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Několik pokynů.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Přišel jsem se ztišiti u nohou Páně. Několik
dní chci věnovati jenom jemu. Chci zavříti za
sebou dveře světu a jehostarostem a prožíti ně
kolik chvil, ve kterých by jenom on mluvil. Pro
jdu zase jednou jeho dobrotu a svou ubohost.
Připomenu si, čím mě chce míti, co pro mne vy
konal, co mi vše dal, abych se mu stal tak po
dobným, a jak jsem dosud naložil s tímto svým
nejvlastnějším povoláním, abych totiž přišel
k němu, a to co nejblíže. Chci srovnati Boží lás
ku a své hříchy. Jsem rozhodnut v lásce Boží
odvrátiti se dokonale od hříchu a přivinouti se
celou svou bytostí ke svému Otci, abych plnil
jenom jeho vůli. A pak, až uvidím, co mě nej
více od Boha odvádí, rozhodnu se, co učiním, co
odstraním z duše, s čím přetrhnu veškeré styky.Duchovnícvičení© cvičeníduchovníhozápa
su. Zopakovati si základy své služby Boží, zá
kladní pravidla, vyslechnouti hlas svého Velite
le, před jeho zrakem pocvičiti se v jeho svatém
příkladu a odnésti si zásady dalšího cvičení a
boje do života.

ROZJÍMÁNÍ SVATÝCH PRAVD

Svaté pravdy nám ukáží Boha, Krista ajeho
život a jeho poselství právě tak, jako naše po



vinnosti vůči němu. Uslyšíte řadu ucelených
přednášek. Nestačí však jenom přednášky vy
slechnouti. Musejí býti zažity, zpracovány. A to
celým naším životem. Po přednášce zopakujte
si slyšené pravdy a znovu se do nich ponořte
před Bohem. Rozmlouvejte o slyšeném s Bohem.
Nechte projíti ony pravdy celou škálou svých
citů, rozhořte se láskou k Bohu a potom ve svět
le těchto pravd se zadívejte na sebe, jak jste
žili, co vám ještě chybí. Toto zrcadlo vám samo
ukáže, kde musíte přiložiti nejprve a základně
ruku k dílu. Výsledek se vám sám zjeví jako
předsevzetí. Vypracujte je přesně, prostě a prav
divě. Postavte se za ně celým svým životem.
A pak se znovu vraťte k Bohu, rozmlouvejte
s ním o budoucím životě, proste ho o odpuštění
a sílu do budoucna.

SEBRANOST

Chceme slyšeti hlas Boží. Proto nechť zmlkne
veškeré tvorstvo, všechny naše zájmy a staros
ti. Nechte celý svět jíti mimo sebe. Nechte své
starosti za branou exercičního domu. Teď je
vaší největší starostí: Chci zajistiti spásu své
duše. Bůh mluví k duši, ale jeho hlas je tichý
a neslyší ho, kdo se dá ohlušiti starostmi po
zemskými, lidskými, zvláště marným slovem.
Ztište se proto v těchto dnech. Vaše mysl bu
diž jenom u Pána. Vaše ústa nechť se otvírají
k modlitbě. Vystříhejte se zbytečného hovoru,
nečtěte v těchto dnech než věci duchovní. Za
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chovejte klid také při klekání, vstávání, chůzi,
abyste nerušili druhé.

MODLITBA

Více než kdy jindy je třeba modliti se při
duchovních cvičeních. Tyto celé dny nechť jsou
jedinou modlitbou. Když se nemodlíte ústně,
rozmlouvejte vnitřní rozjímavou modlitbou s Bo
hem. Často se uchylujte před svatostánek a na
slouchejte tam hlasu Páně. Osvítí vám mnohé,
co vám je snad nejasné. Chcete od kořene změ
niti svůj duchovní život při svatých cvičeních;
než tak velké předsevzetí potřebuje mnoho mod
litby. Jen modlitbou si vyprosíme potřebných
milostí pro nový život. Věnujte zvláště velikou
pozornost mši svaté. Při našich duchovních ovi
čeních modlíme se společně celou mši svatou,
vyjma kánon. Odpovědi, které jinak říká mi
nistrant, říkají všichni shromáždění. Pius X.
prohlásil jednou, aby se věřící nemodlili při mši
svaté, nýbrž mši svatou. Mešní formulář obsa
huje tolik krásných modliteb, posvěcených tisí
ciletími a tolika svatými. Není možné nad ně
nalézti krásnější modlitby. Ani písně, tak zva
né mešní, nemohou nahraditi tyto modlitby. Mi
mo to věřící si musejí uvědomit, že mají spo
luobětovati nejsvětější oběť, že se mají spojiti
účinně s celou modlící se Čírkví.



SPOLEČNÉ MODLITBY

Jsou to hlavně liturgická modlitba ranní (Pri
ma), společně obětovaná mše svatá a liturgická
modlitba večerní (kompletář). Ostatní pobož
nosti, jako růženec, křížová cesta a jiné, se po
nechávají jakožto soukromé modlitby každému
jednotlivci. Proto si prohlédněte dobře příruč
ku, všimněte si, jakým způsobem se tyto společ
né modlitby konají, aby hned na po prvé šlo
všechno bez obtíží. Žalmy se recitují na dva.
chory a uprostřed každého verše, jak ukazuje
hvězdička, je malý oddech nebo přestávka. Po
dobně hymny se recitují na dvě strany a vždy
uprostřed každé strofy je malý oddech.

POZNÁMKY

Zaznamenávejte si, co na vás zvláště působilo
při přednáškách, světlo, které vám vzešlo při
rozjímání, v tichých chvilkách samoty. Ale ne
pište mnoho při přednáškách, protože tak vám
snadno leccos unikne. Během roku se pak vra
cejte ke svým poznámkám a obnovte se ve svých
rozhodnutích, neboť jen tehdy dosáhnou duchov
ní cvičení svéhocíle, když přetvoří váš život.
A k tomu je třeba stále se vracet k jejich myš
lenkám.



Vzývání Ducha svatého.

Veni Sancte Spiritus.

Duše svatý, sestup v nás,
vyšli k nám svůj nebes jas,
paprskem rač ozářit!

Otče chudých, sestup k nám,
dárce darů, přijď ty sám,
ty, který jsi srdce svit!

Těšiteli ve strastech,
sladký hosti duší všech,
sladkýs' okřívání klid!

Odpočinek je tvůj dar,
chládkem jsi, když pálí žár,
v pláči umíš potěšit.

Světla zář tvá přeblahá
ve hloub srdce zasahá
naplň ji svůj věrný lid!

Božstvím svým nám vyjdi vstříc,
jinak v lidech není nic,
všecko může uškodit.

Kalné očisť od kalu,
zavlaž, co schne v úpalu,
raněné rač vyléčit!



Ztuhlé račiž ohýbat, “
zahřej tam, kde studí chlad,
na scestí rač vůdcem být!

Račiž v tebe věřícím,
Duše Svatý, věrným svým
Sedmero své udělit!

Ctnosti zásluhu rač dát,
spasně dej nám umírat,
ve věčné dej slasti žít!

Amen.

Sešli Ducha svého a stvoření budou.

A obnovíš tvářnost země.

WW ,
Modleme se: Bože, jenž jsi srdce věřících svět

lem Ducha svatého vyučil, dej nám v témže Du
chu správně smýšleti a z jeho útěchy vždycky
se radovati. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Píseň k požehnání.

Pange, lingua, gloriosi Čorporis mysterium,
sanguinisgue pretiosi, guem in mundi pretium
fructus ventris generosi Rex effudit gentium.

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernul,
et antiguum documentum novo cedat ritui;
praestet fides supplementum sensuum defectui.

Genitori Genitogue laus et iubilatio, salus,
honor, virtus guogue sit et benedictio, Proce
denti ab utrogue compar sit laudatio. Amen.
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Príma čili ranní modlitba.

VŠICHNI: Ó, svatá hostino, v níž se Kristus po
žívá, připomíná se památka jeho umučení,
mysl se plní milostí a dostává se nám záruky
budoucí slávy.

JEDEN: Chléb s nebe dal jsi jim.

VŠICHNI: Všechnu líbeznost v sobě obsahujíci.

JEDEN: Modleme se: Bože, jenž jsi nám v pře
podivné svátosti památku svého umučení za
nechal, popřej nám, prosíme, abychom svatá
tajemství tvého těla a krve tvé tak velebili,
abychom užitek vykoupení tvého v sobě hoj
ně zakoušeli. Jenž jsi živ a kraluješ na věky
věkův. Amen.

VŠICHNI: Otevři, Pane, ústa má, aby blahoře
čila svatému jménu tvému; očisti také srdce
mé ode všech neužitečných, nezřízených a
nemístných myšlenek. Osvěť rozum, rozněť
cit můj, abych důstojně, pozorně a nábožně
mohl(a) se tyto hodinky modliti a zasloužil(a)
si býti vyslyšen(a) před tvou božskou veleb
ností. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Pane, ve spojení s oním božským úmyslem,
s kterým jsi sám na zemi Bohu chválu vzdá
val, chci tyto hodinky konati.

POTICHU:Otče náš... Věřímv Boha...

JEDEN: Bože, ku pomoci mé vzezři. (Požzname
nej se velkým křížem.)
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VŠICHNI: Pane, ku pomoci mé pospěš.

12

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

Hymnus.

Když vzešel nám již světla čas,
náš pokorně pros Boha hlas:
by v žádném denním úkonu
nám nedal trpět úhonu.

Nechť mírní uzdou řeči dar,
by nezazníval krutý svár,
a ochranou zrak zacloni,
ať k marnostem se neskloní.

Kéž nitro srdce čisto jest,
nás nerozumem nedá vést;
nechť potře těla zpyšnění
v pití a jídle mírněni.

AŽ tento den pak zapadne
a noci úděl zavládne,
ať hříchů čistí postěním
mu slávu vzdáme zapěním.

