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ÚVOD

Náš Pán uložil svým věřícím modlitbu jakož
to trvalý závazek. „Jest potřebí vždycky se
modliti a neustávati“(Luk.8,1). Avbožském
Mistru máme také nejdokonalejšího učitele
a vzor modlitby. Celý jeho život byl nepře
tržitou modlitbou. Modlil se v samotě,setr
vávaje i celé noci na modlitbách, modlil se
ve shromáždění, ve chrámě.I jeho řeči jsou
protkány vroucími výlevy chvály a vděč
nosti Otci nebeskému(sr. Mt 11,25; Jan Il,
41).Kdyžho učedníci žádají: „Pane,nauč se
nás modliti !“dává jim návod,jak se modliti
a oč prositi.
Učedníci Páně plnili věrně příkaz Mistrův.
Po jeho vstupu na nebesa vidíme je shro
mážděny ve večeřadle, kdež „trvali jedno
myslně na modlitbách“ (Sk 1,14); poseslání
Ducha Svatého rozestřeli sítě k velikému
Jovuduší ao prvních křesťanech hned čteme,
že „trvali v učení apoštolském,v bratrském
obcování,v lámání Chleba a na modlitbách“
(Sk 2, 42).



Místem společných modliteb byl chrám je
rusalemský- „denně také trvali jednomyslně
ve chrámě“ (Sk 2, 46) a též domy, v nichž se
scházeli k nové bohoslužbě, k „lámání chle
ba“,a ovšem modlili se soukromě doma i na
cestách.
Co se modlili první křesťané? Předně zů
stali věrni modlitbám starozákonním, od
kazu svých otců. Vždyt Duch Svatý zvláště
v žalmech připravil chvalozpěvy, modlitby
kající i prosebné a poskytl v knihách pro
rockých myšlenky a vzněty,jimiž by se srd
ce povznášela k Bohu.Podle ustáleného o
byčeje zachovávaly se i doby pravidelných
modliteb: kolem hodiny třetíšesté a deváté,
t.j. ráno, v poledne a k večeru. Tak již „Di
daché, nauka dvanácti apoštolů“ stanoví,aby
třikrát za den se konala modlitba Páně.
Oběť novozákonní, duše křesťanské boho
pocty,byla rovněžprovázena žalmy a čtením
úryvků ze Zákona Starého i Nového, ale též
obetkána předivem nových modliteb, jež
tryskaly ze srdce apoštolských liturgů a vště
povaly se do paměti jejich nástupců, na
bývaly ustálených forem, krystalisovaly se
v pevné útvary a pozdějibyly i sepsány,čímž
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vznikal pevný bohoslužebný řád. Do těchto
liturgických modliteb se zapojovaly zájmy
a potřeby všeho lidstva a pozorujeme v nich
ohlas výzvy Apoštolovy: „Napomínám pře
devším, aby se konaly prosby, modlitby, pří
mluvy, děkováníza všecky lidi, za krále i za
všecky, kteří jsou v důstojenství, abychom
vedli život tichý a pokojný ve vší pobožnosti
a počestnosti, neboť to jest dobré a příjemné
před Bohem, Spasitelem naším, jenž chce,
aby všichnilidé bylispaseni ak poznáníprav
dy došli“ (II.Tim. 2,1-4).Má tedy modlitba li
turgická ráz všeobsáhlý, vpravdě katolický.
Podle hlavních středisk církevního života
vyvíjely se typy liturgie. „Apoštolské kon
stituce“ vzniklé na Východě zachycující li
turgické řádysyro-palestinské. Liturgie an
tiochijská přešla do Cařihradu a tam se dále
rozvíjela zásluhou zvláště sv. Basila a Jana
Zlatoústého.V Egyptě kvetla liturgie alexan
drijská, z níž máme uchoványtexty v Eucho
Jogiu Serapionově. Na západě žádná oblast
nevytvořila tak bohatou liturgii jako hlavní
středisko Řím; z této však zde neuvádíme
modlitby, poněvadž jejich prvky jsou obsa
ženy ve známém Misálu římském.



Třebas dochované zápisy liturgických mod
liteb se datují většinou teprve ze [V. a V.sto
letí, jsou to patrně přepisy textů mnohem
starších nebo záznamy modliteb ústně do
chovaných a obsahují nejstarší prvky křes
tanské zbožnosti. Proto nechybujeme, nazý
váme-li tentonáš výběr „modlitbami prvních
křesťanů.“
Kdo rád vyhledává kořenya čistá zřídla kul
tury, zde nalezne ducha a myšlenky prvotní
ryzí křesťanskézbožnosti ;a bude mu radostí,
že může promlouvati k Bohu slovy našich
nejstarších bratří, kteří v ohni pronásledo
vání a mučednictví osvědčili svou hrdinnou
víru a oddanost. Zároveň však, srovnávaje
tyto modlitby s těmi, jež v pozdějších i ny
nějších dobách klade Církev na rty svým
dítkám, přesvědčíse, že pramen zůstal čers
tvý a že táž míza, jíž jsou napojeny kořeny,
proudí i v dnešních ratolestech křesťanské
zbožnosti. A právě v nynější době náměst
kové Kristovi vybízejí nás volati k Bohu
prosbami našeho Pána a jeho prvních učed
níků, jak jsou zapsány v Evangeliu, a obda
řují tyto výlevy premiemi odpustků. Proto
jsme na první místo vložili modlitební vý
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rcky samého Spasitele, hlavy všech ctitelů
Božích, pokudje zaznamenali svatí evange
listé, a chvály a prosby osob, jež mu byly
nejblíže. K modlitbám vybraným z nejstar
ších liturgií jsme přidali několik modliteb
svatých otců a učitelů církevních. Žalmy
jsme vřadili do mešních modliteb, aby bylo
vidět, jak vhodné jsou na rtech křesťanů při
účasti na božské hostině.
Neuvádíme zde texty modliteb zcela podle
časového a místního původu,nýbrž v účelné
sestavě, aby posloužily k praktickému po
užití.

Antonín Siříž.
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MODLITBYPRVNÍCH KŘESŤANŮ

Z modliteb Pána Ježíše

Velebím tebe, Otče, Pane nebe i země,že jsi
skryl tyto věci před moudrými a opatrnými
a zjevil jsi je maličkým; ano, Otče,že tak za
líbilo se tobě. Mat. 11, 25-26.

Při vzkříšeníLazara: Otče, děkuji tobě,že jsi
mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky
slyšíš, avšak pro zástup, který kolem stojí,
jsem to řekl, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal.
Jan 11, 41-42.

Velekněžskámodlitba: Otče, přišla hodina;
oslav Syna svého, aby Syn tvůj oslavil tebe,
ježto jsi mu dal moc nade vším tělem, aby
dal život věčný všem, které jsi dal jemu. To
pak jest život věčný, aby poznali tebe, jedi
ného pravého Boha, a toho, jehožjsi poslal,
Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi,
dokonavdílo, které jsi mi dal, abych je vy



konal. A nyní oslav mě ty, Otče, u sebe
slávou, kterou jsem měl u tebe, prve nežli
svět byl.
Oznámil jsem jméno tvé lidem, které jsi mi
dal ze světa. Tvoji byli, a mně jsi je dal, a
slovo tvé zachovali. Nyní poznali, že všecko,
co jsi mi dal, jest od tebe, neboťslova, která
jsi mi dal, dal jsem jim, a onije přijali a po
znali v pravdě, že jsem vyšel od tebe, a uvě
řili, že jsi ty mě poslal.
Já za ně prosím. Neprosím to za svět, nýbrž
za ty, které jsi mi dal, neboť tvoji jsou. A
všecko, co jest mé, jest tvoje, a co jest tvé,
jest moje, a jsem v nich oslaven.A již nejsem
ve světě, ale oni jsou ve světě,a já jdu k tobě.
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které
jsi mi dal, aby byli jedno, jako my. Když jsem
byl s nimi, já jsem je zachovával ve jménu
tvém; ochránil jsem ty, které jsi mi dal, a
nikdo z nich nezahynul, leč jen ten syn zá
huby, aby se naplnilo Písmo. Nyní však jdu
k tobě a toto mluvím ve světě, aby měli ra
dost moji v sobě vrcholnou.Já jsem jim dal
slovo tvé a svět pojal nenávist proti nim, po
něvadž nejsou ze světa, jakož anijá ze světa
nejsem.
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Neprosím,abys je vzal ze světa, nýbrž abys
je ochránil od zlého. Že světa nejsou, jako
ani já nejsem ze světa. Posvětiž je v pravdě;
slovo tvé jest pravda. Jako jsi ty mne poslal
nasvět,i já jsem je poslal na svět. Ajá posvě
cuji sebe sama za ně, aby i oni posvěceni
byli v pravdě.
Neprosím pak toliko zaně,nýbržiza ty,kteří
skrze slovo jejich uvěří ve mne, aby všichni
jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,
aby i oni v nás jedno byli,aby svět uvěřil,že
jsi ty mě poslal. A já jsem jim dal slávu,
kterou jsi mi dal, aby byli jedno, jakož i my
jedno jsme: já v nich a ty ve mně, aby byli
v jednotě dokonalé, aby svět poznal, že jsi ty
mě poslala že jsi je miloval, jako jsi miloval
mne.Otče,chci,aby kde jsem já, byli se mnou
i ti, které jsi mi dal, aby viděli slávu mou,
kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před
stvořením světa.
Otče spravedlivý, svět tě nepoznal, ale já
jsem tě poznal;i tito poznali, že jsi ty mě po
slal. A v známost uvedl jsem jim jméno tvé
a vznámost uvedu,aby taláska, kterou jsi mě
miloval, byla v nich i jávnich.
Jan 17, 1-26.
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Vzahradě Getsemanské:Otče můj, je-li mož
no, ať odejde kalich tento ode mne, ale ne
jak já chci, nýbrž jak ty. Mat.26,39.
Abba, Otče, všecko je možné tobě, odejmi
tento kalich ode mne, ale ne co já chci, nýbrž
Co ty. Mar. 14, 36.

Otče, chceš-li, odejmi tento kalich ode mne,
avšak ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Mart.26,42.
Otče můj, nemůže-li mne kalich tento mi
nouti, leč abych jej pil, staň se vůle tvá.
Luk. 22,42.

Na kříži: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co
Činí. Luk. 23, 34.

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Mat. 27, 46.

Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.
Luk. 23,46.

Spasitel učí nás v horské řečimodliti se: Takto tedy
budete se modliti vy: Otče náš, jenž jsi na
nebesích, posvěťse jméno tvé. Přijď králov
ství tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A od
pusťnám naše viny, jakož i my odpouštíme
našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení.
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Ale zbav nás od zlého. Amen. Matouš6, 9-13.

Andělé při narození Páně

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj li
dem bohulibým. Luk.2, 14.

Archanděl Gabriel

pozdravuje Pannu Marii: Zdráva buď, mi
losti plná, Pán s tebou, požehnaná ty meziže
nami. Luk.1, 28.

Alžběta, manželka Zachariášova

Požehnanás ty mezi ženami a požehnaný
plod života tvého. Luk.1,42.

Panna Maria, Matka Páně

Při zvěstování andělském: Aj,děvečka Páně,
staniž mi se podle slova tvého. Luk.1,38.

