej odměnu v tomto
i budoucím životě.

Všemohoucí, věčný Bože, od něhož pocházejí svaté
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Děkovná pobožnost na konci školního roku

touhy, pravé rady a spravedlivé skutky, rač milostivě
přijmouti dnešní naše nejvroucnější díky za všechna
dobrodiní prokázaná nám v tomto školním roce na
duši i na těle a vyslyš pokorné prosby naše, kterými
se i příště chceme dovolávati dobrodiní tvých. Skrze
Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi.
O. Amen.
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Děkovná pobožnost po žních.

Kněz, vystaviv po slavné mši sv. nejsv. Svátost, zpívá:
Tebe Boha chválíme.

V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému.
O. Chvalme a vyvyšujme jej až na věky.

Modleme se.

Bože, jehož milosrdenství nemá počtu a: jehož
dobroty nevyčerpatelný jest poklad, vzdáváme díky
tvé přelaskavé velebnosti za udělená dobrodiní a vzý
váme tvou dobrotu, abys, vyhovuje prosbám našim,
neopouštěl nás, ale učinil nás hodnými budoucích
odměn.

Otče nebeský, všemohoucí věčný Bože, vzdáváme
tobě srdečné díky za úrodu zemskou, které jsi nám
v tomto roce ze své otcovské dobroty milostivě
(v hojné míře) ráčil naděliti a spolu tě prosíme za
milost, abychom užívali darů a dobrodiní tvých podle
tvé vůle ke cti a slávě tvé a k pravému prospěchu
svému i svých bližních a tak se stali hodnými neza
sloužených dobrodiní tvých.

Rač, Otče milosrdný, nad námi oslaviti svaté jméno
své a na příbytky a živnosti naše vylej své svaté po
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Děkovná pobožnost po žních

žehnání, ochraň nás od všeliké lehkomyslnosti, ne
opatrnosti a zlomyslnosti, aby naší vinou nestrávil
oheň nebo jiná pohroma, co nám tvá dobrotivá pra
vice uštědřila. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
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Pobožnost poutníků.

Před odchodem na pout.
Litanie.

. Spasižslužebníky své.
Bože můj, doufající v tebe.
Budiž nám věží mocnou.
Proti tváři nepřítele.
Nic neprospívej nepřítel nad námi.
A syn nepravosti ať nám již neškodí.

„ Andělům svým přikázal o tobě.
Aby tě chránili na všech tvých cestách.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.
Pán s vámi.
I s duchem tvým.

OSONOvNonvNovNoOv

Modleme se.

Buď přítomen, Pane, našim snažným prosbám
a cestu (pout) svých služebníků učiň úspěšnou svou
spásou, aby při všech změnách této cesty i života
byli vždycky ochráněni tvou pomocí. í

Smiluj se, Pane, nad našimi snažnými prosbami
a cestu (pout) služebníků svých rač i předcházející
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Pobožnost poutníků

svou milostí říditi i následující doprovázeti, abychom
se mohli radovati z jejich skutků i zdraví pod ochra
nou milosrdenství tvého. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme...
Anděle Boží, strážce můj...
Svatý Jene Křtiteli, jenž jsi připravoval cestu

Páně, svatý N. (patron chrámu Páně) a všichni svatí
a světice Boží, orodujte za nás, abychom se po šťastně
skončené pouti navrátili domů ve zdraví a blahém
pokoji. Amen.

Požehnej nás (vás) a ode všeho zlého ochraňuj
Bůh + Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.

Po návratu z pouti.

Kněz zpívá před vystavenou nejsv. Svátosti:
Tebe Boha chválíme.

V. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému.
O. Chvalme a vyvyšujme jej až na věky.

Modleme se.
Bože, jehož milosrdenství nemá počtu a jehož

dobroty nevyčerpatelný jest poklad, vzdáváme díky
tvé přelaskavé velebnosti za udělená dobrodiní a vzý
váme dobrotu tvou, abys, vyhovuje prosbám našim,
neopouštěl nás, ale učinil nás hodnými budoucích
odměn.

Pochválen, veleben a oslaven budiž Bůh všelikého

89



Příručka církevních průvodů

potěšení a Otec Pána našeho, Ježíše Krista, jenž nás
na pouti naší milostivě provázel, od zlého chránil,
v dobrém posiloval a nám dal se navrátiti ve zdraví
a blahém pokoji.

Nejsvětější a nerozdílné Trojici, vtělenému a ukři
žovanému Pánu našemu Ježíši Kristu, blahoslavené
a neposkvrněné Panně a Matce Boží Marii, všem sva
tým a světicím Božím budiž vzdána čest a chvála,
moc a sláva ode všeho tvorstva, nám pak dáno od
puštění všech hříchů a milost na věky věkův.
O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
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Svátek Ježíše Krista Krále.

Poslední neděle v říjnu.
Litanie k nejsv. Srdci Ježíšovu.

Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi chtěl všecko ob

noviti v milovaném Synu svém, Králi všeho světa,
uděl milostivě, aby všechny rodiny národů, rozdvoje
né ranou hříchu, se podrobily jeho nejlíbeznější vlá
dě. Jenž s tebou žije a kraluje na věky věkův.
O. Amen.

Zásvětná modlitba
k nejsv. Srdci Ježíšovu.

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení,
shlédni na nás, před oltářem tvým v nejhlubší po
koře klečící. Tvými jsme, tvými býti chceme; aby
chomvšak pevněji s tebou byli spojeni, hle, dnes
každý z nás dobrovolně se zasvěcuje tvému nejsvě
tějšímu Srdci. Tebe sice mnozí nikdy nepoznali; tebe,
pohrdajíce tvými přikázáními, mnozí zavrhli. Smiluj
se nad těmi i oněmi, nejdobrotivější Ježíši, a mocně
přiviň všechny k svatému Srdci svému. Kraluj, Pane,
netoliko věřícím, kteří se od tebe nikdy neodchýlili,
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Příručka církevních průvodů

nýbrž i marnotratným synům, kteří tebe opustili;
učiň, ať se brzy navrátí do domu otcovského, aby
nezhynuli nouzí a hladem. Kraluj těm, které blud
oklamal nebo rozkol odloučil, a přiveď je do přístávu
pravdy a k jednotě víry, aby byl brzy jeden ovčinec
a jeden pastýř. Kraluj všem těm, kteří ve tmách po
hanství anebo islamu trvají, a rač je přivésti do
světla a království svého. Shlédni též milosrdnýma
očima na syny toho národa, který tak dlouho byl vy
voleným lidem; a krev, kterou jednou na sebe volali,
kéž se i jim stane zdrojem spásy a života. Dejž,
ó Páne, Církvi své jistou a bezpečnou svobodu; dej
všem národům pokoj a pořádek; učiň, aby ze všech
zemských končin zazníval jeden hlas: Budiž chvála
božskému Srdci, skrze něž jsme nabyli blaha; jemu
budiž sláva a čest na věky. Amen.
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Pobožnost na den 208.října.

Sv. Šimona a Judy, apošt.
Modlitba za vlast.