Buď oslavován Hospodin
Otec a jeho jeden Syn
i s Duchem, Bohem Útěchy,
i teď i věčné po věky.

Amen.



Žalm 53.
Bože, jménem svým mi pomoz, * mocí svou dej

mi dojít práva.
Bože, vyslyš modlitbu mou, * popřej sluchu slo

vům úst mých.
Povstávajíť cizáci proti mně, mocní mi 0 život

ukládají, * nemají Boha na zřeteli.
Avšak Bůh, hle, pomocník můj, * Pán jest 0

chráncem života mého.
Obrať zlo to na mé odpůrce, * podle své věr

nosti je zahlaď.
Pak budu dávat ti oběti dobrovolné, * slavit,

Pane, jméno tvé dobrotivé,
ježto mne z každé tísně vytrhuješ, * že mohu

na odpůrce vítězně hledět.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, * jakož

byla na počátku i nyní i vždycky, až na věky
věkův. Amen.

Žalm 118., část první.
Blahoslavení bezúhonných mravů, * kteří chodí

v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, kteří myslí na jeho zjevení, * a kteří

celým srdcem hledají ho.
Nebo kdož dopouštějí se nepravosti, * po ces

tách jeho nekráčejí.
Ty jsi udělil přikázání svoje, * aby bedlivě jich

bylo dbáno.
Ó, by řízeny byly cesty moje k tomu, * abych

šetřil ustanovení Tvých. í
Budu Ti děkovat v upřímnosti srdce, * naučím

li se spravedlivým Tvým soudům.
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Ustanovení Tvá chci zachovávat, * docela mne
tedy neopouštěj.

Jak se zachová jinoch na cestě pravé? * Bude-li
chovati se podle Tvých řečí.

Celým srdcem vyhledávám Tebe, * nedopusť,
abych se vzdálil od Tvých příkazů.

Ve svém srdci ukrývám výroky Tvé, * abych
se neprohřešil proti Tobě.

Požehnaný budiž, Hospodine; * vyučuj mne u
stanovením svým.

Svými rty ohlašuji vše, * co ústa Tvá usoudila.
Z cesty zjevení Tvých raduji se, * jako z veške

rých bohatství.
Ve Tvých příkazech se cvičím, * a mám na zře

teli Tvé stezky.
O Tvých ustanoveních rozjímám, * nezapomí

nám Tvých řečí.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, * jakož byla

na počátku i nyní i vždycky, až na věky vě
kův. Amen.

Žalm 118., část druhá.
Milost dej služebníku svému, * abych živ byl,

abych zachovával slova Tvoje.
Otevři mi oči, * abych patřil na podivuhodnosti

zákona Tvého.
Cizincem jsem na této zemi, * neskrývej přede

mnou svých příkazů.
Prahne duše moje dychtivostí * po tvých usta

noveních každou dobu.
Káráš lidi pyšné, zlořečené, * kteří se uchylují

od Tvých příkazů.

14



Odejmi ode mne pohanu a potupu, * neboť zje
vení Tvá vyhledávám.

Byť na mne ve schůzi knížata se smlouvala: *
sluha Tvůj cvičí se ve Tvých ustanoveních.

Vždyť Tvá zjevení jsou mým rozjímáním, * a
mými rádci ustanovení Tvá.

Přilnula ku prahu má duše; * obživ mne podle
slova svého.

Cesty své Ti ohlašuji a slýcháš mne; * vyučuj
mne ustanovením svým.

Cestu rozkazů svých ukazuj mi, * neboť uva
žuji o Tvých divech.

Umdlévá má duše roztrpčením; * rač mne po
silniti slovy svými.

Cestu nepravosti ode mne odvrať, * a mne zá
konem svým omilostni.

Cestu pravdivosti jsem si zvolil, * na Tvá prá
va nezapomínám.

Lnu k tomu, co jsi zjevil, Hospodine; * nedo
pouštěj, abych zahanben byl.

Po cestě Tvých přikázání běžím, * neb Ty uvol
ňuješ mémusrdci.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, * jakož by
la na počátku i nyní i vždycky, až na věky
věkův. Amen.

JEDEN: Králi věků, nesmrtelnému a neviditel
nému, jedinému Bohu, budiž čest a sláva ná
věky věkův. Amen.

VŠICHNI: Bohu díky.
JEDEN: Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smi

luj se nad námi.
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VŠICHNI: Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smi
luj se nad námi.

JEDEN: Jenž sedíš na pravici Otcově.
VŠICHNI: Smiluj se nad námi.
JEDEN: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
VŠICHNI: Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smi

luj se nad námi.
JEDEN: Povstaň, Pane, pomáhej nám.
VŠICHNI: A vysvoboď nás pro své jméno.
VYZNÁVÁM SE Bohu všemohoucímu, blaho

slavené Marii, vždy Panně, blahoslavenému
Otci Dominiku a všem svatým, že jsem hře
šil(a) příliš myšlením, řečí, skutkem a opome
nutím, má vina, prosím blahoslavenou Marii,
vždy Pannu, blahoslaveného Otce Dominika
a všechny svaté, aby se přimlouvali za mne.

SMILUJ SE nade mnou všemohoucí Bůh a od
pusť mi všechny hříchy mé, osvoboď mne ode
všeho zlého, chraň a utvrď mě ve všem díle
dobrém a přiveď mě k životu věčnému. Amen.

JEDEN: Pán s vámi.
VŠICHNI: I s duchem tvým.
JEDEN: Modlemese:

V tuto hodinu tohoto dne naplň nás, Pane,
svým milosrdenstvím, abychom po celý den
jásajíce ve Tvých chválách, stále se radovali.
Skrze Krista, Pána našeho.

VŠICHNI: Amen.
JEDEN: Duše věřících skrze milosrdenství Boží

nechať odpočívají v pokoji.
VŠICHNI: Amen.
POTICHU: Otče náš...
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Mše svatá podle obřadu
dominikánského.

Modiitby před obětí.
(Kněz nalil víno do kalicha a sundává si ka

puci.)
JEDEN: Činy naše, prosíme, Pane, milostí před

cházej a pomocí provázej, aby všechno naše
konání Tebou vždycky začínalo a Tebou za
čaté se dokonávalo. Skrze Krista, Pána na
šeho.

VŠICHNI: Amen.

Stupňová modlitba.
JEDEN: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svaté

ho. Amen.
Chvalme Hospodina, neb je dobrý.

VŠICHNI: Neboť na věky milosrdenství jeho.
VŠICHNI: Vyznávám se Bohu všemohoucímu,

— blahoslavené Marii, vždy Panně, — blaho
slavenému Otci Dominiku — a všem svatým
a vám, Otče, — že jsem příliš hřešil(a) myšle
ním, slovem, skutkem a opomenutím svou vi
nou; prosím vás, — abyste se za mne modlil.

JEDEN: Smiluj se nad námi všemohoucí Bůh a
odpusť nám všechny naše hříchy; osvoboď nás
ode všeho zlého, spas a posilni v každém skut
ku dobrém a přivediž nás k životu věčnému.

VŠICHNI: Amen.
JEDEN: Pomoc naše ve jménu Páně.



VŠICHNI: Jenž stvořil nebe i zemi.
(Kněz vystupuje k oltáři.)

JEDEN: Modleme se. Šejmi s nás, prosíme, Pa
ne, všechny nepravosti naše.

VŠICHNI: Abychom byli hodni — do svatyně
svatých s čistou myslí vejíti. — Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.
INTROIT. (Mění se. Čte jej z misálku jeden.)
KYRIE

KNĚZ: Kyrie eleison.
VŠICHNI: Kyrie eleison.
KNĚZ: Kyrie eleison.
VŠICHNI: Kriste eleison.
KNĚZ: Kriste eleison.
VŠICHNI: Kriste eleison.
KNĚZ: Kyrie eleison.
VŠICHNI: Kyrie eleison.
KNĚZ: Kyrie eleison.

GLORIA. (Není vždy.)
JEDEN: Sláva na výsostech Bohu
VŠICHNI: a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

— Chválíme Tě. — Dobrořečíme Tobě. — Kla
níme se Tobě. — Oslavujeme Tě. — Díky
vzdáváme Tobě pro velikou slávu Tvou. —
Pane Bože, Králi nebeský! — Bože Otče vše
mohoucí! — Pane, Synu jednorozený, Ježíši
Kriste! — Pane Bože, Beránku Boží, Synu
Otce! — Jenž snímáš hříchy světa, smiluj se
nad námi. — Jenž snímáš hříchy světa, přijmi
prosbu naši. — Jenž sedíš po pravici Otce,
smiluj se nad námi. — Neboť Ty jediný jsi
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Svatý. — Ty jediný jsi Pán. — Ty jediný jsi
Svrchovaný, Ježíši Kriste, — se svatým Du
chem ve slávě Boha Otce. Amen.

KNĚZ: Dominus vobiscum.
VŠICHNI: Et cum spiritu tuo.

MEŠNÍ MODLITBY (se modlí jeden z misál
ku. Podobně předčitá):

EPIŠTOLU a GRADUALE.
PŘED EVANGELIEM.

JEDEN: Pán budiž v srdci mém,
VŠICHNI: abych s užitkem slyšel svaté evan

gellum pokoje.
KNĚZ: Dominus vobiscum.
VŠICHNI: Et cumspiritu tuo.
KNĚZ: Seguentia sancti Evangelii secundum...
VŠICHNI: Gloria tibi, Domine.

EVANGELIUM(předčítá jeden).
PO EVANGELIU:

VŠICHNI: Slovy evangelia buďtež shlazeny na
še hříchy.

CREDO (není vědy).