Chvalozpěvpo pozdravu sv. Alžběty: Velebí
duše má Hospodina,
a duch můj zaplesal v Bohu, Spasiteli mém,
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že shlédl na poníženíslužebnice své,neboťaj,
od této chvíle blahoslaviti mě budou všecka
pokolení.
Neboť veliké věci učinil mi ten, jenž jest
mocný; a svaté jest jméno jeho
a milosrdenství jeho trvá od pokolení do po
kolení, těm, kteří se ho bojí.
On učinil mocné věci ramenem svým: Roz
ptýlil pyšné smýšlením srdcejejich,
sesadil mocné s trůnu a povýšil nízké.
Lačné naplnil dobrými věcmi,a bohaté pro
pustil prázdné.
Ujal se Israele, služebníka svého,aby ukázal,
že jest pamětliv svého milosrdenství,
jakož byl mluvil k otcům našim, k Abraha
movi a potomstvu jeho na věky. Luk.1,46-56.

(Odpustky tří let; úplné jednou za měsíc za obvyklých podmínek,
říká-li se chalozpěv zbožně denně po celý měsíc.)

Chvalozpěvkněze Zachariáše

Požehnán buď Hospodin, Bůh israelský, že
navštívil a vykoupenízjednal lidu svému,
a že vyzdvihl nám roh spásy v domě Davida,
služebníka svého, l



jakož byl mluvil ústy svých svatých pro
rokův odvěkých,
spásu to od nepřátel našich a z ruky všech,
kteří nás nenávidí,
aby učinil milosrdenství s našimi otci a uká
zal, že jest pamětliv svaté úmluvy své,
přísahy, kterou byl přísahal Abrahamovi,
našemuotci, že nám dá,
abychom vysvobozeni jsouce z rukou ne
přátel svých, beze strachu sloužili jemu
ve svatosti a spravedlivosti před ním pro
všecky dny své.
Ty pak, dítko, prorokem Nejvyššího slouti
budeš, neboťpředejdeš před Pánem připra
vovat cesty jeho,
abys dal lidu jeho známost o spáse odpuště
ním hříchů jejich
ze srdečného milosrdenství Boha našeho,
ve kterém nás navštívil Vycházející zvýsosti,
aby posvítil těm, kteří vězí ve tmě a v stínu
smrti, aby řídil kroky naše na cestu pokoje.
Luk. 1, 68-79.
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Chvalozpěv kmeta Simeona

při obětování Dítěte Ježíše v chrámě: Nyní
propouštíš, Pane, služebníka svého podle
slova svého v pokoji,
neboť viděly oči mé spásu tvou,
kterou jsi připravil předočima všech národů,
světlo k osvícení pohanů
a k slávě lidu svého israelského Luk.2,29-32

Učedníci a svědkovéPáně

Sv. Petr po zázračném rybolovu: Odejdi ode
mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný. Luk.5,8.

Malomocný v Galilei: Pane chceš-li, můžeš
mě očistiti. Luk.5, 12.

Deset mužů malomocných: Ježíši, smiluj se
nad námi. Luk.17, 13.

SlepecuJericha :Ježíši,synu Davidův,smiluj
se nade mnou! “ Luk.18,38.

9) Odpustky 500 dní; plnomocné jednou za měsíc za obvyklých
podmínek, říká-li se vzývání zbožně po celý měsíc denně.
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Týž slepec: Pane, at vidím! Luk.18,41.

Apoštolové : Pane přidej nám víry.“ Luk.17,5.

Otec nemocného chlapce: Věřím, Pane, po
moz mé nedůvěře! Mar.9,23.

Jeden zučedníků: Pane,nauč nás modliti se.
Luk. 11,1.

Kající celník v chrámě: Bože, buď milostiv
mně hříšnému.““ Luk.18,13.

Žena ze zástupu: Blahoslavený život, který
tebe nosil, a prsy, kterých jsi požíval.
Luk. 11, 27.

Apoštol Petr: Ty jsi Kristus, Syn Boha ži
vého."““ Mat.16,16.

“) Odpustky 500 dní; plnomocné fednou za měsíc za obvyklých
podmínek, říká-li se vzývání zbožně po celý měsíc denně.
99) 500 dní odpustků.
999) Odpustky 500 dní před Velebnou Svátostí, třebas uzavřenou
v svatostánku. Uplné,říká-lí se zbožně denně celý měsíc a přijmou
Ji se sv. svátosti a vykoná modlitba na úmysl sv. Otce.
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Sv. Jan Křtitel: Ejhle Beránek Boží, který
snímá hříchy světa. Jan 1,29.

Setník z Kafarnaum: Pane, nejsem hoden,
abys vešel podstřechu mou,ale toliko rcislo
vem, a uzdraven bude služebník můj. Ma:.8,8.

Zástupové při vjezdu Páně do Jerusalema:
Požehnaný,jenž se bere ve jménu Páně! Ho
sanna na výsostech!“ Mat.21,9,

Kajtcí lotr na kříži: Pane, rozpomeň se na
mne, když přijdeš do království svého.
Luk. 23,42.

Apoštol Tomáš: Pán můj a Bůh můj.“*
Jan 20,28.

Učedníci za bouře: Pane, zachovej nás, hy
neme. Mat.8, 25.

*) Kdo po proměnění mešním říká zbožně tuto modlitbu, může
získati 500 dní odpustků; úplné odpustky jednou za měsíc za ob
vyklých podmínek, říká-li ji denně.
99) Věřící, kteří s vírou, zbožností a láskou se pomodlí tuto mod
litbu při pozdvíhování sv. Hostie nebo když je slavně vystavena,
mohou získati 7 let odpustků; úplné odpustky jednou za týden,
konají-lí to denně, přijmou-lí sv. svátosti a se pomodlí na úmysl
papežův.
999) Odpustky 500 dní.
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Sv.Štěpán umíraje: Pane Ježíši,přijmiducha
mého. Sk.7, 59.

Za nepřátele: Pane, nepokládej jim toho za
hřích.Sk. 7, 60.

Závěr sv. Jana: Příjď, Pane Ježíši! Zjev.22,20

Z listů sv. Pavla apoštola

Podivujme se moci, moudrosti a dobrotě Boží, zve.
lebujme Pána a svolávejme dary nebeské na své pří
buzné, dobrodince, přátele, svěřence slovy sv. Pavla.

Ó hlubokosti bohatství a moudrosti i vědo
mosti Boží!Jak nevyzpytatelní jsou soudové
jeho a nevystihlé cesty jeho! Neboť kdo po
znal mysl Páně? Aneb kdo byl jeho rádcem?
Aneb kdo prve dal jemu, a bude mu odpla
ceno? Vždyťz něho a skrze něho a k němu
jsou všecky věci; jemu sláva na věky.Amen.
Řím. 11, 33-36.

Veleben budiž BůhaOtecPána našehoJežíše
Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré
útěchy. 2. Kor.1,3.
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Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému,
jedinému Bohu budiž čest a sláva na věky
věkův. Amen. 1. Tim.1, 17.

Veleben budiž Bůha Otec Pána našehoJežíše
Krista, který nás požehnal vKristu všelikým
požehnáním duchovním v nebesích. Efez.1,3.

Díky Bohu, který nám dává vítězství skrze
Pána našeho Ježíše Krista. 1.Kor.15,57.

Bůh, dárce trpělivosti a útěchy, dej vám
jednostejně smýšleti vespolek podle Ježíše
Krista, abyste jednomyslně jedněmi ústy
oslavovali Boha a Otce Pána našeho Ježíše
Krista. Řím. 15,5-6.

Bůh naděje naplniž vás veškerou radostí a
pokojem u víře,abysteoplývali vnaději mocí
Ducha svatého. Řím. 15,13.

Pán řídiž vaše srdce k lásce Boží a k trpěli
vosti Ježíše Krista. 2. Thes.3,5.

Odp. 500 dní; odp. úplné, za obvyklých podmínek, říká-lí se mod
lirba zbožně celý měsíc denně,
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Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho,
a od Pána našeho Ježíše Krista. 2. Thes.1,1.

MilostPána našeho Ježíše Krista a láska Boží
a účastenství Ducha svatého budiž se všemi
vámi. Amen.2. Kor.13,13.

Chvály Boží ze Zjevení sv.Jana

Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh všemohoucí,
jenž byl a jenž jest a jenž přijde. Zjev.4,8.

Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmouti slávu
a čest i moc, nebotty jsi stvořil všecky věci
a z vůle tvé byly a stvořeny jsou.4, 11.

Spása Bohu našemu,jenž sedí na trůně, a
Beránkovi.7, 10.

Amen, chvála a sláva a moudrost a dík a čest
j moc a síla Bohu našemu na věky věkův,
amen.7,12.

Hoden jsi, Pane, vzíti knihu a otevříti pečeti
její, neboť jsi byl zabit a vykoupil jsi krví
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svou pro Boha lidi z každého pokoleníaja
zyka a lidu i národa a učinil jsi je Bohu na
Šemukrálovstvím a kněžími, a budou kralo
vati na zemli.5, 9-10.

Hoden jest Beránek,ten, jenž zabit byl, aby
vzal moc a bohatství a moudrosti sílu a čest
a slávu i chválu. 5, ;2.

Tomu,jenž sedí na trůně,a Beránkovi chvála
a čest i sláva a moc na věky věkův.5, r3.

Veliké a podivné jsou skutky tvé, Pane Bože
všemohoucí; spravedlivé a pravé jsou cesty
tvoje, králi národů. Kdo nebude se báti tebe,
Pane, a nebude velebiti jména tvého? Neboť
ty jediný jsi svatý, vždyť všickni národové
přijdou a pokloní se před tebou, poněvadž
soudy tvoje přišly na jevo. z5,34.

Eucharistické modlitby křesťanskéobce
podle Nauky dvanácti apoštolů (Didaché) z 1. století.

Děkujeme tobě, Otče náš, za svatý vinný
kmen služebníka tvého Davida,který jsi nám
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zjevil skrze Ježíše, služebníka svého. Sláva
tobě na věky!
Děkujeme tobě, Otče náš, za život a za po
znání, jež jsi nám zjevil skrze Ježíše, služeb
níka svého. Sláva tobě na věky.
Jako tento lámaný Chléb byl rozptýlen po
horách a nyní sebráním zrn se spojil v jedno,
tak ať tvá Církev se shromáždí od končin
země do království tvého,nebottvá jest sláva
i moc skrze Ježíše Krista na věky.

Po nasycení: Děkujeme tobě, Otče svatý, za
tvé svaté Jméno, jemužjsi stánek připravil
v našich srdcích, a za poznání, víru a ne
smrtelnost, jež jsi nám zjevil skrze Ježíše,
služebníka svého. Sláva tobě na věky.
Ty, Vládce všemohoucí, stvořil jsi všecko
k slávě svého Jména a dal jsi lidem pokrm
a nápoj, aby požívajíce jich, tobě děkovali;
avšak nám jsi kromě toho udělil pokrm a
nápoj duchovní a život věčný skrze Ježíše,
služebníka svého.
Především ti děkujeme, že jsi mocný. Tobě
sláva na věky.
Rozpomeň se, pane na Církev svou, zbav ji
všelikého zla,zdokonalji ve své Jáscea shro
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mažď ji od čtyřvětrů, posvěcenou, do svého
království, neboťtvá jest moc a sláva na věky.
Kéž přijdemilost a zajde tento svět!Hosanna
Bohu Davidovu!

Modlitba sv.K limenta, papežemučedníka,zavěřící.

Vševidoucí Bůh, vládce duchů a pán všeli
kého těla, jenž vyvolil Pána Ježíše Krista
a nás skrze něho za lid svůj vlastní, uděliž
každé duši vzývající svaté a velebné jeho
Jméno víru, bohabojnost, klid, trpělivost,
dlouhomyslnost,zdrželivost,čistotu a skrom
nost, aby se zalíbila Jménu jeho skrze vele
kněze a zástupce našeho Ježíše Krista, skrze
něhož budiž jemu čest a sláva a moc a vele
bení nyní a na věkův, Amen. Z 1. listu keKo
rinťanům, 58.