Svrchovaná lásko, Pane Ježíši Kriste, jenž jsi mi
loval vlast svou pozemskou sám nejvroucněji, ty víš,
jakou láskou nám hoří srdce k vlasti naší, — neboť
jako moře široké bylo její utrpení a jako tvůj Jeru
salem, nad nímž jsi hořce zaplakal, naše vlast, sirá
vdova, byla potlačena všecka v bolesti. Viděla ubity
své děti a nejlepší syny v dálku vypuzeny. Její srdce
bylo jako opona chrámová, jež při tvé smrti roztrhla
se ve dví, na rtech zkameněly její modlitby a oči její
jako v smrtelné mdlobě obráceny byly v sloup k tvým
nebesům. To byla staletí.

Ale nyní ty jsi se rozpomenul na ni a vrátil jsi jí
svobodu a samostatnost, ó Pane Ježíši. Nejvroucnější
díky jejích dětí a všeho národa vzlétají dnes k tvým
nebesům.

Slyš naše modlitby a naplň je také svým blaho
řečením. Ať se k ní nikdy už nevrátí bol, ani smutek,
ani ponížení na věky. Jako královně dej jí moc
a oděj ji v purpur slávy, jaké nebylo mezi národy,
aniž kdy bude.
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Příručka církevních průvodů

A požehnání, blahobyt a mír ať vejde pod každou
střechu i nejposlsdnějšího z jejího národa a radost ať
vejde v srdce všech jejích dětí. Ať jsou všichni jako
jedna rodina a ona jejich požehnaná a blahoslavená
matka. Bratrství a svornost ať tu nejsou snem, ani
prázdným slovem, ale čarovnou skutečností.

A proti nepříteli vnějšímu ty sám, Pane Ježíši, buď
její záštitou, andělské stráže rozestav na hranicích
jejích, ať hrůza válečná se jí nepřiblíží a nezpustoší
jejích měst, dědin ani rolí nikdy na věky. Zastři děti
její hvězdným pláštěm panenské Matky své Boho
rodičky Marie v době zlé, aby zloba přešla jako stín
kolem nich, aniž by se jich dotkla morovou rukou.

A v nás rozněť jako výheň lásku k ní, abychom ji
po tobě a sladké Panně Matce tvé ze všeho nejvíce
milovali. Aby nebylo mezi námi ani jednoho srdce,
které by pro ni nebilo, které by jí pohrdalo, které by
ji zradilo.

Svornost nám dej, abychom všichni v jednom cíli
bratrsky se sjednocovali: prací duchovní nebo těles
nou vybudovat jí skvoucí trůn a připravit její slávu
mezi národy. í

A dědictví otců našich, svatou víru, zachovej nám,
Pane Ježíši, ať se stane dědictvím všech dětí jejích,
přecházejícím věrně od pokolení do pokolení. Ať ve
liká chvíle smíření minulosti s přítomností i bu
doucností nebeským blahem a plesáním naplní mysli
všech dětí jejích. Ať se nám vlast naše stane rajskou
otčinou, obrazem a předtuchou onoho ráje, jejž če
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Pobožnost na den 28. října

káme a jenž se stane jednou vlastí všech národů
u věčném bratrství spojených.

Potom — jednou dej nám, aby naše těla zahrnuta
hlinou rodné země jako v mateřské náruči blaženě
v ní dřímala do té doby, až roznítíš, Pane Ježíši,
strážné ohně příchodu svého a uvedeš nás do toužené
vlasti rajské, kde u věčném shledání s tebou a nej
sladší panenskou Matkou tvou umdlení poutníci zemé
odpočineme ve svrchované blaženosti na věky věkův.
O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
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Průvod
na den všech věrných zemřelých.

V kostele.

Kněz v černém rouchu stojí před tumbou a zpívá
antifonu:

Budeš-li, Pane, hříchy mít na zřeteli, * Hospodine,
kdož obstojí?

Žalm 129.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * Pane, vyslyš
hlas můj.

Budiž ucho tvé nakloněno * k úpěnlivé mé modlitbě.
Budeš-li, Pane, hříchy mít na zřeteli, * Hospodine,

kdož obstojí?
U tebe je však slitování, Pane, * pro tvůj slib

v tebe doufám. |
Důvěřuje duše má slovu jeho, * doufá duše má

v Pána.
Od časného jitra až do noci * doufejž Izrael v Pána.
Neboť jest u Hospodina milosrdenství * a hojná

u něho spása.
A on vysvobodí Izraele * ze všech jeho hříchů.
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Průvod na den všech věrných zemřelých

Odpočinutí věčné * dejž jim, ÓPane.
A světlo věčné * ať jim svítí.
Antifona: Budeš-li, Pane, hříchy mít na zřeteli, *

Hospodine, kdož obstojí?
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Otče náš.
Kněz pokropí a okouří tumbu.

A neuvoď nás v pokušení.
Ale zbav nás od zlého.
Od bran pekelných.
Vysvoboď, Pane, duše jejich.
Ať odpočívají v pokoji.
Amen.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volání mé k tobě přijď.

. Pán s vámi.
„ I s duchem tvým.OSNONONONOJ

Modleme se.

Vysvoboď, prosíme, Pane, duše služebníků a slu
žebnic svých ode vší viny hříchů, aby v den slavného
zmrtvýchvstání povstali vzkříšení mezi vyvolenými
tvými. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

V. Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane.
O. A světlo věčné ať jim svítí.
V. Ať odpočívají v pokoji.
O. Amen.
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Příručka církevních průvodů

Litame 2a zemřelé.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad

námi.
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad

námi.

Svatá Maria,
Všichni svatí andělé a archandělé,
Všichni svatí blahoslavených duchů řádové,
Všichni svatí patriarchové a proroci,
Všichni svatí apoštolové a evangelisté,
Všichni svatí učedníci Páně,
Všechny svaté nevinné dítky,
Všichni svatí mučedníci,
Všichni svatí biskupové a vyznavači,
Všichni svatí učitelé,
Všichni svatí kněží a jáhnové,
Všichni svatí mnichové a poustevníci,
Všechny svaté panny a vdovy,
Všichni svatí a světice Boží,

Milostiv jim buď, odpusť jim, Pane.
Milostiv jim buď, vysvoboď je, Pane.
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Průvod na den všech věrných zemřelých

Od muk očistcových,
Pro své svaté vtělení,
Pro své narození,
Pro křest a svatý půst svůj,
Pro kříž svůj a utrpení své,
Pro svou smrt a pohřeb svůj,
Pro své svaté vzkříšení,
Pro své podivuhodné nanebevstoupení,
Pro příchod Utěšitele Ducha Svatého,

'9UPSG3[pPOgGOASÁA

k

My hříšníci,
Abys duším zemřelých odpustiti ráčil,
Abys jim zbylé tresty za hříchy milostivě pro

minouti ráčil,
Abys je z muk očistcových vysvoboditi ráčil,
Abys je k blaženému patření na svou božskou

tvář připustiti ráčil,
Ježíši, Synu Boží,
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Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
uděl jim pokoje.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
uděl jim pokoje.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
uděl jim pokoje věčného.