JEDEN: Věřím v jednoho Boha,
VŠICHNI: Otce všemohoucího, — stvořitele ne

be i země, — všeho viditelného i neviditelné
ho. — I v jednoho Pána Ježíše Krista, jed
norozeného Syna Božího a z Otce zrozeného
přede všemi věky. — Boha z Boha, světlo ze
světla, Boha pravého z Boha pravého. — Zplo
zeného, neučiněného, jedné podstaty s Otcem;
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— skrze něhož všechno učiněno jest. — Jenž
pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebes.
— (Zde se poklekne.) — 1 vtělil se Duchem
svatým z Marie Panny a člověkem se stal. —
Ukřižován také za nás, trpěl pod Pontským
Pilátem a pohřben byl. — Třetího dne vstal
z mrtvých podle Písem. — A vstoupil na ne
besa, sedí po pravici Otce — a opět přijde se
slávou soudit živé i mrtvé, jehož království
nebude konce. — A v Ducha svatého, Pána
a oživovatele, jenž z Otce a Syna vychází. —
Jenž s Otcem a Synem je zároveň uctíván a
oslavován, — jenž mluvil skrze proroky. —
A v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou
Církev. — Vyznávám jeden křest na odpuš
tění hříchů — a očekávám vzkříšení mrtvých
a života příštích věků. Amen.

Příprava k oběti.
KNĚZ: Dominus vobiscum.
VŠICHNI: Et cum spiritu tuo.

OFFERTORIUM (čte jeden z misálku).

JEDEN: Čím se odplatím Hospodinu za všechno,
co mi prokázal?

VŠICHNI: Kalich díků za spásu zdvihnu — a
jméno Páně budu vzývat.

Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť, — kterou
ti přináším — na památku umučení Pána na
šeho Ježíše Krista, — a dej, — aby před tvář
Tvou Tobě se líbíc vystoupila — a věčné spa
sení moje — i všech věřících způsobila.
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LAVABO (kněz si umývá ruce).
VŠICHNI: Umyji mezi nevinnými ruce své — a

choditi budu kolem oltáře Tvého, Pane. Abych
slyšel hlas chvály — a vyprávěl o všech dí
lech Tvých. Pane, miluji krásu domu Tvého
a místo, kde přebývá sláva Tvá.
(Kněz se uklání.)

VŠICHNI: V duchu pokory a se srdcem zkrou
šeným — nechť jsme přijati Tebou, Pane, —
a tak se děj oběť naše, — aby byla Tebou dnes
přijata — a líbila se Ti, Pane Bože.

JEDEN: Pane, vyslyš modlitbu mou.
VŠICHNI: A volání mé k Tobě přijď.

TICHÉ MODLITBY(předčítá jeden).

PREFACE.

KNĚZ: ...per omnia saecula saeculorum.
VŠICHNI: Amen.
KNĚZ: Dominus vobiscum.
VŠICHNI: Et cum spiritu tuo.
KNĚZ: Sursum corda.
VŠICHNI: Habemus ad Dominum.
KNĚZ: Gratias agamus, Domino, Deo nostro.
VŠICHNI: Dignum et justum est.

Věru hodno a spravedlivo jest, — slušno a
spasitelno, — abychom ti vždy a všude díky
vzdávali. — Hospodine svatý, Otče všemo
houcí, věčný Bože, — skrze Krista Pána na
šeho, — skrze něhož velebnost tvou chválí
Andělé, — koří se Panstva, — chvějí se moc
nosti, — nebesa a nebeské Síly — i svatí Se
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rafové společným plesáním oslavují; — s ni
miž rač, prosíme, připustiti i hlasy naše, —
když v pokorném vyznání voláme: SVATÝ,
Svatý, Svatý jest Pán, Bůh zástupů. — Plná
jsou nebesa i země slávy Tvé. — Hosana na
výsostech — Požehnaný, jenž přichází ve jmé
nu Páně, hosana na výsostech.
(Následující část mše svaté, Kánon, modlí se

každý poťichu s knězem a přináší spolu s ním
Bohu nejčistší oběť Beránka i svého vlastního
života.)

Tebe tedy, nejlaskavější Otče, skrze Ježíše
Krista, Syna Tvého, Pána našeho, pokorně pro
síme a žádáme, abys mile přijal a požehnal tyto
+ dary, tato + věnování, tyto + svaté, nepo
skvrněné oběti, které tobě přinášíme zvláště za
tvou svatou Církev katolickou, kterouž mírem
obdařiti, chrániti, jednotiti a říditi rač po ce
lém okrsku zemském, zároveň se služebníkem
svým, papežem naším N. a biskupem naším N.
1 se všemi pravověrnými, jakož i katolické a
apoštolské víry ctiteli.

Vzpomínka na živé.

Pomni, Pane, služebníků a služebnic svých N.
a N.1i všech vůkol stojících, jejichž víra je to
bě známa a povědoma zbožnost, za které ti při
nášíme, nebo kteří tobě přinášejí tuto oběť
chvály za sebe a za všecky své, za vykoupení
duší svých, za naději spásy a bezpečnosti své, a
kteří plní své sliby učiněné tobě, Bohu věčné
mu, živému a pravému.
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Před úkonem.
Ve společenství jsouce a památku uctívajíce

slavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a Pána
našeho Ježíše Krista, ale i svatých apoštolů a
mučedníků tvých: Petra a Pavla, Ondřeje, Ja
kuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Bartolomě
je, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lina, Kleta,
Klimenta, Xysta, Kornelia, Cypriana, Vavřince,
Chrysogona, Jana a Pavla, Kosmy a Damiana
1 všech svatých tvých, pro jejichž zásluhy a
prosby rač uděliti, abychom ve všem pomocnou
záštitou tvou byli chráněni. Skrze téhož Krista,
Pána našeho. Amen.

Tuto tedy oběť služebnosti naší, ale i veškeré
čeledi své, prosíme, Pane, abys usmířen přijal,
a dny naše ve svém pokoji spravoval a kázal,
abychom od věčného zatracení vysvobozeni a ke
stádci tvých vyvolených připočteni byli. Skrze
Krista, Pána našeho. Amen.

Kterouž oběť, prosíme, rač ty, Bože, ve všem
potžehnanou, přitvlastněnou, platýnou, důstoj
nou a příjemnou činiti, aby se námstala Tě+T
lem a Krfví nejmilejšího Syna tvého, Pána na
šeho Ježíše Krista.

Proměňování a pozdvihování.
Jenž den před tím, než trpěl, vzal chléb do

svých svatých a ctihodných rukou a pozdvih
nuv oči k nebi, k tobě, Otci svému všemohou
címu, díky tobě čině, pofžehnal, rozlomil a dal
učedníkům svým, řka: Vezměte a jezte z toho
všichni, NEBOŤ TOTO JEST TĚLO MÉ.
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Podobným způsobem, když bylo po večeři,
béra i tento přeslavný kalich do svých svatých
a ctihodných rukou, zase tobě díky čině,potžeh
nal a dal učedníkům svým, řka: Vezměte a pijte
z toho všichni, NEBOŤ TOTO JEST KALICH
KRVE MÉ, NOVÉ A VĚČNÉ ÚMLUVY — TA
JEMSTVÍ VÍRY — KTERÁ ZA VÁS A ZA
MNOHÉ VYLITA BUDE NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍ
CHŮ.

Kolikrátkoliv to činiti budete, na mnou památ
ku budete činiti.

Po proměňování.

Proto také pamětlivi jsouce, Hospodine, my
služebníci tvoji, ale i lid tvůj svatý, jak blahé
ho utrpení a zmrtvýchvstání, tak i slavného na
nebevstoupení téhož Krista, Syna tvého, Pána
našeho, přinášíme přejasné velebnosti tvé z tvých
darů a údělů oběť + čistou, oběť + svatou, oběť
+ neposkvrněnou, svatý + Chléb života věčného
a Kalich + trvalého spasení.

Na něž s milostivou a vlídnou tváří rač shléd
nouti a je sobě oblíbiti, jakož jsi sobě ráčil oblí
biti dary spravedlivého sluhy svého Abela a
oběť Praotce našeho Abrahama a onu svatou
oběť, neposkvrněnou obětinu, kterou tobě při
nesl nejvyšší kněz tvůj Melchisedech.

Pokorně tě žádáme, všemohoucí Bože: kaž,
aby toto bylo rukama svatého Anděla tvého pře
neseno na vznešený oltář tvůj před obličej tvé
velebnosti božské, abychom, kdožkoliv z tohoto
podílnictví na oltáři svatosvaté Tějlo a Krfev
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Syna tvého přijmeme, všelikým požehnáním ne
beským a milostí naplnění byli. Skrze téhož
Krista, Pána našeho. Amen.

Vzpomínka na mrtvé.

Pomni také, Pane, služebníků a služebnic
svých N. a N., kteří nás předešli se znamením
víry a odpočívají spánkem pokoje. — Jim, Hos
podine, a všem v Kristu odpočívajícím, abys
místa občerstvení, světla a pokoje popřál, pro
síme. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

I nám hříšným služebníkům svým, kteří dou
fáme v hojnost slitování tvých, rač uděliti ně
jakého podílu a společenství se svými svatými
apoštoly a mučedníky: s Janem, Štěpánem, Ma
tějem, Barnabášem, Ignácem, Alexandrem, Mar
cellinem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Hátou,
Lucií, Anežkou, Cecilií, Anastasií a všemi svý
mi svatými, v společnost nás, prosíme, rač při
pustiti, ne jakožto cenitel zásluhy, nýbrž jako
štědrý dárce smilování. Skrze Krista, Pána na
šeho.

Skrze něhož toto všechno dobré, Hospodine,
vždycky tvoříš, potsvěcuješ, ofživuješ, pofžeh
náváš a nám uděluješ.

Skrze T něho, s T ním a v + něm jest tobě,
Bohu Otci + všemohoucímu, v jednotě Ducha +
svatého všecka čest a chvála.