P.r avidlo víry zespisusv.renea,bískupamučedníka(+ 202)
„„Patero knih proti kacířstvím.'“

Církev, ačkoli po celém světě až k nejzazším
končinám země je rozšířena, přijala od apo
štolů a jejich učedníků víru v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, který stvořil nebe i zemi
i moře a všecko, co v nich jest ; a v jednoho
Krista Ježíše, Syna Božího, který se vtělil
pro naše spasení; a v Ducha svatého, který
skrze proroky byl hlásal ustanovení Boží a
příchod a narození zPanny a utrpení a z mr
tvých vzkříšeníi s tělem na nebe vzetí milého
Krista Ježíše, Pána našeho,a jeho příští s ne
bes ve slávě Otcově, aby napravil všecky
věci a vzkřísil všeliké tělo celého člově
čenstva, aby se Kristu Ježíši, Pánu našemu
a Bohu,spasiteli a králi, podle dobrolíbezné
vůle neviditelného Otce klanělo všeliké ko
leno nebeských a pozemských i podzemních,
a všeliký jazyk ho vyznával, on pak aby
spravedlivý soud vykonal nade všemi duchy
nešlechetnosti a provinilé a odpadlé an
děly i lidi bezbožné a nespravedlivé a zlo
pášné a rouhavé aby uvrhl v oheň věčný,
spravedlivým pak a svatým a kteří jeho při
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kázání zachovali a v jeho lásce setrvali, buď
od počátku, nebo po učiněném pokání, aby
milostivě život udělil, nesmrtelností je ob
dařil i slávou věčnou oblažil.
Toto učení, jež obdržela, a tuto víru chrání
Církev pečlivě, ačkoliv po veškerém světě
je rozšířena,jako by vjednom domě bydlela;
a podobně všem těm věcem věří, jako by
měla jednu duši a totéž srdce; a souhlasně
ji káže a jim učía je podává, jako by jedna
ústa měla. Ačkoli zajisté jsou po světě řeči
různé, obsah podáníjest jeden a tentýž. Jako
slunce, jsouc stvořením Božím, po celém
světě totéž jest, tak i kázání pravdy všude
svítí a osvěcuje všecky lidi, kteříchtějí přijíti
k poznání pravdy. Ani sebe mocnější řečník
z představených církevních nebude mluviti
nic jiného než toto - neboť nikdo není nad
mistra - , aniž pak slabý kazatel bude poda
nému učení na újmu. Neboť když víra jest
jedna a tatáž, ani kdo mnoho o ní mluviti do
vede, nerozmnožíjí; aniž kdo málo, umenší
ji. (HLX,ra2.)



Ranní modlitby
z Apoštolských konstitucí a z fecké liturgie.

Bože,stvořiteli duchů i veškerého těla, jenž
všecko převyšuješa ničeho nepostrádáš! Ty
jsi stvořil slunce, aby panovalo dni, měsíc a
hvězdy, aby vládly noci. Shlédni milostivým
okem na nás, přijminaše ranní díky a smiluj
se nad námi. Jen k tobě vzpínámesvé ruce,
Bože věčný, nesmrtelný, jenž jsi nám skrze
Krista daroval života blaho. Dopřej nám ži
vota věčného skrze téhož Krista, s nímž tobě
spolu s Duchem svatým budiž sláva, čest a
klanění na věky. Amen.

Věrný a pravdomluvný Bože, prokazující až
do tisícího pokolení milosrdenství těm,kteří
tě milují! Tys přítelem slabých a ochráncem
chudých.Všeckotvorstvo tě potřebuje, neboť
všecko ti je poddáno. Shlédni na nás, kteří
se tobě koříme a požehnej nám všelikým du
chovním požehnáním. Ostříhej nás jako zří
telnici oka svého; uchovej nás v nábožnosti
a spravedlnosti a dopřejnám života věčného
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vKristu Ježíši,svém milovaném Synu, s nímž
tobě buď sláva, čest a klanění spolu s Du
chem Svatým nyní i vždycky a na věky vě
kův. Amen.

I.

K tobě, Bože náš, procítá z noci náš duch,
nebot přikázánítvá jsou světlem světu.Nauč
nás konati spravedlnost a svatost se zbožnou
bázní, neboťtebe slavíme, pravého Boha na
šeho. Nakloň sluch svůj a vyslyš nás a roz
pomeňse, Pane, na všechny,kdo jsou s námi
v modlitbách spojeni, a zachraň nás mocí
svou, požehnej lidu svému a posvět dědictví
své, uděl mír svému světu, křesťanským ob
cím svým, kněžím, vládcům a všem svým
poddaným. Neboťblahoslavíme a chválíme
přeslavné a velebné Jménotvé, Otce i Syna
1 Ducha svatého, nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.

IT.

Bože, Pane náš svatý a nevystihlý, jenž jsi
velel, aby z temnoty vzešlo světlo, a nás ob
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čerstvil spánkem a opět vzbudil, abychom
velebili a vzývali tvou dobrotu, klaníme se
tobě, děkujeme tobě a prosíme tě z hloubi
srdce: uděl nám vše, čeho potřebujeme
k spasení, učiň nás dětmi světla a dne a dě
dici věčných tvých statků. Rozpomeňse,
Pane, ve své oplývající štědrosti též na vše
chen lid svůj, na všecky, kdož se s námi
v modlitbě spojují a na všecky bratry naše
na kterémkoli místě panství svého, kteří po
třebují tvé dobroty a pomoci a prokaž všem
své veliké milosrdenství, aby bezpečni na
duši i na těle, s důvěrou oslavovali podivu
hodné a velebné jméno tvé. Neboťty jsi Bůh
milosrdenství, laskavosti a štědrosti, tobě
chválu vzdáváme, Otci i Synu i svatému
Duchu nyníi vždycky i na věky věkův.Amen.

Modlitba k BohorodičcePanně Marii: Pře
čistá Paní má, Bohorodičko, svými svatými
a všemocnými přímluvami zapuď ode mne
poniženého a ubohého služebníka svého le
nost, netečnost, nerozumnost, bezradnost,
odvrat i všeliké hříšné, zlé a zvrácené myš
Jenkyod méhoubohého srdce a zatemnělého
ducha. A uhas žár mých vášní, neboť jsem
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bídný a ubohý. A zbav mne mnohých nebez
pečných vzpomínek a vysvoboď mne ode
všech zlých činů. Neboť velebena jsi ode
všech pokolení a chvályhodnéje přeslavné
jméno tvé na věky věkův. Amen.

K Andělu Strážci: Anděle Boží, svatý můj
strážce, přidělený mi při křtu svatém na
ochranu duše i těla, před tebou se v úctě
skláním a tebe vzývám. Svou lenosti a svými
zlými návyky jsem urážel tvou přečistou jas
nost a zapuzoval těod sebe všemi hanebnými
skutky: lží,pomluvou,závistí, posuzováním,
pohrdáním, neposlušností, nenávistí a zlo
myslností, lakotou, chlípností, prchlivostí,
skoupostí, nestřídmostí, mnohomluvností,
zlými a zvrácenými myšlenkami, pyšným
jednáním, jsa náchylný ke všem svodům.
Ó svatý můj ochránce, kterak můžeš patřiti
na mne nebo přibližovati se ke mně bídné
mu ?Jakýma očima, Anděle Boží, pohlížíš na
mne,když denně přidávám ke svým hříchům
nové zpronevěry? Ale prosím tě vroucně,
ochránce můj svatý, slituj se nade mnou hříš
ným a ubohým a buď mizáštitou a pomocní
kem proti zlému nepříteli svými svatými
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přímluvamia přiveď mě k účasti na králov
ství Božím se všemi svatými na věky věkův.
Amen.

Modlitby u stolu
podle Apoštolských konstitucí

Veleben budiž, Hospodine, jenž mne živíš
od mladosti a pokrm dáváš veškerémutělu.
Naplň srdce naše radostí a blahem,abychom
nikdy neměli nedostatku a oplývali všeli
kým záslužným dílem v Kristu Ježíši, Pánu
našem. Amen.

Děkujeme tobě, všemohoucí Bože a Pane
náš, Ježíši Kriste, jehož jménoje nad všeliké
jméno, a velebíme tě, že jsi nám dopřál po
dílu na svých statcích a pokrmu pro tělo.
Snažně tě prosíme, popřej nám též pokrmu
nebeského.
Dej, abychom s bázní uctívali tvé hrozné a
slavné jméno a neodporovali tvým přikázá
ním. Vtiskni nám do srdce svůj zákon a svou
spravedlnost. Posvěťnás na duchu i na těle
svým milým Synem,s nímž tobě přísluší ve
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Jebnost, moc, čest a klanění na věky věkův.
Amen.

Večerní modlitby
podle Apoštolských konstitucí a řecké liturgie.

Chvalte Hospodina služebníci jeho, chvalte
Jméno Hospodinovo. Chválime tebe chva
lozpěvy,oslavujeme tebe pro tvou nesmír
nou velebnost, ó Pane, králi, Otče Krista,
bezůhonného Beránka, jenž snímá hříchy
světa.Tobě přísluší chvála a opěvování, tobě
čest,Bohu a Otci skrze Syna tvého sDuchem
svatým na věky věkův. Amen.
Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého po
dle slova svého v pokoji, neboť viděly oči
mé spásu tvou, kterou jsi připravil před oči
ma všech národů, světlo k osvícení pohanů
a k slávě lidu svéhoisraelského.
Hospodine, netrestej nás v prchlivosti své
aniž nás kárej ve hněvu svém, ale učiň s ná
mi podle milosrdenství svého. Lékaři a spa
siteli duší našich, uveď nás do přístavu své
vůle, osviť oči našich srdcí, aby poznávaly
pravdu, a na přímluvysvaté Bohorodičkya
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všech svatých uděl nám milost, abychom
soumrak tohoto dne a všechen čas svého ži
vota prožili v pokoji a bez hříchu. Neboťtvá
jest moc a vláda a síla a sláva, Otce, Syna i
Ducha svatého nyní i vždycky a na věky.
Amen.

Večerní díkůvzdání: Bože, jenž nemáš za
čátku ani konce a skrze Krista všecko jsi
stvořil a vše zachováváš, panuje nade všemi
bytostmi, ty jsi ustanovil den pro díla světla
a noc pro odpočinek naší slabosti. Tvůj jest
den a tvá jest noc; světlo i slunce ty jsi při
pravil. Přijmi tedy milostivě nyní, lidumil
ný a předobrotivý Bože, toto naše večerní
díkůvzdání. Ty jsi nás provázel tímto dnem
až k soumraku. Ochraňuj nás skrze Krista.
Popřej nám pokojného večera a bezhříšné
noci,rač nám uděliti život věčnýskrzeJežíše
Krista, skrze něhož budiž tobě sláva, čest a
klanění v Duchu svatém na věky. Amen.

Božeotců našich a Pane slitování! Moudrost
tvá stvořila člověka rozumem obdařeného,
milého tobě nade vše pozemskétvorstvo.Ode
vzdal jsi mu vládu nad zemí. Podle své vůle
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jsi ustanovil vládce, aby zabezpečovali živo
bytí, a kněze, aby konali posvátnou službu.
Rač se slitovati, všemohoucí Pane, shlédni
na svůj lid, popatř na nás, kteří se tobě ko
říme.Požehnej nám skrze Krista. Skrze něho
osvítil jsi nás světlem poznánía zjevil jsi se
nám. Tobě a Duchu Utěšiteli povinna jest
každá rozumná bytost a každá posvěcená
přirozenost klaněti se na věky. Amen.