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
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Příručka církevních průvodů

Otče náš. Zdrávas Maria.

Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane.
A světlo věčné ať jim svítí.

„ Ať odpočívají v pokoji.
Amen.

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

Modleme se.

Bože, jenž rád odpouštíš a všechny lidi žádáš při
vésti k spasení, pokorně vzýváme tvé neskonalé milo
srdenství, abys na přímluvu blahoslavené Marie Pan
ny a všech svatých svých učinil účastny blaženosti
věčné duše rodičů, bratrů, sester, příbuzných a dobro
dinců našich, kteří na věčnost nás předešli.

Ó Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech lidí, propůjč
duším zemřelých dokonalého odpuštění a prominutí
všech trestů za hříchy spáchané, aby vysvobozeny
jsouce od muk očistcových, mohly na tebe patřiti,
tebe milovati a věčně věkův tě chváliti. Jenž žiješ a
kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane.
A světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
Amen.

Sbor zpívá:

SSO3

Zdrávas královno.
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Průvod na den všech věrných zemřelých

V. Ve všeliké naší úzkosti a strasti.
O. Pomoz nám, blahoslavená Panno Maria.

Modleme se.

Pane Ježíši Kriste, prosíme, aby nyní i vždycky
i v hodinu smrti naší u milosrdenství tvého orodovala
za nás matka tvá, nejdobrotivější Panna Maria, jejíž
přesvatou duši v hodinu požehnaného utrpení tvého
a přehořké smrti tvé meč bolesti pronikl. Skrze tebe,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ na
věky věkův. O. Amen.

V. Boží pomoc zůstaň vždycky s námi. O. Amen.
Lid zpívá píseň: Odpočiňte v pokoji.
Potom se ubírá průvod na hřbitov. Cestou sbor

zpívá žalm 50.

Na hřbitově.

Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Otče náš.
Kněz kropí a okuřuje hroby.

„ A neuvoď nás v pokušení.
Ale zbav nás od zlého.

„ Od bran pekelných.
Vysvoboď, Pane, duše jejich.
Ať odpočívají v pokoji.
Amen.SA
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Příručka církevnícn průvodů

V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
O. A volání mé k tobě přijď.
V. Pán s vámi.
O. I s duchem tvým.

Modleme se.
Bože, z jehož milosrdenství duše věřících docházejí

pokoje, rač všem služebníkům a služebnicím svým,
na zdejším hřbitově a kdekoli v Kristu odpočívají
cím, uděliti milostivě odpuštění všech hříchů, aby
zbaveni všeliké viny, mohli se s tebou věčněradovati.
Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane.
A světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
Amen.

Duše všech věrných zemřelých pro milosrden
ství Boží ať odpočívají v pokoji.
Amen.

SONOS

S
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Litanie ke všem svatým.

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Michaeli,
Svatý Gabrieli,
Svatý Rafaeli,
Všichni svatí andělé i archandělé,
Všichni svatí blahoslavených duchů řádové,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svatí patriarchové a proroci,
Svatý Petře,
Svatý Pavle,
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Přiručka církevních průvodů

Svatý Ondřeji,
Svatý Jakube,
Svatý Jene,
Svatý Tomáši,
Svatý Jakube,
Svatý Filipe,
Svatý Bartoloměji,
Svatý Matouši,
Svatý Šimone,
Svatý Tadeáši,
Svatý Matěji,
Svatý Barnabáši,
Svatý Lukáši,
Svatý Marku,
Všichni svatí apoštolové a evangelisté,
Všichni svatí učedníci Páně,
Všechny svaté nevinné dítky,
Svatý Štěpáne,
Svatý Vavřinče,
Svatý Vincenci,
Svatý Fabiáne a Šebestiáne,
Svatý Jene a Pavle,
Svatý Kosmo a Damiáne,
Svatý Gervázi a Protázi,
Všichni svatí mučedníci,
Svatý Silvestře,
Svatý Řehoři,
Svatý Ambroži,
Svatý Augustine,
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Litanie ke všem svatým

Svatý Jeronyme,
Svatý Martine,
Svatý Mikuláši,
Všichni svatí biskupové a vyznavači,
Všichni svatí učitelé,
Svatý Antoníne,
Svatý Benedikte,
Svatý Bernarde,
Svatý Dominiku,
Svatý Františku,
Všichni svatí kněží a jáhnové,
Všichni svatí mnichové a poustevníci,
Svatá Maří Magdaleno,
Svatá Háto,
Svatá Lucie,
Svatá Anežko,
Svatá Cecilie,
Svatá Kateřino,
Svatá Anastazie,
Všechny svaté panny a vdovy,

"seu€+z(93)[(npojo
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Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.

Ode všeho zlého,
Ode všeho hříchu,
Od hněvu svého,
Od náhlé a nenadálé smrti,
Od úkladů ďáblových, "OUBPTSPU
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Příručka církevních průvodů

Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle,
Od náklonnosti nečisté,
Od blesku a bouře,
Od metly zemětřesení,
Od moru, hladu a války,
Od věčné smrti,
Pro tajemství svatého vtělení svého,
Pro příchod svůj,
Pro své narození,
Pro křest a svatý půst svůj,
Pro kříž svůj a umučení své,
Pro smrt svou a pohřeb svůj,
Pro své svaté vzkříšení,
Pro své podivuhodné nanebevstoupení,
Pro příchod Utěšitele Ducha Svatého,
V den Božího soudu,
My hříšníci,
Abys nám odpustil,
Abys nám byl milostiv,
Abys nás k pravému pokání přivésti ráčil,
Abys svatou Církev svou říditi a zachovati ráčil,
Abys náměstka apoštolského a všechen du

chovní stav ve svatém náboženství zachovati
ráčil,

Abys nepřátele Církve svaté pokořiti ráčil,

uděliti ráčil,
Abys všemu lidu křesťanskému pokoj a jednotu

dáti ráčil,
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Litanie ke všem svatým

. Abys všechny bloudící k jednotě Církve nazpět
povolati a všechny pohany k světlu evangelia
přivésti ráčil,

Abys nás ve svaté službě své posilniti a zacho
vati ráčil,

Abys pozdvihl mysl naši k nebeským žádostem,
Abys odplatil všem dobrodincům našim věč

nými statky,
Abys vysvobodil duše naše, bratří, příbuzných

i dobrodinců našich od věčného.zahynutí,
Abys úrodu zemskoudáti a zachovati ráčil,
Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné

dáti ráčil,
Abys nás vyslyšeti ráčil,
Synu Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
odpusť nám, Pane.

"seuSÁJsn“9uIso1d9991

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
uslyš nás, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.

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

Otče náš.
V. A neuvoď nás v pokušení.
O. Ale zbav nás od zlého.
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Příručka církevních průvodů

Žalm 69.

Bože, na mou pomoc pomni, * Pane, pomáhat mi
pospěš.