Po všechny věky věkův. Amen.
KNĚZ: Per omnia saecula saeculorum.
VŠICHNI: Amen.
KNĚZ: Oremus.
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VŠICHNI: Rozkazy spasitelnými povzbuzeni a
božským naučením vedeni, osmělujeme' se
prositi: Otče náš...

KNĚZ: Et ne nos inducas in tentationem.
VŠICHNI: Sed libera nos a malo.
VŠICHNI: Zbav nás, prosíme, Hospodine, všeho

zla: minulého, přítomného i budoucího; a na
přímluvu blahoslavené a přeslavné vždy Pan
ny, Rodičky Boží Marie, a Tvých svatých
apoštolů Petra a Pavla, Ondřeje i všech sva
tých uděl milostivě pokoje za dnů našich, aby
chom, přispěním milosrdenství Tvého podpo
rováni jsouce, byli i hříchů vždy prosti 1 za
bezpečeni přede vším zmatkem.

KNĚZ: Per omnia saecula saeculorum.
VŠICHNI: Amen.
KNĚZ: Pax Domini sit semper vobiscum.
VŠICHNI: Et cum spiritu tuo.
JEDEN: Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa.
VŠICHNI: Smiluj se nad námi. (Dej jim odpo

činutí.)
JEDEN: Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa.
VŠICHNI: Smiluj se nad námi. (Dej jim odpo

činutí.)
JEDEN: Beránku Boží, který snímáš hříchy

světa.
VŠICHNI: Uděl nám pokoje. (Dej jim odpoči

nutí věčné.)
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Modlitby před sv. přijímáním.
VŠICHNI: Toto svatosvaté smíšení — těla a

krve Pána našeho Ježíše Krista — budiž mně
i všem přijímajícím — spásou duše i těla, —
a spasitelnou přípravou k zasloužení a dosa
žení života věčného. Skrze téhož Krista, Pána
našeho. Amen.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, — jenž
jsi z vůle Otce spolupůsobením Ducha svaté
ho smrtí svou svět oživil, — zprosť mne tímto
svatosvatým Tělem a Krví svou všech nepra
vostí mých a veškerých běd, a učiň, — abych
Inul vždy k tvým přikázáním, a nedopusť, —
abych se kdy od Tebe odloučil, — jenž s týmž
Otcem a Duchem svatýmžiješ a kraluješ Bůh,
na věky věkův. Amen.

Konfiteor.

VŠICHNI: Confiteor Deo omnipotenti — et Bea
tae Mariae semper Virgini — et beato Domi
nico Patri nostro — et omnibus Sanctis — et
tibi Pater, — guia peccavi nimis cogitatione,
locutione, opere et omissione; mea culpa, pre
Cor te orare pro me!

KDYŽ KNĚZ UKAZUJE SVATOU HOSTII, ŘÍ
KÁME:

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, — ale toliko rci slovem — a uzdravena
bude duše má. (Třikrát.)

MEZI PODÁVÁNÍM: Tělo Pána našeho Ježíše
Krista, zachovej mne k životu věčnému. Amen.
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DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ, NEJDEME-LI KE
STOLU PÁNĚ:

Ježíši, — duše má lační a žízní po Tobě, —
nemohu-li denně — požívati Tvoje svaté tělo.
— Prosím snažně — aspoň za tvou duchovní
přítomnost. Sestup, prosím, — -do duše mé —
a dej mi účast — na ovoci své smrti, — je
jíž památku — při mši svaté slavíme. Dej, —
ať jsem plně sjednocen s Tebou — a se všemi
údy — Tvého tajemného těla.

Modlitba po oběti.

JEDEN (při druhé abluci): Čeho jsme ústy po
žili, Pane, kéž čistou myslí pojmeme.

VŠICHNI: A nechť z těla a krve Pána našeho
Ježíše Krista — stane se nám lék věčný.
Modlitbu „PŘIJÍMÁNÍ“ předčítá jeden.

KNĚZ: Dominus vobiscum.
VŠICHNI: Et cum spiritu tuo.

Modlitby „PO PŘIJÍMÁNÍ“ předčítá jeden.
KNĚZ: Dominus vobiscum.
VŠICHNI: Et cum spiritu tuo.
KNĚZ: Ite missa est (Benedicamus Domino).
VŠICHNI: Deo gratias.
JEDEN (když je kněz skloněn): Kéž se ti líbí,

svatá Trojice, tato oběť, kterou jsme ti při
nesli jako službu své poddanosti.

VŠICHNI: A kéž pro tvé milosrdenství — nám
zjedná tvoji přízeň, — jakož i těm, — za něž
byla přinesena.
Přijmou požehnání kněze, na které odpoví
všichni: Amen.
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Poslední evangelium.
KNĚZ: Dominus vobiscum.
VŠICHNI: Et cum spiritu tuo.
KNĚZ: Initium s. Evangelii secundum Joannem.
VŠICHNI: Gloria tibi, Domine.
JEDEN: 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 učiněno jest.
V něm byl život, a ten Život byl světlem lidí
a Světlo ve tmě svítí, a tma ho nepojala. Vy
stoupil pak jeden člověk,byv poslán od Boha,
jméno jeho bylo Jan; ten přišel na svědectví,
aby vydal svědectví o Světle, by všichni uvě
řili skrze něho. On nebyl Světlem, nýbrž aby
svědectví vydal o Světle. Bylo však Světlo
pravé, kteréž osvěcuje každého člověka, při
cházejícího na tento svět. Na světě bylo a svět
povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do
vlastního přišel, a svoji ho nepřijali. Kolikoli
však jej přijali, dal jim moc státi se dítkami
Božími, těm totiž, kteří věří ve jméno jeho,
kteří se zrodili nikoli z krve, ani z vůle těla,
ani z vůle muže, nýbrž z Boha. (Zde se kleká.)
A SLOVO TĚLEM UČINĚNO JEST a přebý
valo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho ja
ko jednorozeného od Otce, plného milosti a
pravdy.

VŠICHNI: Deo gratias.
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Chvalozpěvy, hymny a modlitby.

30

Veni creator Spiritus...

Ó Stvořiteli, Duchu, přijď,
u věrných svých se uhosti,
a srdce, která jsi jim dal,
svou nebeskou plň milostí.

Tý nazýván jsi Těšitel
a Boha nejvyššího dar,
Tys pomazání duchovní,
zdroj živý, oheň, lásky žár.

Tys sedmitvárný v darech svých,
jsi moc v Otcově pravici,
Tys Otcův příslib slavnostní,
řeč hrdlům uštědřující.

Rozžehni světlo v rozumu,
vlij srdcím lásku plamennou
a slabým tělům sílu dej
svou mocí nevystiženou.

V dál nepřítele zaháněj,
dej mír nám bez prodlení,
ať všemu zlu se vyhneme,
tvým světlem stále vedeni.

Ať tebou samým, rač nám dát,
Otce i Syna poznáme,
a Tebe, Ducha obou dvou,
v čas každý věrou vyznáme.



Buď Bohu sláva, čest
i Synu, který z mrtvých vstal,
1 Duchu Utěšiteli
po všechny věky, teď i dál. Amen.

Te Deum Laudamus...

Bože, tebe chválíme, * Pane, tebe slavíme.
Tebe, Otče věčný, * celá země velebí.
Tobě všichni andělé, * tobě nebesa i všechny

moci,
Tobě cherubové i serafové * neutuchajícím hla

sem provolávají:
Svatý,
Svatý,
Svatý jest Hospodin, Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země * tvé slavné velebnosti,
Tebe slavný * sbor apoštolů,
Tebe ctihodných * řada proroků,
Vebe chválí * bělostné šiky mučedníků,
Tebe po širém světě * slaví svatá Církev,
Tebe, Otče * nesmírné velebnosti,
Úvého vší cti hodného, pravého * a jediného

Syna,
jakož i svatého * Ducha Utěšitele.
Tys Král slávy, * Kriste.
Tys Otcův * věčný Syn.
Ty, hodlaje se státi člověkem, bys ho spasil, *

nehrozil ses lůna Panny.
Ty, zlomiv osten smrti, * otevřel jsi věřícím říše

nebeské.
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Ty sedíš na pravici Boží * ve slávě Otcově.
Věříme, * že přijdeš k soudu.
Proto tě prosíme, bys přišel na pomoc svým slu

žebníkům, * které jsi předrahou krví vykou
pil.

Dej, bychom k tvým svatým ve slávě věčné *
byli připočteni.

Dej dojíti spásy svému lidu * a žehnej svému
majetku.

Spravuj jej * a vyvyš ho na věky.
Každý den * ti dobrořečíme
a chválíme tvé jméno na věky, * až na věky

věkův.
Rač nás, Pane, tohoto dne * hříchu chrániti.
Smiluj se nad námi, Hospodine, * smiluj se nad

námi.
Sestup milosrdenství tvé na nás, * jak v tebe

doufáme.
V tebe, Hospodine, doufám, * nebudu zahanben

na věky.

Benedictus DominusDeusIsrael...

Požehnán buď Hospodin, Bůh izraelský, * že
navštívil a vykoupení zjednal lidu svému,

a že vyzdvihl nám roh spásy * v domě Davida,
svého služebníka.

Jakož byl mluvil ústy svých svatých * proroků
odvěkých,

spásu to od nepřátel našich * a z ruky všech,
kteří nás nenávidí,

aby učinil milosrdenství s našimi otci, * a byl
pamětliv svaté úmluvy své,
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přísahy to, kterou byl přisahal Abrahamovi, na
šemu otci, * že nám dá,

abychom vysvobození jsouce z rukou nepřátel
svých, * beze strachu sloužili jemu, í

ve svatosti a spravedlnosti před ním * po vše
chny dny své.

A ty pak, dítko, prorokem nejvyššího slouti bu
deš, * nebo předejdeš před Pánem připravo
vat cesty jeho,

abys dal lidu jeho známost * o spáse odpuště
ním hříchů jejich,

pro srdečné milosrdenství Boha našeho, * ve
kterém nás navštívil vycházející z výsosti,

aby posvítil těm, kteří sedí ve tmách a ve stínu
smrti, * aby řídil kroky naše na cestu pokoje.