Večerníobětování:Veleben budiž, Pane, vše
mohoucívládce, jenž jsi osvětlil den sluneční
zářía nocsvětelnýmipaprsky. vou vůlí jsme
vykonali dnešní pouť a přiblížili se k sou
mraku. Vyslyš prosby naše i všeho lidu své
ho a odpusť nám naše úmyslné i neúmyslné
hříchy. Přijminaše večerní modlitby a vylej
na své dědictví hojnost svého milosrdenství
a svých slitování. Opevni nás hradbou sva
tých andělů, vyzbroj nás zbraněmi sprave
dlnosti, upevni nás svou pravdou, ostříhej
nás svoů mocía zbav nás všech útoků a ná
strah nepřátelských. Dopřej nám, abychom
dnešní večer a nastávající noc a všecky dni
svého života ztrávili dokonale, svatě, pokoj
ně, bezhříšně, příkladně a bezpečně, na pří
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mluvu svaté Bohorodičky a všech, v nichž
se tobě zalíbilo. Neboť tobě, Kriste, Bože
náš, přísluší, aby ses slitovával a všecky za
chránil. Tobě vzdáváme chvály, Otci, Synu
1 Duchu svatému nyní i vždycky a na věky
věkův. Amen.

Hospodine, Pane, jenž jsi nás ochránil od
střel poletujících za dne, ochraň nás též od
všelikých nástrah plížících se za tmy. Přijmi
naši večerní oběť,pozdvižení našich rukou,
a dopřej nám tuto noc ztráviti bez úhony a
bez pokušení. Zbav nás všeho zmatku a vše
liké ďábelské podlosti. Uděl našim duším
zkroušenost a dej, abychom byli pamětlivi,
že se nám bude odpovídati před tvým hroz
ným a spravedlivým soudem. Protkni naše
tělo svou bázní a umrtvi naše pozemské údy,
abychom klidně usínajíce těšili se z rozjímá
ní soudů tvých. Vzdal od nás všeliké před
stavy neslušné a škodlivé žádosti a probudď
nás posilněné vírou a prospívající ve tvých
přikázáních. Pro milost a lidumilnost tvého
jednorozeného Syna, s nímž se tobě i pře
svatému, dobrotivému a oživujícímu Duchu
vzdává chvála nyní i vždyckyi...
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Modlitba k Panně Marii: Neposkvrněná,
bezůhonná,neporušená, přečistáPanno,krá
Jovská nevěsto Boží, ty jsi svým porodem
spojila božské Slovo s člověčenstvím a pad
lou přirozenost naši spjala s nebeskou. Je
diná naděje zoufajících, útočiště přemože
ných, pohotovézastání všech, kdož se na tebe
obracejí; útočiště všech křesťanů.Neodvra
cej se ode mne provinilého a znešvařeného
hříšnými myšlenkami, řečmii skutky, a ujař
meného lenosti a netečnosti, ale jakožto Mat
ka nejdobrotivějšího Bohaslituj se milostivě
nade mnou hříšnýma marnotratným synem
a přijmi moji poskvrněnými ústy přednáše
nou modlitbu, použij své mateřské moci na
svého Syna, našeho vládce a pána, a vyžá
dej, aby i mně otevřel milosrdenství své do
brotivosti a přehlédl mé nesčetné hříchy,
obrátil mě na pokání a učinil mě věrným
plnitelem svých přikázání. Zastávej se mne
vždycky svou milostivostí a dobrotou v ny
nějším životě, hřejivá zástupnice a pomoc
nice, zapuzuj pluky nepřátel a veď mne ke
spáse a v čas mého skonání zachraň mou
ubohou duši a temné přízraky zlých duchů
ode mne vzdal. V hrozný pak den spraved
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Jivého soudu vysvoboď mne od věčných muk
a učiň mě dědicem nevýslovné slávy svého
Syna a našeho Boha, abych tvým prostřed
nictvím a přímluvou tvou,přesvatá Královno
má a Bohorodičko,dospěl svéhocíle, milostí
a dobrotou jednorozeného Syna tvého, Pá
na, Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista,
jemuž přísluší všeliká sláva, čest a klanění
s věčným jeho Otcem i s přesvatým, blahým
a životodárným jeho Duchem nyníi vždycky
a na věky věkův. Amen.

Různé modlitby
z řecké Liturgie praesanctificatorum.

Soucitný, milosrdný, shovívavý a slitování
plný Pane, slyš naši modlitbu a shlédni na
naše úpění. Opatřnás znamením svédobroty
a veď nás svou cestou, abychom kráčeli za
tvojí pravdou. Rozveseliž naše srdce, aby
chom žili v bázni tvého svatého jména, neboť
jsi veliký a podivuhodný. Tys jediný Bůh a
Tobě není rovna; Pane, jsi mocen svým mi
losrdenstvím a dobrotiv svou mocí, abys
podpíral, utěšoval a zachraňoval všechny,
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kteří důvěru skládají ve tvé svaté jméno.
Tobě přísluší veškerá sláva, čest a klanění,
Otci, Synu i Duchu svatému, nyní i vždycky
i po všechny věky. Amen.

Pane Bože náš, budiž pamětliv nás, svých
hříšných a neužitečných služebníků, kteří
vzýváme tvoje svaté Jméno. Nedopusť, aby
byla zklamána naše důvěra ve tvé milosr
denství, ale vyplniž nám, Pane, všechny
prosby,jež přispívají k naší spáse. Uděl nám
milost, abychom tě milovali celým srdcem,
tebe se báli a ve všem všudyplnili tvoji vůli.
Neboťjsi dobrotivý a lidumilný Bůh, a tobě
Otci, Synu a Duchu svatému vysíláme na
výsost slávu nyní i vždycky i po všechny
věky. Amen.

Ráno,v poledne i večer chválíme a velebíme
tě, děkujeme tobě a prosíme tě, Vládce vše
homíra, řídiž naši modlitbu k výšinám jako
kadidlo před tvoji tvář. Nedopusť, aby se
naše srdce provinila zlými řečminebo myš
Jenkami, ale vysvoboď nás ode všech, kteří
úklady strojí našim duším. Neboť k tobě,
Pane,se upírají naše zrakya vtebe jsmeslo
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žili svou důvěru, nevydej nás v hanbu, Bože
náš! Tobě zajisté náleží veškerá sláva, čest
a klanění, Otci, Synu i Duchu svatému, nyní
i vždycky a na věky věkův. Amen.

Veliký a chvályhodný Bože,Tys nás oživu
jící smrtí svého Krista převedlz porušenosti
v neporušenost. Vyprosť všechny naše city
ze smrti vášní a dej jim duchovní rozum za
dobrého vůdce. Nechť se oko odvrací od
každého špatného pohledu, nechť se ucho
uzavře všem marným řečem, nechtse jazyk
neposkvrní neslušným hovorem. Posvěťna
še rty,aby tebe chválily, Pane; dej, aby naše
ruce nekonaly nic zlého, ale činily jen to, co
je ti milé. Milost tvá popřejž veškerým na
šim údům i našemu smýšlení neměnnou pev
nost. Amen.

Modlitba sv. Basila Velikého: Bože a Pane
sil i původce všehotvorstva, jenž jsi z nevý
slovného svého milosrdenství poslal jedno
rozeného Syna svého, Pána našeho Ježíše
Krista k spáse našeho rodu a slavným jeho
křížem zmařil dlužní úpis našich hříchů a
přemohl jím knižetstva a mocnosti temnoty,
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přijmi, nejdobrotivější Pane, též oslavné a
prosebné modlitby nás hříšných a zachraň
nás ode všechzhoubných a chmurných pádů
do hříchů i ode všech, kdož nám usilují uško
diti,od nepřátelviditelných i neviditelných.
Protkni naše tělo svou bázní a nedopusť,aby
se srdce naše uchýlila k slovům neb myšlen
kám zlým,nýbrž svou láskou zraň naše duše,
abychom k tobě stále vzhliželitvým světlem
se dávali vésti, tebe nepřístupné a věčné
Světlo rozjímali, neustále tebe vyznávali i
blahořečenívysílali k věčnému Otci s jedno
rozeným tvým Synem přesvatým, blahým a
životodárným tvým Duchem nyní i vždycky
1na věky věkův. Amen.

Páteční modlitba: Pane a Bože náš, Ježíši
Kriste, shovívavý k naší hříšnosti, jenž jsi
nám dopřál dožiti se této hodiny,kdy na oži
vujícím dřevějsa rozpjat,kajícímu lotru brá
nu do ráje jsi otevřel a svou smrtí naši smrt
zničil, očisťnás hříšné a nehodné služebníky
své! Zhřešili jsme a nepravosti činili, i ne
jsme hodni pozdvihnouti oči a vzhlédnouti
k výsosti nebeské, neboť sešli jsme s cesty
pravdy tvé a bloudili jsme za zálibami srdcí
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svých. Avšak vzýváme tvou nesmírnou do
brotivost: Smiluj se nad námi, Pane, podle
množství milosrdenství tvého a spasiž nás
pro jméno své svaté, neboťdnové našitratí se
jako pára. Vysvobod nás z rukou nepřátel a
odpusť nám hříchy. Umrtvi naše tělesné
smýšlení, abychom, svléknouce se sebe člo
věka starého, oděli se v novéhoa žili tobě,
našemu vládci a dobrodinci, a následujíce
tvých blahých naučení, dosáhli pokoje věč
ného,kdež jest sídlo všech blažených. Neboť
ty jsi vskutku pravé blaho i radost těm, kdož
tě milují, Kriste, Boženáš, tobě slávu pějeme
s bezpůvodným tvým Otcem i přesvatým,
blahým a životodárným tvým Duchem nyní
i vždycky a na věky věkův. Amen.



Mešní modlitby z Apoštol. konstitucí

Úvodnímodlitby:Modlemese za mír a blaho
světa a svatých obcí křesťanských, aby Bůh
všehomíra nám dopřál svého trvalého a ne
zvratného pokoje a zachoval nás v hojnosti
bohumilých ctností. Pane smiluj se!
Modlemese za svatou katolickou a apoštol
skou Církev, jež sahá do všech končin země,
aby ji, založenou na skále, Pán chránil před
bouřemia vlnobitím a uchoval ji až do do
vršení věků. Pane, smiluj se!
Modlemese za naši osadu, aby Pán všeho
míra nám dopřál,abychom bezpřestání spěli
za jeho nebeskou nadějí a neustále mu pro
kazovali povinné služby. Pane, smiluj se!
Modleme se za naše kněze, aby je Pán chrá
nil od všelikého nevhodného a špatného jed
nání a jim popřával neporušené a čestné
důstojenství kněžské. Pane, smiluj se!
Modleme se za ty, kteří žijí v manželství a
dítky plodí, aby se Pán nad nimi nade všemi
smilovával. Pane, smiluj se!
Modlemese za všechny,kteří žijí v zdržen
livosti a bázni Boží. Pane, smiluj se!
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Modleme se za naše bratry zkoušené nemo
cemi, aby je Pán zbavil všeliké choroby a
slabosti a navrátil je uzdravené své svaté
Církvi. Pane, smiluj se!
Modlemese za cestující na souši i na vodě.
Pane, smiluj se!
Modlemese za ty,kteří strádají v dolech, ve
vyhnanství, vžalářích a vokovech pro jméno
Páně. Pane, smiluj se!
Modlemese za ty, kteříjsou krušeni tvrdým
otroctvím. Pane, smiluj se!
Modleme se za své nepřátele a za ty, kteří
nás nenávidí. Pane, smiluj se!
Modlemese za ty, kteřínás pronásledují pro
jméno Páně, aby Pán ukrotil jejich zuřivost
a potlačil jejich zlobu vůčinám. Pane,smiluj
se!
Modleme se za ty, kteří jsou mimo ovčinec
a zbloudili, aby je Pán obrátil. Pane, smiluj
se!
Vzpomeňme nedospělých v Církvi, aby je
Pán zdokonalil ve své báznia je dovedl kzra
losti. Pane, smiluj se!
Modleme se vzájemněza sebe, aby nás Pán
svou milostí zachoval až do konce a nás zba
vil zlého a všeho pohoršení od těch, kteří
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bezprávíčiní a zachránil nás do své nebeské
říše. Pane, smiluj se!
Modlemese za všechny křesťanskéduše. Pa
ne, smiluj se!
Zachraň nás a povznes, ó Bože, svým milo
srdenstvím.