Ať se zahanbí a zardí, * kteří dychtí po mé duši.
Kéž zpět odejdou zahanbeni, * kteří se z neštěstí

mého těší.
S hanbou a studem kéž se ihned vzdálí, * kteří še

mně posmívají.
Ať jásá a plesá z tebe každý, * kdokoli hledá tebe.
Komu je milá tvoje spása, * vždy ať říká: Pán buď

slaven.
Já pak jsem ubožák a chuďas, * Bože, na pomoc

mi přispěj.
Tys ochrana má i pomoc, * Hospodine, neprodlévej.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
Jakož byla na počátku i nyní i vždycky * až na

věky věkův. Amen.
Spasiž služebníky své.
Bože můj, doufající v tebe.
Budiž nám, Pane, věží mocnou.
Proti tváři nepřítele.
Nic neprospívej nepřítel nad námi.
A syn nepravosti ať nám již neškodí.
Pane, nečiň nám podle hříchů našich.
Aniž nám odplácej podle nepravostí našich.
Modleme se za svého nejvyššího biskupa WN.
Hospodine, zachovej a oživuj ho, blaženým učiň
ho na zemi a nevydávej ho v ruce nepřátel jeho.

SSNONoONonvNoOvr

108



Litanie ke všem svatým

Modleme se za své dobrodince.
Rač, Pane, všem dobře nám činícím pro jméno
tvé odplatiti životem věčným. Amen.
Modleme se za věrné zemřelé.

. Odpočinutí věčné, dejž jim, ó Pane, a světlo věč
né ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
Amen.

„ Modleme se za své nepřítomné bratry.
Spasiž své služebníky, Bože můj, doufající
v tebe.

. Sešli jim, Pane, pomoc se svatyně.
A se Sionu ochraňuj je.

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

Pán s vámi.
„ I s duchem tvým.

SS
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Modleme se.

Bože, jehož vlastností jest smilovávati se vždycky
a odpouštěti, přijmiž prosbu naši, aby slitovná dobro
tivost tvá milostivě zprostila vazby hříchů nás i vše
chny služebníky tvé.

Pane, prosíme tebe, abys vyslyšel prosby pokor
ných a prominul hříchy těm, kteří ti je vyznávají,
a nám rovněž odpuštění a pokoje milostivě udělil.

Pane, prokaž nám milostivě nevýslovné milosrden
ství své, zprosť nás všech hříchů i vysvoboď od za
sloužené pokuty.
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Příručka církevních průvodů

Bože, jenž býváš hříchem urážen a pokáním smiřo
ván, shlédni milostivě na modlitby zkroušeného lidu
svého a odvrať od nás svého hněvu metly, kterých za
sluhujeme za své hříchy.

Všemohoucí, věčný Bože, smiluj se nad služební
kem svým, nejvyšším biskupem naším N., a veď ho ve
své dobrotivosti na cestu věčné spásy, aby s pomocí
tvou vyhledával a usilovně vykonával, co se tobě líbí.

Bože, od něhož jsou svaté žádosti, pravé úmysly
a spravedliví skutkové, uděl služebníkům svým po
koje, jehož svět nemůže dáti, aby naše srdce byla
oddána tvým přikázáním a dni života našeho byly
pokojny v bezpečí před nepřítelem pod tvou ochra
nou. í

Pane, ohněm Ducha Svatého zapal ledví a srdce
naše, abychom sloužili tobě neposkvrněným tělem a
líbili se ti čistým srdcem.

Bože, všech věřících Stvořiteli a Vykupiteli, uděl
duším služebníků a služebnic svých prominutí všech
hříchů, aby nábožnými prosbami došli odpuštění, je
hož si vždycky žádali.

Činy naše, prosíme, Pane, milostí předcházej a po
mocí provázej, aby se všechny naše modlitby a skut
ky tebou vždy počínaly a tebou počaté se dokonávaly.

Všemohoucí, věčný Bože, jenž panuješ nad živými
i mrtvými a smilováváš se nade všemi, o kterých
víš již předem,že tvoji budou pro svou víru a skutky,
pokorně tebe žádáme, aby všichni, které jsme za
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Litanie ke všem svatým

hrnuli do modliteb svých a které buď časný věk
v těle dosud zdržuje, nebo budoucí zbavené těla
již přijal, na přímluvu všech svatých z milosti tvé
došli odpuštění hříchů. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Pán s vámi.
I s duchem tvým.
Vyslyš nás všemohoucí a milosrdný Hospodin.
Amen.
A duše všech věrných zemřelých ať pro milo
srdenství Boží odpočívají v pokoji.
Amen.

sOÓsNov
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Modlitby.

K sv. Alolilsu.

Modleme se.
Bože, rozdavači darů nebeských, jenž jsi spojil

v andělském jinochu Aloisu podivuhodnou nevinnost
života se stejnou kajícností, uděl pro jeho zásluhy
a na jeho přímluvu, abychom si vzali za vzor jeho ka
jícnost, když jsme nenásledovali jeho nevinnosti.
Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

K sv. Janu Křtiteli.
Modleme se.

Bože, jenž jsi nám učinil tento den narozením sva
tého Jana ctihodným, uděl lidu svému milost duchov
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Příručka církevních průvodů

ních žádostí a řiď mysli všech věřících na cestu spásy
věčné. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

K sv. Petru a Pavlu.

Modleme se.

Bože, jenž jsi posvětil dnešní den mučednictvím
svých apoštolů Petra a Pavla, dej Církvi své, aby ve
všem následovala příkazu těch, skrze něž vzala
počátek náboženství. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

K sv. Anně.

Modleme se.

Bože, jenž jsi sv. Anně ráčil uděliti milost, že se
zasloužila státi matkou Rodičky jednorozeného Syna
tvého, uděl milostivě, abychom, světíce její slavnost,
dosáhli její přímluvou u tebe pomoci. Skrze téhož
Krista, Pána našeho. O. Amen.

w »K sv. andělům strážným.
Modleme se.

Bože, jenž ráčíš z nevýslovné prozřetelnosti sesílati
svaté anděly své k naší ochraně, uděl pokorně tě pro
sícím, abychom byli jejich ochranou stále obhajováni
a Z jejich věčného společenství se radovali. Skrze
Krista, Pána našeho. O. Amen.
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Litanie ke všem svatým

K sv. Šimonu a Judovi.
Modleme se.

Bože, jenž jsi nám dal dojíti skrze sv. apoštoly své
Šimona a Judu k poznání svého jména, dej nám, aby
chom oslavovali jejich věčnou slávu pokrokem
v dobrém a slavením v dobrém pokračovali. Skrze
Krista, Pána našeho. O. Amen.

Ke všem svatým.
Modleme se.

Všemohoucí věčný Bože, jenž nám dáváš jednou
slavností zásluhy všech svatých tvých velebiti, uštědři
nám, prosíme, na přímluvu tolika orodovníků žádoucí
hojnosti slitování svého. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

K sv. Štěpánu.
Modleme se.