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

Magnificat anima mea Dominum...

Velebí duše má Hospodina, * a duch můj zaple
sal v Bohu, Spasiteli mém,

že vzhlédl na ponížení služebnice své, * neboť,
aj, od této chvíle blahoslaviti mě budou vše
chna pokolení.

Neboť veliké věci učinil mi ten, jenž jest moc
ný; * a Svaté jest jméno jeho

a milosrdenství jeho trvá od pokolení do poko
lení těm, * kteří se ho bojí.

On učinil mocné věci ramenem svým: * Rozptý
lil pyšné smýšlením srdce jejich.

Sesadil mocné s trůnu * a povýšil nízké.
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Lačné naplnil dobrými věcmi * a bohaté propus
til prázdné.

Ujal se Izraele, služebníka svého, * aby byl pa
mětliv svého milosrdenství,

jakož byl mluvil k otcům našim, * k Abrahamo
vi a potomstvu jeho na věky.

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

Modlitba sv. Tomáše před svatým přijímáním.

Všemohoucí, věčný Bože, hle, přistupuji ke
svátosti tvého jednorozeného Syna, Pána naše
ho Ježíše Krista. Ano, přistupuji jako nemoc
ný k dárci života, nečistý k prameni milosrden
ství, slepý ke světlu věčné jasnosti, chudý a
nuzný k Pánu nebes a země. Prosím tedy pře
kypující tvou nesmírnou štědrost, abys uzdra
viti ráčil mou nemoc, smyl mou ohyzdnost, dal
světlo slepotě, bohatství chudobě, oděv otrha
nému: abych přijal chléb andělů, Krále králů a
Pána pánů s takovou uctivostí a pokorou, s ta
kovou zkroušeností a zbožností, s takovou čisto
tou a věrou, s takovým rozhodnutím a úmyslem,
jak vyžaduje spása duše mé. Dej mi, prosím,
nejen přijmouti svátost těla a krve Páně, nýbrž
také obsah a sílu svátosti. Ó nejslavnější Bože,
dej mi tak přijmouti tělo jednorozeného Syna
tvého, jež vzal z Marie Panny, abych mohl býti
přivtělen jeho tajemnému tělu a připočten k je
ho údům. Ó milovaný Otče, dopřej mi jednou
na věky patřiti na odhalenou tvář tvého milo
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vaného Syna, kterého nyní na cestě chci při
jmouti zahaleného. Jenž s tebou živ jest a kra
luje v jednotě Ducha svatého Bůh po všechny
věky věkův. Amen.

Modlitba sv. Tomáše po svatém přijímání,
Děkuji ti, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný

Bože, žes mne hříšného, nehodného služebníka
svého, bez mých zásluh, pouhou přízní svého
milosrdenství, ráčil nasytiti drahocenným tělem
a krví Syna svého, Pána našeho Ježíše Krista.
A prosím tě, aby toto svaté spojení nebylo mi
provinou k trestu, nýbrž spasitelným přispěním
k odpuštění. Budiž mi vysvobozením z mých ne
řestí, vymýcenímchtivosti a rozkošnictví, zvět
šením lásky a trpělivosti, pokory a poslušnosti
a všech ctností; pevnou ochranou proti nástra
hám všech mých nepřátel, ať viditelných nebo
neviditelných; dokonalým uklidněním všech
mých tělesných a duševních hnutí; pevným při
Inutím k tobě, jedinému a pravému Bohu, a
šťastným dosažením cíle mého. A prosím tě,
abys mne hříšného ráčil přivésti na onu nevý
slovnou hostinu, kde se svým Synem a Duchem
svatým ty jsi svým svatým světlo pravé, úplné
nasycení, věčná radost, celé blaho a dokonalé
štěstí. Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.

Jiná modlitba sv. Tomáše po svatém přijímání.
Nejsladší Ježíši, tvé nejsvětější tělo a tvá krev

budiž mi sladkostí a líbezností duše, ochrana a
svatost v pokušení, radost a pokoj v každém
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trápení, světlo a sila v každém slově a skutku
a nakonec záchrana ve smrti. Amen.

36

Hymnus sv. Tomáše Akvinského:

Adorote devote...

Zbožně se ti klaním, skrytý Bože můj,
jenž pod způsobami máš zde stánek svůj,

bádavý-li duch se v tebe zadívá,
všecek se ti koří, neboť umdlívá.

Zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám,
sluchem jediným tě jistě poznávám;

věřím, co Syn Boží slovem pověděl,
nad ně jistějšího nikdo neslyšel.

Na kříži se jenom Božství tajilo,
tady člověčenství též se ukrylo;

vyznávaje obé srdcem věřícím,
smilování prosím s lotrem kajícím.

Rány, jako Tomáš, okem nevidím,
přece vyznávám tě vpravdě Bohem svým.

Dej, ať s tebou věrou víc se spojuji,
pevněj v tebe doufám, vroucněj miluji.

Smrti Ježíšovy sladká paměti;
živý chlebe žití, lásky závěti.



Dej mé duši z tebe žíti v milosti,
zbožně opájet se tvojí sladkostí.

Dobrý pelikáne, Jezu, Pane můj,
z mojich poskvrn svou mne krví očišťuj,

jejíž jedna krůpěj může.zahladit
všeho světa hříchy a jej posvětit.

Zahalena, Jezu, zří tě tady zrak,
prosím, nechť se stane, po čem žíznímtak,

abych uzřel tebe tváří odkrytou,
a byl věčně blažen, vida slávu tvou.

Amen. (Odpustky 100 dní.)

Duchovní přijímání.
(Od sv. Alfonse z Liguori.)

www

Svátosti přítomen. Miluji tě nade všecko a du
še má touží po tobě. Ale poněvadž tě nyní svá
tostně přijmouti nemohu, prosím, zavítej aspoň
duchovně do srdce mého. I objímám tě, jako
bys již u mne byl, a spojuji se s tebou docela.
Ó, nedopusť, abych se kdy od tebe odloučil.
Ó, Ježíši, mé nejvyšší dobro a sladká lásko má,
zraň jen a rozohni srdce mé, aby celé vždy pro
tebe planulo. (Odpustky 60 dní.)

Modlitba sv. Tomáše o dosažení ctností.

Ó,všemohoucí Bože, ty všechno. víš, nemáš za
čátku, ani konce, tys dárce a ochránce ctností.
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Rač mě postaviti na pevný základ víry a chrá
niti neproniknutelným štítem naděje, ozdob mě
svatebním rouchem lásky. Dej mi poddanost
tobě skrze spravedlnost, dej opatrností unikati
nástrahám ďábelským, mirností držeti střed, ve
statečnosti trpělivě snášeti protivenství. Dej,
abych pokorně hledal u majících dobro, které
ho nemám; abych pravdivě vyznával zlo viny,
jež jsem učinil; abych s klidnou duší snášel zlo
trestu na mne uvaleného; abych nezáviděl bliž
nímu dobro; abych vždycky vzdával díky za tvé
dary; abych zdržoval jazyk od planého mluve
ní, nohám odpíral potulky; očím abych zabránil
v těkavosti, uši abych zavíral novinkám; abych
pokorně sklonil tvář, mysl pozdvihoval k nebi;
abych pohrdal pomíjejícím, toužil toliko po to
bě; abych krotil tělo, zachovával čisté svědomí;
abych ctil svaté, tebe náležitě chválil; abych
v dobrém prospíval a dobré skutky dokončil
svatou smrtí. Pane, zasaď do inne ctnosti, abych
v božských povinnostech byl oddaný, v lidských
prozřetelný, svého těla bych neušetřil břemen.
Pane, dej mi vřelou lítost, ryzí vyznání, doko
nalé zadostiučinění. Rač nitro mé uspořádati
k dobrému životu, abych učinil, co se sluší a co
ml přináší zásluhy a ostatním bližním dobrý
příklad. Dej mi, abych nikdy nemoudře nedych
til po tom, co bude, ani s nechutí neliknavěl
v tom, co jest, aby nenastala ukvapená nedoč
kavost začátku nebo opouštění započatého před
dokonáním. Amen.
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Modlitba za kněze.

Milující Srdce Ježíšovo, rač nakloniti sluch
svůj k vroucí prosbě lidu svého za posvěcení
jejich pastýřů. Ó, srdce lásky, nauč je Tebe mi
lovati, jak si přeješ; učiň je svatými, čistými,
opatrnými, moudrými; učiň, aby byli „všechno
všem““,podle Tvého božského příkladu. Oni jsou
strážci Tvého svatého Těla a Krve. Ó, učiň je
věrnými v tomto důležitém úřadě. Dej jim nej
vyšší úctu k tvému neposkvrněnému Tělu a
prahnoucí žízeň po tvé přesvaté Krvi, tak, aby
okusivše její sladkosti, se posvěcovali, posilo
vali a očišťovali ve stravujícím ohni božské lás
ky. Nejdražší Ježíši, neodmítej naše pokorné
prosby. Pohleď láskyplně na své kněze; naplň
je vroucí horlivostí po obrácení hříšníků; za
chovej bez poskvrny jejich pomazané ruce, jež
se denně dotýkají tvého neposkvrněného Těla;
zachovej čisté a nad zemi povznesené srdce,
zpečetěné zářícím znamením Tvého vznešeného
kněžství; žehnej jejich námahám hojným ovo
cem, aby ti, kterým sloužili zde na zemi, byli
jednou jejich radostí a útěchou na nebi.

Eucharistické Srdce Ježíšovo, vzore srdce
kněžského, dej nám svaté kněze. Amen.

Žalm50. Miserere mei Deus...

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

A podle množství slitování svých * shlaď ne
pravost mou.
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Více obmyj mne od nepravostí mých: * a od
hříchu mého očisti mne.