Vstupmešní: Všemohoucí Hospodine! Nej
vznešenější, na výsosti přebývající, Svatý,
nad svatými trůnící, bezmezný, samojediný
vládce! Ty jsi nám skrze Ježíše Krista udělil
zvěst poznání, abychom se kořili tvé slávě a
tvému Jménu, jež nám zjevil Ježíš Kristus,
abychom si je vštípili v srdce. Popatř nyní
na nás, své stádce, zbav nás veškeré nevědo
mosti a špatnosti a dej, abychom se tě báli,
tebe milovali a před tváří tvé slávy se chvěli.
Buď nám milostiv a slitujse,vyslyš naše pros
bv, zachovej nás v bezpečí, bezúhonnosti a
v nevinnosti, abychom byli tělem i duší svatí,
aby žádný z nás nebyl shledán zmrzačen a
poskvrněn. Mocnázáštito, nehledící na oso
by, přispějlidu svému,jejž jsi vykoupil dra
hocennoukrví Krista, Syna tvého.Ochránce,
pomocníku, vůdce, strážce, bezpečnýhrade,
mocné útočiště, nikdo nás nevyrve z ruky
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tvé, neboť není Boha mimo tebe, v tobě je
naše důvěra.
Posvěťnás svou pravdou, neboťslovo tvé jest
pravda; ty nemůžeš býti uplacen ani obe
Jstěn. Zbav nás všeliké nemoci a slabosti,
všelikého hříchu,bezpráví a klamu.Osvoboď
nás od strachu z nepřítele, od střely létající
za dne a od nástrahyplížící se za tmy. Do
přej, abychom si zasloužili života věčného
v Kristu, tvém jednorozeném Synu, našem
Bohu a vykupiteli, skrze něhož budiž tobě
v Duchu svatém sláva a klanění nyní i vždy
cky i na věky věkův. Amen.

Vyznání víry: V pravdě jsi svatý, nade vše
svatý, nejvyšší a svrchovaný na věky. Svatý
jest tvůj jednorozený Syn, náš Pán a Bůh,
Ježíš Kristus. On tebe, svého Boha a Otce,
naklonil milostivě světu a všechy osvobodil
od hněvu, jenž na nich spočíval. Narozen
zPanny, tělem učiněn, Bůh, Slovo, milovaný
Syn, prvorozený všeho tvorstva, podle pro
roctví ze semene Davidova a Abrahamova,
z kmene Judova. Utvořen byl v lůně Panny
on, jenž všeckostvořil; on nemající těla, při
jal na se tělo, mimo čas zplozený narodil se
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v čase. Svatě žil, podle zákona učil; s lidí
snímal všelikou nemoc a mdlobu, mezi lidem
konal divy a zázraky. Cítil potřebu pokrmu,
nápoje a spánku on, jenž živí všecky lačné a
požehnáním naplňuje všelikého živočicha.
V známost uvedl tvé Jméno těm, kteří ho ne
znali.Zapudil nevědomost, zbožnosti vdechl
život, konal vůli tvou, dokonal dílo, jež jsi
mu uložil.
Toto všecko šťastnědovršiv, vydán byl zra
dou člověka,jehož chorobou byla zloba, v ru
ce nehodných kněží a knížat a bezbožného
lidu. Přemnoho mu bylo od nich vytrpěti,
dopuštěním Božím bylo mu snášeti potupu
a hanbu. Vydán byl vladaři Pilátovi, on svr
chovaný soudce byl souzen, Vykupitel od
souzen, bezestrastný ukřižován, nesmrtelný
usmrcen, dárce života pohřben. Takto chtěl
nás, pro které byl sestoupil, vykoupiti z utr
pení, vyrvati smrti, přervati okovy ďdáblovy
a lidi vysvoboditi z jeho Isti. Třetího dne
vstal zmrtvých,čtyřicet dní prodléval se svý
mi učedníky, vstoupil na nebesa a sedí na
pravici u tebe, svého Boha a Otce.

Prosbypři obětování: Prosíme tebe, Hospo
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dine, za tvou Církev rozprostírající se do
končin země.Tys ji sobě získal drahocennou
krví svého Syna Ježíše Krista. Uchovej ji
neotřesitelnou a pevnou až do jejího dovr
šení ve věčnosti. Rovněžtě prosíme zavšecky
biskupy a kněze, kteří řádně drží a hlásají
slovo pravdy.
Prosíme tě, Pane, za vrchnost a za všecky,
jimž je svěřena péče oblaho a pořádek. Uděl,
abychom v klidu mohli konati své práce,
abychom žili v pokoji a svornosti po všecky
dni své a velebili tebe skrze Ježíše Krista,
naši naději.
Obětujeme ti kuctění všech svatých,na nichž
spočinulo tvézalíbení od věčnosti,všech pa
triarchů, proroků, spravedlivých, apoštolů,
mučedníků, vyznavačů, biskupů, kněží, pa
nen, vdov a všech, jejichž jména jsou tobě
známa. Obětujeme ti za tento lid; učiň, aby
k chvále tvého Krista byl kněžstvem králov
ským,lidem svatým.Obětujemeti za ty,kte
řížijí v panictví a čistotě, za vdovy aza man
žele, za dítky tvého lidu. Nezamítej nikoho
z nás.
Prosímetě zatoto město, za nemocné,za vše
cky, kteří mají těžký život, za ty, kdož jsou
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na cestách po souši i po moři, budiž všem
pomocníkem, ochráncem a záštitou.
Prosíme tě za ty, kteřínás nenávidí a proná
sledují pro jménotvé, za ty, kdož jsou mimo
Církev a bloudí; obraťje k dobrému a zkroť
jejich náruživosti.
Prosíme tě též za ty, kteří z vážné příčiny
jsou vzdáleni. Zachovej nás všecky ve své
svaté bázni, a shromažď nás zabezpečené,
bez viny a hany do království tvého Krista,
Boha veškeré viditelné i duchovní přiroze
nosti, našeho Krále. Neboť tobě hudiž vše
likásláva,úcta,díkůčinění,chvála a klanění,
Otci, Synu i Duchu svatému, nyní i vždycky
a na neskonalé věky věkův. Amen.

K proměňování: Pamětlivi jsouce tedy jeho
utrpení za nás, vzdáváme tobě, všemohoucí
Bože, díky, ne podle míry své povinnosti,
nýbrž podle své slabé schopnosti a splňuje
me tím jeho příkaz.V oné noci totiž, kdy byl
vydán, vzal chléb do svých svatých a nepo
skvrněných rukou, pozdvihl oči k tobě, své
mu Bohu a Otci, rozlámaljej a dával učed
níkům svým řka: „Voto jest tajemství nové
úmluvy. Vezměte a jezte, toto jest tělo mé,
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jež se láme za mnohé na odpuštění hříchů.“
Rovněž smísil v kalichu víno s vodou, po
žehnal jej a podával jim řka: „Pijte z toho
všichni. Toto jest krev má, která se vylévá
za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte na
mou památku. Neboť kolikrátkoliv tento
chléb jísti budete a kalich tento píti, mou
smrt budete zvěstovati, dokavad nepřijdu.“

Při pozdvihování: Jediný jest Svatý, jediný
Pán, Ježíš Kristus, k slávě Boha Otce, vele
ben buď na věky. Amen.
Sláva Bohu na výsosti, a pokoj na zemi,li
dem milost. Hosanna Synu Davidovu. Po
žehnaný, jenž se bere ve jménu Páně! Ho
Sanna na výsostech!

Po pozdvihování : Pamětlivi jsouce tedys ná
božnou uctivostí jeho utrpení, smrti, nane
bevstoupenía příštího příchodu, kdy se zjeví
u velebnosti a moci, aby soudil živé a mrtvé
a všem odplatil podle jejich skutků, přináší
me najeho příkazytobě, Králi a Pánu, tento
Chléb a tento Kalich, vzdávajíce skrze něho
díky tobě, jenž jsi nám dopřálstáti před te
bou. I prosíme tě, shlédni laskavě na dary

D2



tobě předložené, ó Pane, a rač je přijmouti
na počest svého Krista. Sešli svého Ducha
Svatého, vydávajícího svědectví o utrpení
Pána Ježíše, na tuto oběť těla a krve Ježíše
Krista a dej, aby všichni, kdožkoliv na ní
berou účast, rostli v bázni Boží, dosáhli od
puštění hříchů, osvobozeni byli od ďábla a
jeho bludů a naplněni byli Duchem svatým.
Učiň je hodny svého milého Krista a do
přej jim, aby dosáhli života věčného, neboť
jsi s nimi usmířen, Bože všemohoucí.

Před svatým přijímáním: Veliký jsi, ÓBože,
a veliké jest jméno tvé. Veliký jsi ve svém
úradku, mocný ve svých dílech. Bože a Otče
tvého svatého Syna Ježíše, našeho Spasitele,
shlédni na nás a na toto stádce své,jež jsi
skrze něho k zvelebení svého jména vyvolil.
Posvěť nás na těle i na duši a učiň, abychom
čisti ode vší poskvrny ducha i těla, hodni
byli požívati předložených darů. Nemějni
koho z nás za nehodna, ale budiž nám po
mocníkem,ochráncem a záštitou skrze svého
milého Krista, skrze něhož budižtobě sláva,
čest, chvála, velebení a díkůčinění spolu
s Duchem svatým na věky. Amen.
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Žalm 33:Velebiti budu Pána každého času,
chvála jeho vždy buď v ústech mých.
Pánem chlubiti se bude duše má,af to slyší
chudía radují se.
Zvelebujte Hospodina se mnou, vyvyšujme
jménojeho společně.
Hledal jsem Pána a vyslyšel mne, ze všech
mých úzkostí vytrhl mne.
Vzhlédněte k němua zazáříte,vaší tváři ne
budetřebase rdíti.
Tento chuďas volal a Pán ho vyslyšel, ze
všech jehotísní ho vysvobodil.
Anděl Hospodinův táboří kolem těch, kteří
se ho bojí, a vytrhneje.
Okuste a vizte, jak libý jest Pán, blaze člo
věku, který v něho doufá.
Bojte se Pána všichni svatí jeho, nic nechy
bíť tomu, kdo se ho bojí.
Bohatí strádají a hynou hlady, těm však, kdo
hledají Pána, nic nechybí.
Pojďte, dítky, poslyšte mne, bázni Páně bu
du vás vyučovati.
Kdo z vás si přeje žíti a rád by zažil dny šťast
né?
Zdržuj svůj jazyk od zlého a rty tvé ať ne
mluví klamu.
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Uchyl se od zlého a čiň dobro, vyhledávej
pokoj, ano, sháněj se po něm.
Oči Páně spočívají nad spravedlivým a uši
jeho se nachylují k prosbám jejich;
ale tvář Páně stíhá ty, kteří páchají zlo, a vy
hladí ze země vzpomínku na ně.
Spravedliví volají a Pánje vyslýchá,zevšech
jejich soužení je vysvobozuje.
Blízko jest Hospodin těm, jimž puká srdce,
všem zdrceným na duchu pomáhá.
Mnohosouženístíháspravedlivé,aleze všech
je vysvobodí Hospodin.
Ochraňuje Pán každičkýúd jejich,ani jediný
z nich nebude poškozen.
Smrt hříšníků však bývá hrozná: kdož ne
návidí spravedlivého, pykati budou.
Zachrání Hospodin duše svých služebníků;
kdo v něho doufají, nezahynou.