Dej nám, prosíme, Pane, následovati, co uctíváme,
abychom se naučili i nepřátele milovati, poněvadž sla
víme památku toho, jenž uměl i za své pronasledo
vatele vzývati Pána našeho, Ježíše Krista, Syna tvého,
jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého
Bůh na věky věkův. O. Amen.
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Litanie k nejsv. Jménu Ježíšovu.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Ježíši, uslyš nás.
Ježíši, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Ježíši, Synu Boha živého,
Ježíši, odlesku Boha Otce,
Ježíši, jasnosti světla věčného,
Ježíši, králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlnosti,
Ježíši, Synu Marie Panny,
Ježíši, lásky hodný,
Ježíši, podivuhodný,
Ježíši, Bože silný,
Ježíši, Otče budoucího věku,
Ježíši, anděli veliké rady,
Ježíši, nejmocnější,
Ježíši, nejtrpělivější,
Ježíši, nejposlušnější,
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Litanie k nejsv. Jménu Ježíšovu

Ježíši, tichý a pokorný srdcem,
Ježíši, milovníku čistoty,
Ježíši, milovníku náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původce života,
Ježíši, příklade ctnosti,
Ježíši, horliteli duší,
Ježíši, Bože náš,
Ježíši, útočiště naše,
Ježíši, Otče chudých,
Ježíši, poklade věřících,
Ježíši, pastýři dobrý,
Ježíši, světlo pravé,

Íši, moudrosti věčná,
ši, dobroto neskonalá,

Ježíši, naše cesto a živote náš,
Ježíši, radosti andělů,
Ježíši, králi patriarchů,
Ježíši, mistře apoštolů,
Ježíši, učiteli evangelistů,
Ježíši, sílo mučedníků,
Ježíši, světlo vyznavačů,
Ježíši, čistoto panen,
Ježíši, koruno všech svatých,
Milostiv nám buď, odpusť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, uslyš nás, Ježíši.
Ode všeho zlého,
Ode všeho hříchu,
Od hněvu svého,
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Příručka církevních průvodů

Od úkladů ďáblových,
Od náklonnosti nečisté,
Od smrti věčné,
Od zanedbání tvých vnuknutí,
Pro tajemství svého svatého vtělení,
Pro své narození,
Pro své mládí,
Pro svůj božský život,
Pro své práce,
Pro svou smrtelnou úzkost a své umučení,
Pro svůj kříž a svou opuštěnost,
Pro své bolesti,
Pro svou smrt a svůj pohřeb,
Pro své zmrtvýchvstání,
Pro své nanebevstoupení,
Pro své ustanovení nejsvětější Svátosti,
Pro své radosti,
Pro svou slávu,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

odpusť nám, Ježíši.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

vyslyš nás, Ježíši.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi, Ježíši.
Ježíši, uslyš nás.
Ježíši, vyslyš nás.

Modleme se.
WVPVWV,
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Litanie k nejsv. Jménu Ježíšovu

vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám
otevřeno: žádáme tebe, uděl nám prosícím vroucnost
své božské lásky, bychom celým srdcem, slovem
1 skutkem tebe milovali a nikdy neustávali tebe
chváliti.

Dejž, ó Pane, abychom měli úctu a spolu usta
vičnou lásku k svatému jménu tvému, poněvadž nikdy
vésti neustáváš ty, které v lásce své upevňuješ. Jenž
žiješ a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Modlitby na svátky Páně.

Boží hod vánoční.

Modleme se. í
Dej, prosíme, všemohoucí Bože, aby nás, které

drží staré otroctví pod jhem hříchu, vysvobodilo tě
lesné znovuzrození tvého jednorozeného Syna. Skrze
téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.

Obřezání Páně.

Modleme se.
Bože, jenž jsi plodným panenstvím blahoslavené

Panny Marie pokolení lidskému odměnu věčné spásy
udělil, dej nám, prosíme, abychom pociťovali u tebe
přímluvu té, skrze niž jsme zasloužili obdržeti pů
vodce života, Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého,
který s tebou žije a kraluje na věky věkův.

Rač, Pane Bože, králi nebes a země, po celý nastá
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Příručka církevních průvodů

vající rok říditi, posvěcovati, pořádati a spravovati
naše srdce i těla, naše smysly, řeči i skutky podle zá
kona svého, abychom si zasloužili býti spaseni s tvou
pomocí na tomto světě i na věky. Jenž žiješ a kra
luješ na věky věkův. O. Amen.

Zjevení Páně.
Modleme se.

Bože, jenž jsi dnes zjevil pohanům, hvězdou vede
ným, svého jednorozeného Syna, popřej milostivě,
abychom, poznavše tě věrou, byli přivedeni až k pat
ření na krásu tvé velebnosti. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. O. Amen.

Nejsv. Jména Ježíš.
í Modleme se.

Bože, jenž jsi ustanovil jednorozeného Syna svého
Spasitelem pokolení lidského a rozkázal Ježíšem
nazvati, rač nám, prosíme, milostivě dáti, bychom
patřili v nebi na toho, jehož svaté jméno uctíváme
na zemi.

Bože, jenž jsi učinil nejslavnější jméno Syna svého,
Pána našeho Ježíše Krista, všem věřícím nejlíbez
nějším, zlým však duchům nejhroznějším, dej mi
lostivě, aby všichni, kteří zbožně uctívají toto pře
svaté jméno, nabývali útěchy a pomoci a jednou se
stali účastnými věčné blaženosti. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. O. Amen.
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Boží hod velikonoční.
Modleme se.

Bože, jenž jsi nám dnešního dne skrze jednoroze
ného Syna svého otevřel bránu věčnosti přemožením
smrti, naše žádosti, které v nás vzbuzuješ, provázej
též svou pomocí. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
O. Amen.

z WNanebevstoupení Páně.
Modleme se.

Dej, prosíme, všemohoucí Bože, abychom, věří
ce, že jednorozený Syn tvůj, Vykupitel náš, vstoupil
dnešního dne na nebesa, sami také dleli myslí v ne
besích. Skrze téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.

Boží hod svatodušní.
Modleme se.

Bože, jenž jsi dnešního dne poučil srdce věřících
osvícením Ducha Svatého, dej nám, abychom v témž
duchu došli pravé moudrosti a vždy se radovali z jeho
útěchy. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Nejsvětější Trojice.
Modleme se.

Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi dal svým služeb
níkům, pravou víru vyznávajícím, poznati slávu věčné
Trojice a v moci velebnosti klaněti se jednotě, pro
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síme tě, abychom pevností této víry byli vždycky
chráněni ode všech protivenství. Skrze Krista, Pána
našeho. O. Amen.

Posvěcení chrámu Páně.
Modleme se.

Bože, jenž každého roku obnovuješ nám den po
svěcení tohoto svatého chrámu svého a dopřáváš sva
tým tajemstvím vždy bez pohromy obcovati, vyslyš
prosby lidu svého a dej, aby kdokoli přichází do to
hoto chrámu prositi o dobrodiní, mohl se radovati,
že všeho dosáhl. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Modlitby.

Za svatého Otce.
Modleme se.