Neboť nepravost svou já poznávám: * a hřích
můj proti mně je vždycky.

Tobě samému hřešil jsem a zlé před tebou či
nil: * abys ospravedlněn byl v řečech svých,
a zvítězil, když souzen býváš.

Hle, zajisté v nepravosti počat jsem: * a v hří
ších počala mne matka má.

Hle, zajisté pravdu zamiloval jsi: * neznámé a
skryté moudrosti své oznámil jsi ml.

Pokrapiž mne ysopem, a očištěn budu: * obmyj
mne a nad sníh zbílen budu.

Sluchu mému dáš radost a veselí: * a zaplesají
kosti ponížené.

Odvrať tvář svou od hříchů mých: * a všechny
nepravosti mé smaž.

Srdce čisté stvoř ve mně, Bože: * a ducha pří
mého obnov v útrobách mých.

Nezamiítej mne od tváře své: * a svatého ducha
svého neodnímej ode mne.

Navrať mi radost spasení mého: * a duchem
knížecím utvrď mne.

Učiti budu nepravé cestám tvým: * a bezbožní
k tobě se obrátí.

Vysvoboď mne z krve, Bože, Bože spasení mé
ho: * a plesati bude jazyk můj o spravedlnosti
tvé.

Pane, rty mé otevři: * a ústa má budou zvěsto
vati chválu tvou.

Neboť kdybys byl chtěl oběť, dal bych ji ovšem:
* zápalů však nelibuješ si,

40



Oběť Bohu příjemná duch zkormoucený: * srd
cem zkroušeným a poníženým, Bože, nepo
hrdneš.

Dobrotivě učiň, Pane, v dobré vůli své Šionu:
* aby vzdělány byly zdi jerusalemské.

Tehdy přijímati budeš oběť spravedlnosti, dary
a zápaly: * tehdy klásti budou na oltář tvůj
oběti.

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

Modlitba před jídlem.

JEDEN: Požehnejte.
VŠICHNI: Oči všech doufají v tebe, Pane, a ty

dáváš pokrm v čas příhodný. Otvíráš ruku
svou a naplňuješ všelikého živočicha požeh
náním. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jakož byla na počátku i nyní i vždycky, až
na věky věkův. Amen.

JEDEN: Kyrie eleison.
VŠICHNI: Christe eleison.
JEDEN: Kyrie eleison. Otče náš... (všichni po

kračují).
JEDEN: Modleme se: Požehnej, Pane, těchto

darů svých, které ze štědrosti tvé požívati
budeme. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

VŠICHNI: Nebeské hostiny účastny učiň nás
Král věčné slávy. Amen.

Modlitba po jídle.

VŠICHNI: Oslavujtež tebe, Pane, všechna díla
tvá.
A svatí tvoji dobrořečte tobě.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jakož byla na počátku i nyní i vždycky, až

na věky věkův.
JEDEN: Děkujeme tobě, všemohoucí Bože, za

všechna dobrodiní tvá, jenž žiješ a kraluješ
na věky věkův. Amen.
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Žalm 116.

Chvalte Pána všichni národové, * chvalte jej
všichni lidé,

neboť utvrzenojest nad námi milosrdenství je
ho * a pravda Páně zůstává na věky.

Sláva Otci i Synu i Duchu sv....
Kyrie eléison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Otče náš...
JEDEN: Rozdělil a dal chudým.
VŠICHNI: A spravedlnost jeho zůstává na věky.
JEDEN: Dobrořečme Pánu v každém čase.
VŠICHNI: Vždycky chvála jeho v ústech mých.
JEDEN: V Pánu chválena bude duše má.
VŠICHNI: Uslyší to mnozí a zaradují se.
JEDEN: Oslavujte Pána se mnou.
VŠICHNI: A vyvyšujme jméno jeho na věky.
JEDEN: Buď jméno Páně pochváleno.
VŠICHNI: Od toho času až na věky.
JEDEN: Modleme se: Račiž, Pane, odplatiti všem

dobře nám činícím pro jméno tvé životem
věčným.

VŠICHNI: Amen.
JEDEN: Dobrořečme Pánu.
VŠICHNI: Bohu díky.
JEDEN: Duše věrných zemřelých pro milosrden

ství Boží odpočiňtež v pokoji.
VŠICHNI: Amen. Potichu Otčenáš.
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Křížová cesta.

Přípravná modlitba: Otče náš, chci jíti v du
chu za Tvým jednorozeným Synem jeho cestou
křížovou. Prosím pokorně, dej mi pochopiti, co
řekl prorok, že „všechny cesty Páně jsou milo
srdenství a pravda““. Občerství duši mou vrouc
ností a zkroušeností, osvěť duši mou, aby viděla
bohatství tvé lásky a dala tobě lásku svou.
Amen.

1. zastavení. PÁN JEŽÍŠ JEST ODSOUZEN
NA SMRT KŘÍŽE.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a dobroře
číme Tobě.

Neboť skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil.
Pilát zbičoval Ježíše a vydal jej v ruce jejich,

aby byl ukřižován. Pod soudem lidské nespra
vedlnosti byly skryty soudy Boží spravedlnosti.
Pane Ježíši, buď mi silou, když nechápu soudy
Boží spravedlnosti. Ať nezapomínám, že, kdo
od lidí jest pro Boha odsouzen, jest vždycky ví
tězem. Buď mi soudcem milosrdným.

Otčenáš...
Pro své svaté rány.
Ježíši, smiluj se nad námi.

2. zastavení. PÁN JEŽÍŠ BÉŘE NA SEBE
KŘÍŽ.

Klaníme...

44



Nesl na sobě křiž a vyšel na misto, které slu
je Lebečné; vyvedli jej, aby jej ukřižovali. Pane
Ježíši, tvé ruce berou kříž a celým srdcem se
dáváš za nás, když jdeš vykonati dílo Vykupite
le světa. Já zase mám splniti úkol duše vykou
pené. Odpusť mi mé slabosti, dej mi sílu nésti
radostně úkoly tvých svatých přikázání.

Otčenáš...
Pro své...

3. zastavení. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍ
ŽEM PO PRVÉ.

Klánímese...
Prorok praví: Spravedlivý padá před bezbož

nými. Jako by viděl nějspravedlivějšího, který
se před bezbožnými pokořuje. Nechce ukazo
vati sílu, které by se divili, nýbrž slabost, které
se posmívají. Pane Ježíši, padáš pod tíhou oběti,
a přece jdeš dále. Dej mi lásku k tobě, až mi
bude chyběti svaté nadšení. Dej vytrvalost, až
budu padati pod tíhou.

Otčenáš...
Pro své...
4. zastavení. PÁN JEŽÍŠ SE SETKÁVÁ SE
SVOU MATKOU.

Klaníme se...
Vy všichni, kteří jdete cestou, vizte, zda je

větší bolest nežli bolest má. Pane Ježíši, tvá bo
lest byla největší, neboť jsi chtěl trpěti každou
bolest — i bolest z pohledu na Bolestnou Mat
ku. A přece pohled na tebe pod křížem byl jí
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silou v odříkání. Dej mi křesťanskou trpělivost,
veď mne k sobě a Bolestné Matce, až se mi bu
de zdáti, že se ode mne žádá příliš mnoho.

Otčenáš...
Pro své...

5. zastavení. ŠIMON CYRENSKÝ POMÁHÁ
NESTI KŘÍŽ PÁNU JEŽÍŠI.

Klanímese...
Nalezli člověka Cyrenského, jménem Šimona,

jenž tudy šel z dvorce; a přinutili ho vzíti a
nésti kříž. Nemusili nutiti, když Šimon v očích
Pána Ježíše uviděl otázku: Chceš mi pomoci?
Pán za to dal milost víry celé jeho rodině. Pane
Ježíši, nedej mi zapomenouti na ten dobrý pří
klad na křížové cestě. Ať můj vytrvalý dobrý pří
klad smí býti tvým pomocníkemv záchraně duší.

Otčenáš...
Pro své...

6.zastavení. VERONIKA PODÁVÁPÁNUJE
ŽÍŠÍ ROUŠKU.

Klaníme se...
Ejhle Bůh, Spasitel můj, nebudu se báti, budu

odhodlaně jednati. Pane Ježíši, tak odhodlaně,
jak to viděl prorok, přihlásila se k tobě Veroni
ka uprostřed nepřátel a vyznala svou lásku k to
bě. Za to jsi jí dal důkaz v obrazu, že ani rány,
ani potupné pošpinění nezničí krásy duše s Bo
hem spojené. Odpusť mi mou malou důvěru. Dej
sílu vždy se k tobě nebojácně hlásiti.

46



Otčenáš...
Pro své...

7. zastavení. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍ
ŽEM PO DRUHÉ.

Klanímese...
Složil na něj Hospodin nepravosti nás všech.

Pane Ježíši, nikdo dokonaleji nepochopil toto
slovo žalmu nežli ty. Nyní mi ukazuješ vélikost
svého břemene a velikost hříchu. Pro svůj dru
hý pád pod křížem odejmi ode mne všechnu po
vrchnost, dej mi hluboké poznání, že nic není
horšího než hřích. Dej celou sílu mým předse
vzetím, dej slzy lítosti.

Otčenáš...
Pro své...

8. zastavení. ŽENY JERUSALEMSKÉ PLÁČÍ
NAD PÁNEM JEŽÍŠEM.

Klanímese...
Šel za ním zástup žen a ty plakaly a kvílely

nad ním. Pane Ježíši, tys řekl ženám, aby pla
kaly spíše nad sebou a svým potomstvem. Ne
boť dáváš za ně život, dáváš jej z lásky. Z lás
ky, která nikdy neochabuje, která jest jako vždy
se zelenající strom. Dej mi, Pane, svatou horli
vost, aby duše má nikdy nebyla suchým dře
vem; pomáhej jí, aby lačně shromažďovala ovo
ce dobrých skutků.