Vzývánípo svatémpřijímání: Pane, Boževše
mohoucí, OtčeJežíše Krista, tvého požehna
néhoSyna,jenž vyslyšíš ty,kdož těneodbytně
prosí, ale také znáš potřeby těch,kteří mlčky
tě vzývají, děkuieme tobě, že jsi nám ráčil
dopřáti účasti na svých svatých tajemstvích.
Poskytl jsi nám ji, abys nás úplně ujistil a
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požívati nám dal to, co jsme vírou poznali,
abys v nás roznítil zbožnost a udělil nám od
puštění hříchů. Neboť jméno tvého Krista
bylo nad námi vzýváno a jsme s tebou spo
jeni. Vymaň nás ze společenství s bezbož
níky, sjednoť nás s těmi, kteří jsou tobě za
svěceni, utvrď nás sesláním Ducha svatého
v pravdě, zjev nám, co neznáme, doplň, co
nám chybí, upevňuj, co poznáváme.
Zachovej kněze bez úhony ve své službě,
vládce v míru, vrchnosti v spravedlnosti;
vzduch udržuj v přiměřenéteplotě, pole žeh
nej hojnou úrodou, svět zachovávej svou
všemohoucí prozřetelnosti. Bojovné národy
zkrot, zbloudilé obrať, lid svůj posvěcuj.
Ochraňuj panice a panny, manžele upevňuj
ve věrnosti, dítky posiluj ke vzrůstu v dob
rém, křtěnce opatruj a utvrzuj. Všecky nás
pak rač shromážditi v říši nebeské v Kristu
Ježíši, Pánu našem, s nímž tobě i Duchu sva
tému budiž sláva, čest a klanění na věky.
Amen.



Mešní modlitby z liturgie sv. Jakuba

Přípravné modlitby: Nezamiítej mne, Pane
Bože náš, třeba žejsem poskvrněn mnohými
hříchy. Viz mne nehodného,jenž přistupuji
k tomuto svatému tajemství. Patře však na
tvoji dobrotivost volám k tobě: Bože, buď
milostiv mně hříšnému! Hřešil jsem před
nebem a před tebou, nejsem hoden, abych
patřil na tvůj svatý a duchovní oltář,na němž
tajemně spočívá tvůj jednorozený Syn, náš
Pán Ježíš Kristus, připraven k oběti za mne
hříšného, všelikou hanbou pokrytého člo
věka. Pročež vysílám k tobě modlitby proseb
i díků, abys mi seslal svého Ducha svatého,
Utěšitele; nechťmne posilní a obnoví k této
obětní službě.Skrze Pána našeho Ježíše Kris
ta, s nímž a spolu s tvým přesvatým, dobro
tivým, oživujícím a soupodstatným Duchem
svatým jsi veleben nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, trojjedi
nému světlu Božství, jež jedno a nediílné
v Trojici se rozlišuje. Trojice jest jeden, vše
mohoucí Bůh, jehož vznešenost hlásají ne
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besa. Ustavičně zvěstuje země jeho panství,
moře jeho moca všeliký hmotný i duchový
tvor jeho krásu. Neboťjemu náleží všechna
sláva, čest, moc, velikost a vznešenost nyní
i na věky věkův. Amen.

Vstupmešní: Dobročinný Králi věkův, Stvo
řiteli celého světa! Přijmi milostivě svoji
obec,jež k tobě přistupuje skrze Krista. Pro
půjč všechněm vrchovatou měrou, cokoliv
jim prospívá, veď všechny k dokonalosti a
učiň, abychom byli hodni tvé posvěcující
milosti, pro niž nás shromažďuješ ve své Cír
kvi, kterou jsi vykoupil drahocennou krví
svého jednorozeného Syna, našeho Pána a
Spasitele Ježíše Krista. Budižveleben a osla
vovánsnímis přesvatým,dobrotivým a oži
vujícím Duchem nyníi vždyckyi...
Jednorozený Synu a nesmrtelné Slovo Boží!
Jenž jsi pro naši spásu ráčil na se vzíti tělo
ze svaté Bohorodice a ustavičnéPanny Marie
i ukřižován jsi byl; Kriste, Bože náš, jenž jsi
svojí smrtí zahubil smrt, jejžvelebíme vTro
jici spolu s Otcem i Duchem svatým, vysvo
boď nás!
Všemohoucí Pane Bože, jehož jméno jest
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veliké! Jenž nám skrze příchod tvého jedno
rozeného Syna,našeho Pána, Bohaa Spasite
le Ježíše Krista dovoluješ vstoupiti do svaty
ně své, jsme naplněni bázní a ostychem ve
chvílikdy přistupujemek tvému svatémuol.
táři. Proto vzýváme úpěnlivě tvoji dobroti
vost: Sešli nám, 6 Bože,svoji láskyplnou mi
lost, posvěťnaše dušei těla a obraťnaši mysl
k zbožnosti, abychom ti přinášeli s čistým
svědomím úděly, dary a oběti na shlazení
našich vin a na usmíření veškerého tvého
lidu s tebou. Skrze milost, milosrdenství a
Jidumilnost tvého jednorozeného Syna, jenž
spolu -s tebou veleben jest na věky věkův.
Amen.
Pán požehnejž nás všechny a posvěť nás na
samém počátku božskýcha neposkvrněných
tajemství. Duším pak zemřelých dejž pro
svoji milost a Jidumilnost odpočinutí stvý
mi svatými a spravedlivými nyní i vždycky
j na věky věkův. Amen.
Sláva na výsostech Bohu, pokoj na zemili
dem dobré vůle. Pane, rty mé otevři a ústa
má zvěstovati budou chválu tvou, ó Pane,
abych po celý den velebil Tvoji slávu a vzne
šenost.
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Bože,Boženáš, jenž jsi seslal nebeský Chléb,
pokrm veškerenstva, Pána našeho Ježíše
Krista jako spasitele, vykupitele a dobro
dince, jako dárce požehnání a posvětitele
našeho, sám požehnejž tyto obětní dary a
přijmi je na svůj nadzemský oltář. Pamětliv
buď dobrotivě a lidumilnětěch, již je přiná
šejí, i těch, za něž jsou obětovány. Také nás
při svaté službě tvých tajemství ochraňuj,
abychom nepropadli soudu, neboť svaté a
velebnéjest tvoje úctynejhodnější a přeslav
né jméno,jméno Otce, Syna iDucha svatého,
nyní i vždycky i na věky věkův.

Obecná kolekta: Zachraň nás, přikloniž se
k nám tvá účastlivost a slitovnost, zachovej
nás, Bože, svou milostí.
Prosmež Pána za nebeský mír, za Božílásku
a za Spásu našich duší. Pane smiluj se.
Prosmež Pána za mír všeho světa a za sjed
nocení křesťanstva. Pane, smiluj se.
Prosmež Pána za ty, kteří v Církvi Boží ovo
ce vydávají a dobré skutky konají, pamětlivi
jsou chudých, vdov, sirotků, cizinců a strá
dajících, za ty, kteří se poručili do našich
modliteb. Pane, smiluj se.
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Prosmež Pána za staré a slabé osoby,za ne
mocnéa trpící, za jejich brzké uzdravení a
záchranu. Pane, smiluj se.
Prosmež Pána za všechny, kdož jsou živi
Vpanictví, čistotě, mrtvení a v čistém man
želství. Pane, smiluj se.
Prosmež Pána za cestující na voděi na souši,
za křesťany v cizině. Pane, smiluj se.
Prosmež Pána za odpuštění hříchů, promi
nutí chyb, za vysvobození ode všech strasti,
hněvu, nebezpečí, nouze a nebezpečných
povstání. Pane, smiluj se.
Prosmež Pána za příznivé povětří,za mírný
déšť, svěží rosu, hojnou sklizeň plodin, za
dokonale požehnaný rok, jejž On svou dob
rotou věnčí. Pane, smiluj se.
Prosmež Pánaza horlivost, vytrvalost a bez
pečí našich otců a bratří, kteří jsou zde pří
tomni a s námi se modlí v tuto hodinu i vždy
cky. Pane, smiluj se.
Prosmež Pána za každou zarmoucenou a
stísněnou duši křesťanskou,jíž jest potřebí
Božího slitování a pomoci, za obrácení blu
dařů,za vysvobozenízajatců,za pokoj našich
zesnulých bratří a sester. Pane, smiluj se.
Prosmež Pána, aby vyslyšel a laskavě přijal
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naši modlitbu, aby na nás sestoupila jeho
hojná milost a slitování. Pane, smiluj se.
Buďme pamětlivi naší svaté, neposkvrněné,
nejvznešenější a chvály hodné Paní, Bohoro
dice a ustavičné Panny Marie i všech svatých
a spravedlivých, abychom na jejich přímlu
vy a modlitby milosrdenství dosáhli.
Prosmež Pána Boha za přijetí těchto zde po
ložených ctihodných, neposkvrněných darů
a za blaho kněze, jenž je předkládá.
Pane, smiluj se!

Modlitby při obětování: Pane, neomezený
vládce, jenžmilosrdně a soucitně na násshlí
žíš, jenž jsi nám, svým nízkým, hříšným a
nehodným služebníkům dodal odvahy, aby
chom přistoupili k tvému svatému oltáři a
obětovali ti tuto nekrvavou oběťza naše hří
chy a za nevědomosti lidu, shlédni na mne,
svého nehodného služebníka, a svým milo
srdenstvím zahlaď mé přestupky. Očisti mé
rty imé srdce od všeliké poskvrny těla i du
cha, vzdaluj ode mne všeliké hanlivé i ne
rozumné myšlení, učiň, abych z moci tvého
přesvatéhoDucha byl způsobilý k této obětní
službě a po skonání mne přijmi z veliké své
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dobroty k svému svatémuoltáři. Račiž,Pa
ne, laskavě přijmouti dary,jež ti obětujeme;
nakloň se k mé slabosti, nezamítej mne od
tváře své a neměj v ošklivosti moji nehod
nost. Smiluj se nade mnou podle velikého
milosrdenství svého a podle velikosti slito
vání svých zahlaď nepravosti mé. Nevolej
mne před soud své velebnosti, nýbrž dopřej
mi,abych patřil na tvého jednorozeného Sy
na a byl osvícen Duchem svatým; nezavrhuj
mne jako otroka hříchu,nýbrž dej mi, abych
jako tvůj sluha došel u tebe milosti, milosr
denství a odpuštění hříchů zde na zemi i na
onom světě. Nuže, všemocný vládce, neo
mezený pane, vyslyš prosbu mou; neboťty
působíš všechno ve všem a my všichni hle
dáme ve všem ochranu a pomoc u tebe au
tvého jednorozeného Syna a u dobrotivého,
oživujícího a soupodstatného Ducha nyní i
na věky.