Všemohoucí, věčný Bože, smiluj se nad služebníkem
svým NWN.,kterého jsi ustanovil nejvyšším pastýřem
své Církve, nedopouštěj, aby zvítězil nad ním odpůrce,
ale sešli mu pomoc se Sionu svého a zruš úklady ne
přátel, kteří se pozdvihují proti němu a proti dě
dictví svatého Petra. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Za biskupa.
Modleme se.

Bože, pastýři a řediteli všech věřících, shlédni mi
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lostivě na služebníka svého WN.,kterého jsi nám usta
noviti ráčil pastýřem; popřej mu, prosíme, aby vzdě
lával slovem i příkladem ty, které má říditi, tak aby
spolu se stádcem sobě svěřeným vešel do života věč
ného. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Za všeobecné potřeby křesťanstva.
Modleme se.

Všemohoucí věčný Bože, Hospodine, Otče nebeský,
shlédní očima nesmírného milosrdenství svého na
strast a bídu svých věrných, za které tvůj jednoroze
ný Syn, náš milý Pán a Spasitel Ježíš Kristus, přišed
na tento svět, nijak se nezdráhal v ruce hříšníků se
dáti a nejdražší krev svou na dřevě svatého kříže vy
líti.

Skrze téhož Pána našeho, Ježíše Krista, odvrať od
nás, Pane nejmilostivější, právem zasloužené tresty,
přítomná i budoucí nebezpečenství, škodlivé vzpoury,
válku, drahotu, nemoc i smutné, trudné časy. Osvěť
a posilni ve všem dobrém duchovní i světské vrch
nosti, aby všecko řídily a spravovaly, co by sloužilo
k božské úctě tvé a k naší spáse, k obecnému pokoji
a ku prospěchu tvé svaté církve.

Uděl nám, Bože pokoje, pravou sjednocenost ve
víře bez všeliké roztržky a beze všeho rozdvojení.
Obrať srdce naše k pravému pokání a polepšení ži
vota; zapal v nás oheň lásky své a dej nám lačněti a
žízniti po všeliké spravedlnosti, abychom se tobě lí
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bili jako poslušné dítky a byli ti v životě i smrti pří
jemni.

Prosíme tě také, ó Bože, jak podle vůle tvé prositi
máme, za své přátele i nepřátele, za zdravé i nemocné,
za všecky zarmoucené a nuzné křesťany, za své dob
rodince, za živé i mrtvé. Tobě, Pane, poručeny buďte
všecky naše práce a skutky, život náš i naše smrť.

Dej nám zde na zemi z milosti tvé se těšiti a tam na
věčnosti se všemi vyvolenci tebe dosíci, abychom tě
ve věčné radosti a blaženosti mohli chváliti a vele
biti. Rač nám to dáti, Otče nebeský, skrze Ježíše
Krista, Pána našeho. O. Amen.

Za kněžský dorost.
Modleme se.

Bože, který nechceš smrti hříšníka, ale spíše, aby
se obrátil a byl živ, uděl, prosíme, na přímluvu blaho
slavené Panny Marie a všech svatých Církvi své děl
níků, kteří by byli spolupracovníky Kristovými a pe
čovali se vší horlivostí o spásu duší.

Bože, který jsi zvláštní ochranou lidské slabosti,
vyslyš prosby, které pokorně vysíláme za své bratry,
v nerozhodnosti trvající, a očisti své služebníky ode
všech hříchů a nepravostí a zastři je svou bezpečnou
ochranou. Skrze téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.
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Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,

Srdce Ježíšovo, v lůně panenské Matky od 5
Ducha Svatého utvořené, =

Srdce Ježíšovo, se slovem Božím podstatně a
Spojené, o

. We w „ . BSrdce Ježíšovo, nekonečné velebnosti, [ ©
A „ , vz P

Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží, =
Srdce Ježíšovo, stánku Boha nejvyššího, a

mioSrdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebeská,
Srdce Ježíšovo, hořící výhni lásky,
Srdce Ježíšovo, schránko spravedlnosti a

lásky,
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností, |
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Srdce
Srdce

Ježíšovo,
Ježíšovo,

Srdce
Srdce
Srdce

Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,

Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce
Srdce

Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,
Ježíšovo,

v němž si Otec dobře zalíbil,
z jehož plnosti jsme všichni

žadosti pahrbků věčných,
trpělivé a mnohého slitování,
bohaté ke všem, kteří tebe

zdroji života a svatosti,
smíření za hříchy naše,
potupami nasycené,
pro hříchy naše potřené,
až k smrti poslušným učiněné,
kopím probodené,
zdroji všeliké útěchy,
živote náš a naše vzkříšení,
pokoji náš a naše smíření,
oběti za hříšníky,
spáso v tebe doufajících,
naděje v tobě umírajících,
slasti všech svatých,
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Litanie k nejsv. Srdci Ježíšovu

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
uslyš nás, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
V. Ježíši, tichý a pokorný Srdcem.
O. Učiň srdce naše podle Srdce svého.

Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, shlédni na Srdce nejmi

lejšího Syna svého a na chvály i dostiučinění, které
tobě vzdává jménem hříšníků, a usmířen jsa, uděl jim,
když za milosrdenství tvé žádají, odpuštění ve jmé
nu téhož Ježíše Krista, Syna tvého, který s tebou žije
a kraluje na věky věkův. O. Amen.

Smírná modlitba
k nejsv. Srdci Ježíšovu.

Nejsladší Ježíši, jemuž za všechnu lásku se odmě
ňuje lidská nevděčnost zapomínáním, nedbalostí a po
hrdáním, my, klečíce zde před tvým oltářem, chceme
obzvláštní úctou nahrazovati tobě tak velikou nevší
mavost a křivdy, které neustále od lidí zakouší tvé
milující srdce. Vzpomínajíce však, že i my jsme byli
kdysi mezi těmito nehodnými, jsme proniknuti hlu
bokou lítostí a doprošujeme se především tvého milo
srdenství, jsouce ochotni dobrovolným dostiučiněním
dávati náhradu nejenom za hříchy, jichž jsme se sa
mi dopustili, ale i za hříchy těch, kteří daleko zblou
divše s cesty spásy, zatvrdili se ve své nevěře a ne
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chtějí tebe následovati jako svého pastýře a vůdce,
neboť, pošlapavše křestní slib, odhodili sladké jho
tvého zákona.

Činíme předsevzetí, že dosti učiníme za všechny
tyto viny vůbec a zvláště napravíme: veškerou ne
stoudnost a nemravnost v životě i v jednání, jimiž s2
činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování sváteč
ních dnů, rouhání, pronášená proti tobě a svatým,
hanobení tvého náměstka na zemia veškerého tvého
kněžstva, zanedbávání Svátosti tvé božské lásky ne
bo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, ja
kož i veřejné hříchy národů, kteří se protiví právům
tebou ustanovené Církve a jejímu učitelskému úřadu.

Kéž můžeme smýti tyto zločiny svou vlastní krví.
Abychom však za urážku tvé božské cti poskytli
alespoň nějakou náhradu, podáváme ti totéž dosti
učinění, které obnovuješ denně na oltáři, a spojujeme
je s dostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech
svatých a zbožných věřících.