Otče náš...
Pro své...
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9. zastavení. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍ
ŽEM PO TŘETÍ.

Klaníme se...
Pane Ježíši, když prorok tvým jménem hlá

sal: „Já pak jsem červ a ne člověk, na posměch
lidem,““musil tušiti tvůj třetí pád pod stále těž
ším břemenem kříže. Padáš pod křížem opět a
vždy bolestněji, abychom viděli, jak ubohý je
člověk, jenž opět se vrací ke hříchu, kterého se
zřekl. Pane Ježíši, drž mě, ať nejsem jako čer
vík, kterému je dobře jen při zemi; ať jsem
člověk, který jde za tebou stále výše.

Otčenáš...
Pro své...

10. zastavení. PÁN JEŽÍŠ JEST ROUCHA
ZBAVEN A OKOUŠÍ ŽLUČI.

Klanímese...
Když pak jej křižovali, rozdělili si roucha je

ho; dávali mu píti vína se žlučí; on pak okušiv,
nechtěl. Pane Ježíši, chtěls býti zbaven cti před
lidmi, chtěls býti zbaven jakési úlevy z těžkého
nápoje. Tvé zevnější odříkání všeho budiž mi
zbraní proti požadavkůmnáročné sebelásky, aby
má duše uměla rozhodně říkati: Nechci.

Otčenáš...
Pro své...

11. zastavení. PÁNA JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA
KŘÍŽ.

Klanímese...
Byla pak hodina třetí, když jej ukřižovali.
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Moudrost Boží postavila kříž, aby se člověk ni
čeho nelekal, co musí přinésti v oběť životu své
duše. Pane Ježíši, slíbils, že všechno potáhneš
k sobě, až budeš vyvýšen. Prosím vroucně, tá
hni duši mou k sobě, táhni srdce mé k nebi,
jehož bránu jsi svým křížem otevřel. Ať u tebe
hledá a šťastna najde náhraduza vše.

Otčenáš...
Pro své...

12. zastavení. PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI.

Klaníme se...
Ježíš řekl: Dokonáno jest! Otče, v ruce tvé

poroučím duši svou. A nakloniv hlavu, vydechl
duši. Pane Ježíši, když jsi vydechl svou duši,
dokonal jsi pro duši mou nejbohatší poklad zá
sluh, jenž doplňuje mou slabost; dal jsi mi nej
účinnější zadostiučinění, které mírní tresty za
mé hříchy; vykonal jsi nejdrahocennější oběť,
která mi dává jisté spojení s Bohem. Dej mi,
Pane, pochopení pro tuto cenu oběti mše svaté.

Otčenáš...
Pro své...

13. zastavení. PÁN JEŽÍŠ POLOŽEN DO NÁ
RUČÍ BOLESTNÉ MATKY.

Klanímese...
Potom Josef z Arimathie přišel a sňal tělo

Ježíšovo. A položil je do náručí toužící Matky
Marie. Svatá Matko, poslední meč pronikl duši
tvou, když jsi hleděla na největšího mučedníka
a do jeho otevřeného srdce. Nyní vidíš nejjas
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něji celou velikost jeho lásky, nyní znáš úplně
poklady jeho srdce. Dítko tvé tě prosí: Dej mi
vřelou lásku k Srdci Pána Ježíše. Neopouštěj
mě, jako jeho jsi neopustila.

Otčenáš...
Pro své...

14. zastavení. PÁN JEŽÍŠ ULOŽEN DO HRO
BU.

Klanímese...
Obvinuli tělo Ježíšovo, položili je v zahradě

do hrobu nového. Pane Ježíši, tvůj pohřeb zna
mená slavné vzkříšení. Hrobem i slavným vzkří
šením mi dáváš jistou naději mého vzkříšení a
věčného života. Zůstávej mi příkladem a vůd
cem, aby duše má vždy věděla, že před věčným
životem musí býti hrob pro hřích a pohřbívání
náklonností ke hříchu. Dej mi splniti slovo Pís
ma: zemřeli jste, a život váš je s Kristem ukryt
v Bohu.

Otče náš...
Pro své...

Zakončení:
Pane Ježíši, buď cestou mou a životem mým.
Nedopusť, aby tvá cesta křížová byla pro mne
ztracena. Chci nésti svůj kříž a věrně jíti za
tebou. Amen.



Kompletář čili modlitba večerní.

VŠICHNI: Ó, svatá hostino, v níž se Kristus po
žívá, připomíná se památka jeho umučení,
mysl se plní milostí a dostává se nám záruky
budoucí slávy.

JEDEN: Chléb s nebe dal jsi jim.
VŠICHNI: Všechnu líbeznost v sobě obsahu

jící.
JEDEN: Modleme se: Bože, jenž jsi nám v pře

podivné svátosti památku svého umučení za
nechal, popřej nám, prosíme, abychomsvatá
tajemství tvého těla a krve tvé tak velebili,
bychom užitek vykoupení tvého v sobě hojně
zakoušeli. Jenž jsi živ a kraluješ na věky vě
kův. Amen.

VŠICHNI: Pane, ve spojení s oním božským
úmyslem, s kterým jsi sám na zemi Bohu
chválu vzdával, chci tyto hodinky konati.

JEDEN: Rač, Pane, požehnati.
VŠICHNI: Klidnou noc a šťastný konec uděliž

nám všemohoucí Pán.
JEDEN: Čtení z listu apoštola Petra: Bratří,

buďtež střízliví a bděte, neboť nepřítel váš ďá
bel obchází jako řvoucí lev, hledaje, koho by
pohltil; odporujte mu silni ve víře. Ty pak,
Pane, smiluj se nad námi.

VŠICHNI: Bohu díky.
JEDEN: Pomoc naše ve jménu Páně.
VŠICHNI: Který učinil nebe i zemi.

Otčenáš... potichu.
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VŠICHNI: Vyznávám se Bohu všemohoucímu a
blahoslavené Marii, vždy Panně, blahoslave
nému Otci Dominiku a všem svatým, že jsem
příliš hřešil myšlením, řečí, skutkem a opo
menutím, má vina: prosím vás, abyste se
modlili za mne.

JEDEN: Smiluj se nad námi všemohoucí Bůh
a odpustiž nám všechny hříchy naše, osvo
bodiž nás ode všeho zlého, chraň nás a posil
niž nás ve všem dobrém a přiveď nás k ži
votu věčnému.

VŠICHNI: Amen.
JEDEN: Obrať nás, Bože, náš Spasiteli. (Malý

kříž.)
VŠICHNI: A odvrať hněv svůj od nás.
JEDEN: Bože, ku pomoci mé vzezři. (Velký

kříž.)
VŠICHNI: Pane, ku pomoci mé pospěš. Sláva

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

Žalm 4.

Když jsem volal, vyslyšel mne Bůh, jenž chrání
moje právo, * v soužení jsi uvolnil mi.

Slituj se nade mnou, * vyslyš mou modlitbu.
Pokolení mužů, jak dlouho bude čest má na po

tupu, * proč máte zálibu ve věcech marných
a proč honíte se za lží?

Vězte přece, že podivubodně Hospodin mě omi
lostnil; * Hospodin mne vyslýchá, kdykoliv ho
vzývám.
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Jste-li roztrpčeni, * čím se v mysli své zabývá
te, toho na svých ložích želte.

Podejte oběť, jak se sluší a mějte důvěru v Hos
podina. * Mnoho je těch, kdož praví: Kdo
nám dá dočkati se blaha?

Vznáší se nad námi jas tvé tváře, Hospodine, *
udělil jsi srdci ménu radost,

větší nežli bývá, kdy mají hojnost obilí, * vína
1 oleje.

Klidně na lůžko uložím se, * a také budu spáti.
Neboť ty, Pane, sám se staráš, * aby bydlo mé

bezpečné bylo.
Sláva Otci 1Synu i Duchu svatému, * jakož by

la na počátku i nyní i vždycky, až na věky
věkův. Amen.

Žalm 90.

Poď zášťitou Nejvyššího přebývá, * ve stínu Bo
ha nebes odpočívá,

kdo říká Pánu: Tys ochrana má a hrad můj,
* Bůh můj, v něhož naději svou skládám.

Neboť osvobodí tě z osidla lovců, * od slova,
které přináší zkázu.

Perutěmi svými zastíní tě, * pod křídly jeho
najdeš útočiště.

Štítem obestře tě věrnost jeho, * nebudeš se bá
"ti hrůzy noční,

ani střely létající ve dne, ani čeho, co se plíží
za tmy, * ani útoku zloducha o polednách.

Padne jich po boku tvém tisíc, deset tisíc ti po
pravici, * ale k tobě se nepřiblíží.
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Ty jen na své oči to budeš vidět, * na odplatu
hříšníků budeš patřit.

Protože jsi řekl: Hospodin naděje má jest, *
učiniv Hospodina svým útočištěm:

nepřihodí se nic zlého tobě, * rána se nepřiblíží
k tvému stánku.

Neboť andělům svým o tobě kázal, * aby tě
ostříhali na všech tvých cestách.

Na rukou budou tebe nosit, * abys o kámen no
hou svou nezavadil.

Po zmiji a bazilišku budeš chodit, * šlapat bu
deš po Ivu, jakož i po draku.

Protože lne ke mně, vysvobozuji ho, * chráním
ho, ježto zná nré jméno.Vzývámneislyšímho;jsempřiněmv tísni,*
vytrhuji ho a oslavuji.

Dlouhého věku do syta mu dávám, * a svou
spásu popřávám mu vidět.

Sláva Otci...

Žalm 155.

Nuže, teď oslavujte Hospodina * všichni slu
žebníci Páně,

"kteří stáváte v Hospodinově domě, * v nádvo
řích domu našeho Boha.

V noci zdvihejte ruce své ke svatyni, * oslavuj
te Hospodina. .