Bože, jenž jsi z veliké a nevýslovné své
dobrotivosti na tento svět seslal svého jedno
rozeného Syna, aby vyhledal ztracené ovce,
neměj v ošklivosti nás hříšníky, kteříobětu
jeme tuto úžasnou a nekrvavou oběť. Ne
mámet důvěry ve svoji spravedlivost, nýbrž
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spoléháme natvoje dobrotivé milosrdenství,
jímž jsi vykoupil pokolení lidské. Úpěnlivě
vzývámetvoji dobrotu, aby oběťnašeho spa
sení nebyla tvému lidu k odsouzení; shladiž
jí naše hříchy, obnov nás tělesně i duševně
a dopřej, aby tobě, Bože a Otče, byla k zalí
bení. Pro milosrdenství a lidumilnost tvého
jednorozeného Syna, s nímž tebe chválíme
spolu s tvým přesvatým, dobrotivým a oži
vujícím Duchem, nyní i vždycky i na věky.

Preface a Sanctus: Láska Pána a Otce,milost
Pána a Syna,společenství s Duchem svatým
budiž s vámi se všemi.
I s duchem tvým.
Pozvedněme ducha i srdce.
Hodnoa spravedlivo jest.
Opravdu hodno a spravedlivo, slušno a spa
sitelno jest, abychom tebe chválili, tebe opě
vovali, tebe velebili, tobě se klaněli, tebe
oslavovali a tobě děkovali, Stvořiteli vidi
telnéhoi neviditelného světa, Pokladu věč
ných statků, Prameni života a nesmrtelnosti,
Bohu a Vládci. Tebe chválí nebesa nebes a
veškery jejich mocnosti, slunce, měsíca vše
chen hvězdný sbor, země, moře a všechno,
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co vnich jest.Tebe velebí nebeská shromáž
dění, Jerusalém, církev prvorozených, za
psaných v nebesích. Tebe velebí duchové
spravedlivých a proroků, duše mučedníků
a apoštolů, Andělé, Archandělé, Trůnové,
Panstva, Knížetstva, Mocnosti a strašlivé Sí
Jy, Cherubové a Serafové. Zpívají vespolek
vítěznou píseň tvé vznešenéslávy:
Svatý, svatý, svatý Pán zástupů, plna jsou
nebesa i země jeho velebnosti. Hosanna na
výsostech ; požehnaný, jenž přichází ve jmé
nu Páně. Hosanna na výsostech.

Přímluvy za živé: Přinášíme ti oběť,ó Pane,
za tvoji svatou, katolickou a apoštolskou
Církev,jež se prostírá po celé zemi.Uděljí,
Pane,již nyní také bohaté dary svého pře
svatého Ducha.
Pane, milostivě buď pamětliv všech, smiluj
se nade všemi, Panovníče, usmiř se s námi
všemi,uděl pokoje zástupům svého lidu, roz
ptyl pohoršení, zapuď války, upokoj rozkoly
v Církvi a vzpoury bludařské, znič pyšné ů
klady nevěřících, daruj nám svůj mír a svo
je tělo, ó Bože, naše spáso a naděje okrsku
zemského.
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K proměňování:Svatý jsi věčnýKráli, Pane,
Prameni svatosti, svatýjest tvůj jednorozený
Syn, náš Pán Ježíš Kristus, skrze něhož jsi
všechno učinil, svatý jest tvůj Duch Svatý,
jenž všechno zbádá i hlubiny Božství. Svatý
jsi,ó všemocný,neomezený,dobrotivý,straš
livý, milosrdný, soucitem oplývající k svým
tvorům. Stvořil jsi na zemi člověka podle
svého obrazu a podobenství, udělil jsi mu
požitky ráje. Když pak přestoupil tvé přiká
zání a byl vyhnán, nezavrhljsiho Dobrotivý
a neopustil, nýbrž vychovával ho jako sou
citný otec, povolal jsi ho zákonem a vzdělá
val proroky. Načež jsi sám na svět poslal
svého jednorozeného Syna,Pána našehoJe
žíše Krista, aby svým příchodem obnovil a
oživil tvůj obraz. Sestoupil s nebes, přijal tělo
z Ducha Svatého a z Marie Panny a Boho
rodičky, obcoval s lidmi a všechno konal ke
spáse našeho pokolení. Když pak se on ne
vinný chystal na dobrovolnou a životodár
nou smrt na kříži za nás hříšníky, v oné noci,
kdy byl zrazen či spíše sám sebe vydal za
život a spásu světa, vzal chléb do svých sva
tých, neposkvrněných, čistých a nesmrtel
ných rukou, vzhlédl k nebi, ukázal jej tobě,
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Bohu Otci, děkoval, požehnal, lámal a dával
svým učedníkům a apoštolům řka:Vezměte,
jezte, totoť jest tělo mé, jež se za vás láme a
vydává na odpuštění hříchů. Rovněž po ve
čeři vzal kalich, smísil v něm víno a vodu,
vzhlédl k nebesům, ukázal jej tobě, Bohu
Otci, děkoval, posvětil, požehnal jej, naplnil
jej Duchem Svatým a dal jej svým svatým a
blaženým učedníkům řka: Pijte z něho vši
chni, totoť jest krev má, krev nového záko
na, jež se vylévá a vydává za vás a za mnohé
na odpuštění hříchů. To čiňte na mou pa
mátku. Neboťkolikrátkoliv budetejísti ten
to chléb a budetepíti z tohoto kalicha, zvěs
tovati budete smrt Syna člověka a budete
vyznávati jeho zmrtvýchvstání, dokud ne
přijde.
Jediný jest svatý, jediný Pán, Ježíš Kristus.
K slávě Boha Otce.
Budiž mu sláva na věky věkův. Amen.

Foproměňování: Pamětlivi tedy jsouce jeho
životodárného utrpení,jeho spasitelného kří
že, jeho smrti a pohřbení, jeho zmrtvých
vstání po třech dnech, jeho nanebevstou
pení, jeho nastolení po pravici Boha Otce,
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jeho příštího velebného a strašlivého pří
chodu, kdy přijde v slávě, aby soudil živé i
mrtvé a jednomu každému odplatil podle
jeho skutků, prosíme, ušetři nás, Pane. Tím
vroucněji přinášíme Ti, ó Pane, pro jeho mi
losrdenstvítuto strašlivou a nekrvavou oběť,
a prosíme,nečiň s námi podle našich hříchů
a neodplácej nám podle našich nepravostí.
Nedbej jich podle své dobrotivosti a nevý
slovné laskavosti a zrušiž náš dlužní úpis,
svědčící proti nám, kteří k tobě úpíme, abys
nás ochránil. Poskytni nám svoje nebeské a
věčné dary, jichž oko nevidělo, ucho nesly
šelo a nikomu zlidí nevstoupily na srdce,jež
jsi, ó Bože, připravil těm, kteří tě milují. Las
kavý Pane, nezamítej tento lid, smilujse nad
námi, Pane Bože, všemohoucí Otče! Smiluj
se nad námi, Božea Otče! Smiluj se nad ná
mi, Bože podle svého velikého milosrden
ství a sešli na nás a na tyto zde složené dary
svého přesvatého Ducha, Vládce a života
dárce, jenž s tebou Bohem Otcem a stvým
jednorozeným Synem rovně trůní a vládne,
soupodstatný a věčný.Onťpromlouval skrze
zákon i skrze prorokyi v tvém novém záko
ně, u řekyJordanu sestoupil v podobě holu
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bice na Pána našeho Ježíše Krista a zůstal
na něm. O Letnicích snesl se v podobě ohni
vých jazyků na apoštoly. Sešli jej, Pane, své
ho přesvatéhoDuchana nás a na zde složené
svaté dary, aby všem, kterým se z nich do
stane, byly na odpuštění hříchů a k životu
věčnému, na posvěcení duše i těla, na roz
hojnění dobrých skutků a na utvrzení tvé
svaté, katolické Církve, kteroujsi založilna
skále víry,aby ji nepřemohly brány pekelné,
kterou zachovávášaždo skonánísvěta chrá
ně ji od bludu a pohoršení a od těch, kteří
nepravosti činí.

Memento: Pamětliv buď, Pane Bože, duchů
i všelikého těla, na něžjsme vzpomenulii ne
vzpomenuli, pravověrných, počínajíce spra
vedlivým Abelem až po dnešní den. Popřej
jim sám pokoje v zemi živoucích, ve svém
Království, vecslastech rajských, v lůně na
šich svatých otců Abrahama, Isáka a Jako
ba, kde není bolestí, zármutku a vzdechů,
kde v neustálé přítomnosti svítí světlo tvého
obličeje. Učiň, Pane, abychom svůj život
skončili křesťansky,podle tvého zalíbení,
prosti hříchů; povolej nás, Pane, kdykoliv
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a jakkoliv si budeš přáti ve shromáždění u
nohou svých vyvolenců, jenom af jsme bez
hany a hříchu. Pro tvého jednorozeného Sy
na, Pána našeho, Boha a Spasitele Ježíše
Krista.

Otče náš: Bože a Otče našeho Pána, Boha a
Spasitele Ježíše Krista, Pane, jehož jméno
jest veliké, blažená podstato, dobroto ne
znající závisti, Bože a Otče všech! Od věků
jsi veleben, trůníš na Cherubech a oslavují
tě Serafové,obstupujítě tisíce a miliony sva
tých Andělů a zástupy Archandělů; přijmi
obětní dary, jež ti přinášíme, jako duchovní
vůni a račiž je posvětiti i dovršiti milostí
svého Kristaa sestoupenímsvého Duchasva
tého. Posvěť, Pane, naše duše, těla i mysli,
zkoumej naše myšlení a zbádej naše svědo
mí iodpudiž od nás všeliké bujné představy,
všelikou hanebnou žádost,všeliké nenáležité
úsudky, všelikou závist i pýchu, všeliké po
krytectví,leža lest, všelikou roztržitost v ži
votě, všelikou lakotu a slávychtivost, všeli
kou lehkomyslnost a všelikou špatnost, vše
likou zlobu a hněv, všelikou utrhačnost a
rouhání, všeliká tělesná a duchovní hnutí,
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jež se protiví vůli tvé svatosti. Dopřej nám,
dobrotivý Pane, abychom s důvěrou a bez
viny, s čistým srdcem a zkroušenou duší,
Sjasnou tváří a posvěcenýmirty se osmělili
vzývati tebe, svatého Boha Oticenebeského
říkajíce:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěťse jmé
no tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá,
jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší
dej nám dnesa odpusťnám naše dluhy, jako
i my odpouštíme našim vinníkům,a neuvoď
nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Pane,neuvoď nás vpokušení Pane mocností,
vždyťznáš naši slabost, i vysvoboď nás od
zlého duchaa jeho skutků, od jehotrýznění
a záludnosti, pro své svaté Jméno,jež vzý
váme na ochranu své ubohosti. Neboť tvé
jest království a moc i sláva Otce i Syna i
Ducha svatého nyní i vždycky i na věky vě
kův. Amen.

Přijímání: Ejhle Beránek Boží, Syn Otce
věčného, jenž snímá hříchy světa a ukřižo
ván byl za život a spásu světa.
Pane, Bože náš, nebeský Chlebe, živote vše
homíra! Zhřešil jsem před nebem a před te
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bou a nejsem hoden, abych přijal tvá nepo
skvrněná tajemství, ale učiň, Ó milosrdný
Bože, svou milostí, abych přijal tvé svaté Tě
lo a tvoji drahocennou Krev nikoliv na soud,
nýbrž na odpuštění hříchů a pro život věčný.
Sláva Bohu, jenž nás všechny posvětil a po
svěcuje. Vyvýšen budiž Bůh nad nebesa a
jeho sláva po veškeré zemia jeho království
trvejž na věky věkův. Velebeno budiž jmé
no Pána Boha našeho na věky.