Ze srdce ti slibujeme, že chceme všechny své hří
chy, hříchy jiných a lhostejnost k nesmírné tvé lásce
s tvou milostí nahraditi pevnou vírou, mravným ži
votem, svědomitým zachováváním přikázání tvého
evangelia a především plněním přikázání lásky.

Přičiníme se též ze všech sil, aby tě lidé již nikdy
neuráželi, a chceme co nejvíce lidí pohnouti, aby tebe
následovali.

Prosíme tě, nejdobrotivější Ježíši, přijmi od nás
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na přímluvu blahoslavené Panny Marie - Smiřitelky 
tento dobrovolný závazek našeho smírného dostiuči
nění a dej nám dar setrvání, abychom ti věrně slou
žili až do smrti a jednou všichni přišli do oné vlasti,
kde s Otcem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na
věky věkův. O. Amen.

Zásvětná modlitba k nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu.

(Str. 91.)
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Litanie loretánské.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejčistotnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko lásky hodná,
Matko podivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele,
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Panno nejmoudřejší,
Panno ctihodná,
Panno slavná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Stolice moudrosti,
Příčino naší radosti,
Nádobo duchovní,
Nádobo počestná,
Vznešená nádobo pobožnosti,
Růže duchovní,
Věži Davidova,
Věži ze slonové kosti,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,

| Útočiště hříšníků,
Potěšení zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,

Církevní průvody 9
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Příručka církevních průvodů

Královno panen, o
Královno všech svatých, ©
Královno bez poskvrny hříchu prvotního E

počatá, | NÍ
Královno posvátného růžence, =
Královno pokoje, | a
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

uslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.
Od hromnic až do velikonoc a po době velikonoční až

do adventu.

V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.
Uděl nám, služebníkům svým, prosíme, Pane Bože,

stálého zdraví mysli i těla a na slavnou přímluvu
blahoslavené a neporušené Panny Marie vysvoboď
nás z nynější strasti a dej nám dojíti blaženosti věč
né. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Od Narození Páně až do Očišťování P. Marie.

V. Po porodu, Panno, zůstalas neporušena.
O. Rodičko Boží, oroduj za nás.

Modleme se.
Bože, jenž jsi udělil plodným panenstvím blahosla
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vené Panny Marie lidskému pokolení odměnu věčné
spásy, dej nám, prosíme, abychom pociťovali, že se za
nás přimlouvá ta, skrze niž jsme zasloužili obdržeti
původce života, Pána našeho, Ježíše Krista, Syna
tvého. O. Amen.

V době velikonoční.

V. Raduj Se a vesel se, Panno Maria, aleluja.
O. Neboť Pán vstal z mrtvých vpravdě, aleluja.

Modleme se.

Bože, jenž jsi ráčil potěšit svět zmrtvýchvstáním
Syna svého, Pána našeho Ježíše Krista, dej nám, pro
síme, bychom dosáhli skrze Rodičku jeho, Pannu Ma
rii, radosti života věčného. Skrze téhož Krista, Pána
našeho. O. Amen.

Modlitby.

Neposkvrn. Početí Panny Marie.

Modleme se.

Bože, jenž jsi připravil Synu svému důstojný stá
nek neposkvrněným početím Panny Marie, prosíme
tě, jako jsi ji uchoval pro předzvěděnousmrt téhož
Syna svého od všeliké poskvrny, abys dal i nám na
její přímluvu k tobě přijíti v čistotě. Skrze téhož
Krista, Pána našeho. O. Amen.
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Očišťování Pany Marie.
Modleme se.

Všemohoucí věčný Bože, velebnost tvou pokorně
vzýváme, abys tak, jako jednorozený Syn tvůj dneš
ního dne s podstatou našeho těla byl tobě představen
ve chrámě, i nás s očištěnou myslí sobě představil.
Skrze téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.

Zvěstování Panny Marie.
Modleme se.

Bože, jenž jsi chtěl, aby Slovo tvé přijalo na sebe
tělo z lůna blahoslavené Panny Marie za zvěstování
andělova, popřej nám, pokorně prosícím, kteří ji vy
znáváme vpravdě Bohorodičkou, abychom její pří
mluvou u tebe byli podporováni. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. O. Amen.

Navštívení Panny Marie.
Modleme se.

Pane, prosíme, uděl služebníkům svým daru mi
losti nebeské, aby těm, jimž porod blahoslavené Pan
ny se stal počátkem spásy, památná slavnost jejího
navštívení přinesla rozmnožení pokoje. Skrze Krista,
Pána našeho. O. Amen.

Nanebevzetí Panny Marie.
Modleme se.

Odpusť, prosíme, Pane, provinění svých služebníků,
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abychom, nemohouce se tobě. líbiti pro své skutky,
byli spaseni na přímluvu Rodičky Syna tvého, Pána
našeho, jenž s tebou žije a kraluje na věky věkův.
O. Amen.

Narození Panny Marie.
Modleme se.

Pane, prosíme, uděl služebníkům svým dar ne
beské milosti, aby nám, jimž porod blahoslavené Pan
ny se stal počátkem spásy, památná slavnost jejího
narození přinesla rozmnožení pokoje. Skrze Krista,
Pána našeho. O. Amen.. |

Jména Panny Marie.
Modleme se.

Všemohoucí Bože, prosíme, uděl svým věřícím,
kteří se radují z jména a ochrany nejsvětější Panny
Marie, aby její dobrotivou přímluvou ode všeho zlého
na zemi byli uchráněni a zasloužili přijíti do radosti
věčné. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Pod ochranu tvou...
V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.
Milost svou, prosíme, ó Pane, rač v mysli naše vlíti,

abychom, kteří jsme poznali andělem zvěstujícím vtě
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lení Krista, Syna tvého, skrze jeho umučení a kříž
byli přivedeni ke slávě vzkříšení. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. O. Amen.

Zdrávas Královno...

V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi tělo a duši pře

slavné Panny a Matky Marie spolupůsobením Ducha
Svatého tak připraviti ráčil, aby se zasloužila státi
důstojným příbytkem Syna tvého, dej, abychom z jeji
památky se radujíce, její milostivou přímluvou byli
vysvobozeni ode všeho nastávajícího zla i od věčné
smrti. Skrze téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.

Modlitba po růženci.

V. Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.
Bože, jehož jednorozený Syn získal nám životem,

smrtí a zmrtvýchvstáním svým odměnu věčného ži
vota, dej, prosíme, abychom, připomínajíce si tajem
ství ta v posvátném růženci blahoslavené Panny Ma
rie, následovali, co obsahují, a dosáhli toho, co sli
bují. Skrze téhož Krista, Pána našeho. O. Amen.
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Litanie k sv.Josefu.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Svatá Maria,
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův,
Světlo patriarchů,
Snoubenče Boží Rodičky,
Čistý ochránce Panny,
Pěstoune Syna Božího,
Bedlivý strážce Kristův,
Hlavo svaté Rodiny,
Josefe nejspravedlivější,
Josefe nejčistotnější,
Josefe nejmoudřejší,
Josefe nejstatečnější,
Josefe nejposlušnější,
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Příručka církevních průvodů

Josefe nejvěrnější,
Zrcadlo trpělivosti,
Milovníku chudoby,
Vzore dělníků, o

Ozdobo rodinného života, a
Ochránce panen, =
Záštito rodin, a
Útěcho ubohých, 30Naděje nemocných,
Patrone umírajících,
Postrachu zlých duchů,
Ochránce Církve svaté,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.
V. Ustanovil ho pánem domu svého.
O. A vladařem všeho majetku svého.