Žehnej tobě Hospodin se Sionu, * který učinil
nebe i zemi.

Sláva Otci...
VŠICHNI: Smiluj se nade mnou, Bože, a vyslyš

modlitbu mou.
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Kapitulum.

JEDEN: Ty v nás jsi, Pane, a jméno tvé svaté
je nad námi; neopouštěj nás, Pane Bože náš.

VŠICHNI: Bohu díky.
JEDEN: V ruce tvé, Pane, poroučím duši svou.
VŠICHNI: V ruce tvé, Pane, poroučím duši svou.
JEDEN: Vykoupil jsi mě, Pane, Bože pravdy.
VŠICHNI: Poroučím duši svou.
JEDEN: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
VŠICHNI: V ruce tvé, Pane, poroučím duši svou.

Hymnus.

Než den se schýlí ke konci,
Tě, Tvůrce věcí, žádáme:
bys obvyklou svou dobrotou
nám v čele stanul k, obraně.

Ať zaniknou dál od nás sny
a také noci přízraky,
znič nepřítele našeho,
by tělo čisto zůstalo.

Splň nám to, Otče všemocný,
pro Krista Pána našeho,
jenž s tebou po všecky věky
1 s Duchem svatým kraluje.

Amen.

JEDEN: Ochraňuj nás, Pane, jako zřítelnici oka.
VŠICHNI: Ve stínu svých křídel ostříhej nás.
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Chvalozpěv Simeonův.

Nyní propoušťíš, Pane, svého služebníka * podle
svého slova v pokoji:

neboť viděli mé oči, * tvoje spasení,
které jsi připravil, * před tváří všech národů:
Světlo k osvícení pohanů * a k slávě svého lidu

izraelského.
Sláva Otci...
VŠICHNI: Ochraňuj nás, Pane, bdící, ostříhej

nás spící, abychom bděli s Kristem a odpočí
„vali v pokoji.

JEDEN: Pán s vámi.
VŠICHNI: I s duchem tvým.
JEDEN: Modleme se: Navštiv, prosíme, Pane,

tento příbytek a všechny úklady nepřítele da
leko od něho odvrať; nechť tvoji svatí andě
lé přebývající v něm nás ostříhají v pokoji
a tvé požehnání buď nad námi vždycky. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista, jenž s tebou živ
jest a kraluje v jednotě Ducha svatého po
všecky věky věkův.

VŠICHNI: Amen.
JEDEN: Pán s vámi.
VŠICHNI: I s duchem tvým.
JEDEN: Požehnání všemohoucího Boha Otce

i Syna i Ducha svatého sestup na nás a zů
staň vždycky s námi.

VŠICHNI: Amen.
VŠICHNI: Zdrávas Královno...
JEDEN: Učiň mne hodným, Panno přesvatá,

chváliti tebe.
VŠICHNI: Dej mi sílu proti nepřátelům svým.
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JEDEN: Modleme se: Popřej nám, služebníkům
svým, prosíme, Pane Bože, radovati se ze stá
lého zdraví duše i těla a na slavnou přímlu
vu blahoslavené Marie, vždy Panny osvoboď
od přítomného zármutku a dej požívati věčné
radosti. Skrze Krista, Pána našeho.

VŠICHNI: Amen.
JEDEN: Duše všech věrných zemřelých skrze

milosrdenství Boží nechať odpočívají v pokoji.
VŠICHNI: Amen.

(Nyní se modli potichu Otčenáš a Věřím.)

VŠICHNI: Svatosvaté a nerozdílné Trojici ukři
žovaného Pána našeho Ježíše Krista člověčen
ství, nejblahoslavenější a přeslavné Marie, po
vždy Panny, požehnané neporušenosti, jakož
i sboru všech svatých budiž věčná chvála,čest,
moc a sláva ode všeho tvorstva vzdána; nám
pak všech hříchů odpuštění — po nekonečné
věky věkův. Amen. |
Blahoslavené lůno Marie Panny, které nosilo
Syna věčného Otce.
A blahoslavené prsy, jež kojily Krista Pána.

(Poťichu: Otčenáš a Zdrávas.)
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Papežská hymna.

58

1.

DÍ

Tam, kde strmí Církve týmě,
v staroslavném, věčném Římě,
národů všech jazykové
svorně pějí v písni nové:
[:Bože, Pia Dvanáctého žehnej a nám

zachovej!:|

„Sedmi chlumův báně zlaté,
vatikánské síně svaté,
hroby svatých v širém kraji
ozvěnou se otřásají:
[:Bože, Pia Dvanáctého žehnej a nám

zachovej!:]

. Velebně náš zpěv se vznáší
nad oblohou země naší;
po rovinách, moři, lese
k Římu prosby hlas se nese:
[:Bože, Pia Dvanáctého žehnej a nám

zachovej!:]

. Pohlížíme k vám též vzhůru,
pějte s námi v lásky kůru,
rozněťte nás, nebešťané,
at náš zpěv zde neustane:
[:Bože, Pia Dvanáctého žehnej a nám

zachovej!:|



Ordinarium Missae juxta ritum
Ord. Praed.

Když kněz sundává s hlavy kapuci:

VŠICHNI: Actiones nostras, guaesumus, Domi
ne, aspirando praeveni, et adjuvando prose
guere, ut cuncta nostra operatio a te semper
incipiat et per te coepta finiatur. Per Chris
tum Dominum nostrum. Amen.

KNĚZ: In nomine Patris et Filii et Spiritus
sancti. Amen. COMFITEMINI...

VŠICHNI: Auoniam in saeculum misericordia
ejus.

KNĚZ:CONFITEOR...
VŠICHNI: Misereatur tui omnipotens Deus, et

dimittat tibi omnia peccata tua: liberet te ab
omni malo, salvet, et confirmet in omni opere
bono et perducat te ad vitam aeternam.

KNĚZ: Amen.

VŠICHNI: Confiteor Deo omnivotenti et Bea
tae Mariae semper Virgini, et beato Domini
co Patri nostro et omnibus Sanctis, et tibi Pa
ter, guia peccavi nimis cogitatione, locutione,
opere et omissione, mea culpa: precor te ora
re pro me.

KNĚZ:MISEREATUR...
VŠICHNI: Amen.

KNĚZ:ADJUTORIUM...
VŠICHNI: Gui fecit coelum et terram.
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Následuje INTROIT KYRIE GLORIA KOLEKTY© EPIŠTOLA.
Po ní se neříká „Deo gratias“.Následuje© GRADUALE
Před evangeliem:

VŠICHNI: Dominus sit in corde meo, et in la
biis meis ad pronuntiandum sanctum evange
lium pacis.Následuje© EVANGELIUM.
Po něm se neříká „Laus tibi Christe“, nýbrž
se modlí

VŠICHNI: Per evangelica dicta deleantur nostra
delicta.

CREDO, OFFERTORIUM; pak:
VŠICHNI: Guid retribuam Domino pro omnibus,

guae retribuit mihi? Calicem salutaris acei
plam, et nomen Domini invocabo.
Suscipe sancta Trinitas hanc oblationem, guam
tibi offero in memoriam passionis Domini no
stri Jesu Christi: et praesta, ut in conspectu
tuo tibi placens ascendat: et meam, et omni
um fidelium salutem operetur aeternam.
Když si kněz myje ruce, modlí se

VŠICHNI: Lavabo inter innocentes manus me
as, et circumdabo altare tuum Domine: ut
audiam vocem laudis, et enarrem universa mi
rabilia tua. Domine dilexi decorem domus
tuae, et locum habitationis gloriae tuae.
Kněz se sklání uprostřed oltáře; modlí se

VŠICHNI: In Spiritu humilitatis, et in animo
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čontrito, suscipiamur Domine a te: et sic fiat
sacrificium nostrum, ut a te suscipiatur ho
die, et placeat tibi, Domine Deus.

KNĚZ:ORATE FRATRES...
VŠICHNI: Domine exaudi orationem meam et

clamor meus ad te veniat.

Následují SEKRETY PREFACE KÁNON.

Po slovech: Pax Domini sit semper vobiscum,

a odpovědi, recituje se:

Agnus Dei, gui tollis peccata mundi, miserere
nobis.

Agnus Dei, gui tollis peccata mundi, miserere
nobis.

Agnus Dei, gui tollis peccata mundi, dona no
bis pacem.

VŠICHNI: Haec sacrosancta commixtio Corporis
et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi fiat
mihi et omnibus sumentibus salus mentis et
corporis: et ad vitam aeternam promerendam
atgue capessendam praeparatio salutaris. Per
eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Domine Jesu Christe Fili Dei vivi, gui ex vo
luntate Patris, cooperante Spiritu sancto, per
mortem tuam mundum vivificasti: libera me
per hoc sacrosanetum Corpus et sanguinem
tuum ab omnibus iniguitatibus meis, et uni
versis malis: et fac me tuis semper inhaerere
mandatis et a te nunguam separari permittas:
(Yuicum eodem Deo Patre et Spiritu sancto
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vivis et regnas Deus in saecula saeculorum.
Amen.

Při abluci se modli

VŠICHNI: Auod ore sumpsimus, Domine, pura
mente capiamus: ut de Corpore et Sanguine
Domini nostri Jesu Christi fiat nobis reme
dium sempiternum. Amen.

Následuje - COMMUNIO - POSTCOMMUNIO
ITE MISSA EST a modlitba, kterou recitují

VŠICHNI: Placeat tibi sancta Trinitas obsegul
um servitutis meae, et praesta, ut sacrificium,
guod oculis tuae majestatis indignus obtuli,
tibi sit acceptabile mihigue, et omnibus, pro
guibus illud obtuli, sit te miserante propitiabi
le. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Když kněz žehná, modlí se:
Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii
et Spiritus sancti descendat super vos et ma
neaťt semper.

VŠICHNI: Amen.

Recituje se poslední Evangelium.

DEO GRATIAS!
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