Modleme se.
Bože, jenž jsi v nevystihlé prozřetelnosti vyvolil

svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky,
dej nám, prosíme, aby naším přímluvcem byl na nebi
ten, jehož jako ochránce ctíme na zemi. Jenž žiješ
a kraluješ na věky věkův. O. Amen.

Modleme se.
Svatý Josefe, k tobě se utíkáme v soužení svém,
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Litanie k sv. Josefu

a (jako jsme právě o pomoc vzývali nejsvětější snou
benku tvou, tak i) tebe důvěrně žádáme za ochranu.
Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou
a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, kterou jsi
Inul k Ježíšovi, prosíme tě: Shlédni dobrotivě na
drahé dědictví, kterého Ježíš Kristus dobyl svou krví,
a přispěj nám svou mocí a přímluvou v potřebách
našich. Starostlivý strážce svaté Rodiny, vezmi pod
ochranu svou vyvolené stoupence Kristovy. Odvrať
od nás, Otče nejmilejší, všelikou nákazu bludů a ne
pravostí. Nejmocnější prostředníku náš, buď nám
milostivě s nebe nápomocen v našem boji s temnými

„mocnostmi a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíška z nej
většího nebezpečenství života, tak braň nyní svatou
Církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu
protivenství. Nás pak všechny ochraňuj stálou svou
záštitou, bychom podle příkladu tvého a s tvou po
mocí ctnostně žili, svatě zemřeli a dosáhli věčné bla
ženosti v nebesích. Skrze téhož Krista, Pána našeho.
O. Amen.

Tato modlitba se říká též v říjnu po růženci.
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Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Svatá Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Josefe,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Jene,
Svatý Víte,
Svatý Václave,
Svatý Zikmunde,
Svatý Kosmo a Damiáne,
Svatý Benedikte s bratřími,
Svatý Cyrile a Metode,
Svatý Norberte,
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Litanie k sv. patronům českým

Svatý Prokope,
Svatá Lidmilo, N S
Blahoslavená Anežko, | S ©
Svatý N., patrone naší svatyně, 5s.
Všichni patronové naší vlasti, "©
Všichni svatí a světice Boží, |
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

uslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.
V. Orodujte za nás, naši svatí patronové.
O. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se.
Hospodine, buď nám, služebníkům svým, milostiv

pro slavné zásluhy našich patronů Josefa, Vojtěcha,
Jana, Víta, Václava, Zikmunda, Kosmy a Damiána,
Benedikta s bratřími, Cyrila a Metoda, Norberta,
Prokopa, Lidmily a Anežky, abychom jejich milosti
vou a stálou přímluvou uchráněni byli ode všeho zla.
Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

Modlitby.
K blahosl. Anežce České.

Modleme se.
Bože, jenž jsi povýšil do nebe blahoslavenou Anežku
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Příručka církevních průvodů

pannu za to, že královskými rozkošemi pohrdla a kříž
tvůj pokorně následovala, uděl nám, prosíme, aby
chomna její přímluvuají následujíce,zasloužilistáti
se účastnými slávy věčné. Jenž žiješ a kraluješ na
věky věkův. O. Amen.

K sv. Zikmundu.

Modleme se.
Bože, jenž jsi tento den utrpením sv. Zikmunda po

světil, dej nám, prosíme, bychom přímluvou toho,
jehož památku slavíme zde na zemi, byli podporo
váni u tebe v nebesích. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

K sv. Vojtěchu.
Modleme se.

Bože, jenž jsi svatého Vojtěcha, mučedníka svého
a biskupa, slávou a ctí korunovati ráčil: dejž, aby
chom si zasloužili přímluvcem míti v nebesích toho,
jehož jsme na zemi měli přisluhovatelem věčné spásy.
Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

K sv. Janu Nepomuckému.
Modleme se.

Bože, jenž jsi ozdobil svou Církev nepřemoženou
svátostní mlčelivostí sv. Jana novou korunou mučed
nickou, dejž nám, abychom podle jeho příkladu a na
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Litanie k sv..patronům českým

jeho přímluvu jazyk svůj na uzdě držíce, byli připo
čtení k těm blahoslaveným, kteří jazykem neklesli.
Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

K sv. Norbertu.

Modleme se.

Bože, jenž jsi sv. Norberta, svého vyznavače a bi
skupa, učinil výborným hlasatelem svého slova a skr
ze něho svou Církev obdařil novým duchovním řádem,
dej, prosíme, abychom pro jeho zásluhy, čemu učil
slovy i skutky, mohli s pomocí tvou konati. Skrze
Krista, Pána našeho. O. Amen.

K sv. Vítu.

Modleme se.
Prosíme tě, Pane, uděl na přímluvu svatého mučed

níka svého Víta Církvi své milost, aby si v pýše
nelibovala, nýbrž v pokoře tobě milé prospívala, aby
zlem opovrhujíc, vykonávala svobodně a s láskou vše,
co jest správné. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

K sv. Prokopu.
Modleme se.

Rač nás, Pane, mocí svou dokonale vyléčiti, aby
chom, uctívajíce přeslavné zásluhy sv. Prokopa opata,
na jeho přímluvu byli zproštěni všech mdlob duší
svých. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.
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K sv. Cyrilu a Metodu.
Modleme se.

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi přivedl slovanské
národy skrze blahoslavené vyznavače a biskupy své
Cyrila a Metoda k poznání svého jména, dej, aby
chom, radujíce se z jejich slavnosti, byli přidruženi
k jejich společenství. Skrze Krista, Pána našeho.
O. Amen.

K sv. Lidmile.
Modleme se.

Nechť nám, prosíme, Pane, pomáhají prosby a zá
sluhy sv. Lidmily, mučednice tvé, bychom, kráčejíce
po jejích stopách, byli shledáni ve víře stálými a
v svatých skutcích horlivými. Skrze Krista, Pána na
šeho. O. Amen.

K sv. Kosmovi a Damiánu.

Modleme se.
Dej, prosíme, všemohoucí Bože, abychom, uctíva

jíce narozeniny tvých svatých mučedníků Kosmy
a Damiána, na jejich přímluvu byli osvobozeni ode
všeho zlého. Skrze Krista, Pána našeho. O. Amen.

K sv. Václavu.

Modleme se.
Bože, jenž jsi převedl sv. Václava mučednickou pal
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Litanie k sv. patronům českým

mou z knížetství pozemského do slávy nebeské, ochra
ňuj nás na jeho přímluvu ode všeho protivenství
a popřej nám radovati se ze společenství s ním. Skrze
Krista, Pána našeho. O. Amen.

O. A. M. D. G.
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