Dikůčinění po svatém přijímání: Děkujeme
ti, Kriste, Bože náš, že jsi nám dopřál podílu
na svém Těle a Krvi na odpuštění hříchů a
k životu věčnému. Prosíme tě pro tvou do
brotivost a milostivost, rač nás uchovati od
věčné záhuby.
Budiž tobě sláva,čest a chvála, KristeKráli,
Jednorozený Otcův! Vždyťjsi nám, svým
hříšným a neužitečným služebníkům dopřál,
abychom přijali tvá neposkvrněná tajemství
na odpuštění hříchů a k životu věčnému. Bu
diž tobě čest! Pamětlivi jsouce naší svaté,
neposkvrněné, vznešené a chvályhodné Pa
ní, Bohorodičky a ustavičné Panny Marie i
všech svatých, v nichž se ti od počátkuzalí
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bilo, poroučíme sebe vespolek i celý svůj
život tobě Kriste, Bože náš.
O Bože,jenž jsi z veliké a nevýslovné lásky
k lidem se ponížil k slabosti svých služeb
níkův a dopřál jsi nám, abychom měli podil
z tohoto stolu, nesuď nás pro požívání tvých
neposkvrněnýchtajemství, ale zachovej nás,
Dobrotivý, ve svatosti svého přesvatého Du
cha,abychom posvěceni jsouce se všemitvý
mi svatými, v nichž se ti od počátku zalíbilo,
přijali podíl a dědictví ve světle tvé tváře.Pro
milosrdenství tvého jednorozeného Syna,
Pána našeho, Boha a Spasitele Ježíše Krista,
s nímž a s tvým přesvatým, dobrotivým a
životodárným Duchem jsi veleben; neboť
chváleno a oslavovánojest tvoje nejvýš úcty
hodné a vznešené Jméno, jméno Otce, Syna
1 Ducha svatého, nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.

Závěrečnémodlitby: Veliký a podivuhodný
Bože, shlédni na své služebníky, neboťsklá
níme před tebou svoje šíje. Vztáhni svoji
mocnou a žehnající ruku a požehnej svůj lid.
Zachovej své dědictví, abychom stále a vždy
cky oslavovali tebe,našeho živéhoa pravého
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Boha, svatou a soupodstatnou Trojici, Otce,
Syna a Ducha svatého, nyní i vždycky i na
věky věkův.
Pane,jenž jsi nám spojením s přesvatýmTě
Jem a drahocennou Krví svého jednoroze
ného Syna, Pána našehoJežíše Krista, udělil
posvěcení, dej nám též milost svého dobro
tivého Duchaa zachovej nás neporušené ve
víře. Veď nás k dokonalému synovství, k vy
koupenía k příštímu požívání věčnosti; ne
boť tys, ó Bože, naším posvěcením a naším
světlem i tvůj jednorozený Syn a tvůj pře
svatý Duch nyní i vždycky...
Pane Ježíši Kriste, Synu Bohaživého, Pastýři
i Beránku,jenž snímáš hříchysvěta! 'ys od
pustil dluh oběma dlužníkům, tys odpustil
hříšnici aochrnulému navrátil zdraví odpus
tiv mu zároveň hříchy;odpusťa promiň nám,
Bože, hříchy, jichž jsme se dopustili dobro
volně i bezděky, vědomě i nevědomě pře
stoupením a zanedbáním a jež lépe zná tvůj
přesvatý Duch než tvoji služebníci. Neboťtys
náš Bůh, Bůhslitování, jenžmůže zachrániti
a prominouti, a tobě náleží čest spolu s věč
ným Otcem i s životodárným Duchem nyní
i vždycky i na věky věkův. Amen.
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Mešní modlitby z Liturgie sv. Marka

Úvodnímodlitba :Hospodine, Boženáš, Otče
Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, vzdá
váme tobě neskonalé díky ze všeho, skrze
vše a ve všem, neboť ty jsi nám poskytl zá
štitu a pomoc,ujal jsi se nás, vedl jsi nás do
savadním časem našeho života, provázeljsi
nás až k této hodině a dopřáljsi nám, aby
chom opět na tomto svatém místě mohli před
tebe předstoupiti a tebe za odpuštění svých
hříchů a za smír pro všechen lid prositi.
Snažně tebe vzýváme, Nejdobrotivější, uděl
nám, abychom tento svatý deni všechen čas
svého života bez hříchu, v radosti, ve zdraví
a bezpečí, ve svatosti a v tvé bázni prožili.
Zapud, ó Bože,od nás a od své svaté obecné
a apoštolské Církve všelikou závista všeliký
strach, pokušení a působení ďábelské a ná
strahy zlých lidí. Dej nám, co je nám k dob
rému a k spáse. Odpusťnám milostivě podle
své dobroty a lidumilnosti, čímkoliv jsme se
prohřešili myšlením, slovy i skutky, a ne
Oopouštějnás, ó Bože, neboť v tebe důvěřu
jeme. Neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás
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od zlého ducha a jeho skutků. Pro milost,
slitovnost a lidumilnost svého jednorozené
ho Syna, skrze něhož a s nímž spolu s tvým
přesvatým, dobrotivým a oživujícím Du
chem budiž tobě sláva a moc nyní i vždycky
i na věky. Amen.

K Evangeliu: Věčné Slovo, jednorozený
Synu Boží!Pro naše spaseníráčil jsi vzíti na
se tělo z Bohorodičky, ustavičné Panny Ma
rie a bez újmy svého božství stal jsi se člo
věkema byljsi ukřižován.Kriste, Boženáš,
jenž jsi svou smrtí zmařil smrt a ve svaté
Trojici s Otcem i Duchem Svatým jsi vele
ben, spasiž nás!
Vládce veškerenstva, Pane Ježíši Kriste, od
věké Slovo věčného Otce! Ty jsi se k spáse
našeho pokolení připodobnil nám ve všem,
kromě hříchu,a rozeslal své svaté učedníky
a apoštoly, aby hlásali evangelium tvého
království, učili a uzdravovali všelikou ne
moc a mdlobuve tvém lidu. Sešli nám nyní,
ó Pane, světlo své a pravdu svou, osvěťnáš
duchovní zrak k poznání tvých svatých vý
roků. Uschopni nás, abychom byli netoliko
jejich posluchači, ale i činiteli, abychom vy
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dali hojný užitek, třicetinásobnýa stonásob
ný a si zasloužili říše nebeské. Spěšně nám,
Pane, vyjdi vstříc svým slitováním, neboť
ty, Pán a Bůh, jsi blahá zvěst, záchrance a
strážce náš na duši i na těle, k tobě vysíláme
chválu a díky k nebesům, k Otci, Synu i Du
chusvatému nyní a vždyckyi navěky. Amen.

K obětování: Vládce a Pane Ježíši Kriste,
souvěčné Slovo věčného Otce a Ducha sva
tého, vznešený Veleknězi, Chlebe, jenž jsi
s nebe sestoupil, vytrhl nás ze záhuby k ži
votu a jakožto nevinný Beránek se obětoval
za život světa, úpěnlivě tebe vzýváme, bož
ský Příteli lidí, aťzazáří světlo tvé tváře nad
tímto chlebem a kalichem. Službou andělů
a přísluhou kněze přijmi je, Bože, na svůj
přesvatý stůl k své slávě a k obnově našich
duší. Skrze milost, slitovnost a lidumilnost
svého jednorozeného Syna, skrze něhož a
s nímž tobě sláva a moc spolu s tvým pře
svatým, dobrotivým a oživujícím Duchem
nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.

K prefaci: V pravdě důstojno a spravedlivo
a pro naše duše spasitelno jest tebe věčné
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ho, vládce, pána, Boha, Otce všemohoucího
chváliti a velebiti, tobě děkovati a neúnavně
neumlkajícími rty a plesajícím srdcem ve
dne v noci tebe vyznávati. Neboťty jsi stvořil
nebe a vše, co je na nebi, zemi i vše, co na
ní jest, moře,prameny, řeky,jezera a vše,co
v nich žije, a člověkajsi stvořil podle svého
obrazu a podobenství. Obdařil jsi ho půvaby
rajskýmia ani po pádujsi ho nezavrhl a ne
opustil, Dobrotivý, nýbrž zákonem jsi ho
přivolal, proroky vyučoval a tímto úžasným,
oživujícím a nebeským tajemstvím napravil
a obnovil. Všecko pak jsi učinil skrze svou
Moudrost, skrze pravé Světlo, skrze svého
jednorozeného Syna, Pána, Boha a Spasitele
našeho Ježiše Krista. Skrze něho a s ním a
s Duchem svatým díky vzdávámetobě a při
nášímeti tuto duchovní a nekrvavou oběť,
která se tobě, Pane, obětuje ve všech náro
dech od východu slunce až do západu, od
půlnoční strany k polední, neboťvelikéjest
jméno tvé mezi všemi národy a na každém
místě se jménu tvému přinášejí zápaly, oběti
a dary. Ty jsi vznešený nade všecku vládu,moca síluanadvšelikéjménonatomtoina
onom světě. Kolem tebe krouží tisíce a mi
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liony svatých Andělů a vojeArchandělů. Ne
utuchajícími ústy a neumlkajícími chvalo
zpěvy volají vzájemně trojnásob svatý vítěz
ný hymnus:
Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů. Plná
jsou nebesa i země slávy tvé.
Posvěcuj nás neustále všecky a přijmi se
všemi, kdož ti blahořečí, Vládce a Pane, též
naše chvalozpěvy.

Před svatým proměněním: Tebe pokorně
vzýváme, nejdobrotivější Pane, pomni své
svaté, jediné,obecné a apoštolské Církve,do
končin světa sahající, pomni všech národů a
celého svého stádce. Vlej nebeský mír do
našich srdcí a dej nám všem pokojný život.
Králi pokoje, uděl nám svůj pokoj ve svor
nosti a v lásce. Ovládni nás, Bože, nebot tvé
jméno vzýváme. Oživuj naše duše; aťnepa
nuje hříchnad námi ani nad veškerým tvým
lidem.
Navštiv, Pane, nemocné svého lidu svým
soucitem a milosrdenstvím a uzdravje. Od
vraťod nich i od nás všelikou nemoca sla
bost, a zapuď od nás mdlobu ducha.
Pomni, Pane, každé stísněné a ztrápené duše

79



křesťanské,potřebující božského milosrden
ství a přispění. Obrat zbloudilé.
Pomni, Pane, též nás, svých hříšných a ne
hodných služebníků a shlaď, ó dobrotivý
Bože, naše hříchy. Pomni, Pane, také mne
svého nepatrného, hříšného,nehodnéhoslu
žebníka a shlaď, lidumilný Bože,mé hříchy.
Buď při nás, kteří tvému přesvatému jménu
sloužíme. Žehnej, Pane, našim shromáždě:
ním. Vyhlaď ze světa všecku modloslužbu.
Zdrť satana, všecku jeho moc a zlobu pod
naše nohy. Pokoř, Pane, nepřátele své svaté
Církve jako ve všech dobách, i nyní. Odzbroj
jejich zpupnost, ukaž jim rychle jejich sla
bost; zmařjejich nástrahy a Isti, jimiž na nás
dorážejí. Povstaň, Hospodine, a rozptýleni
buďtež nepřátelé tvoji a prchnětež všichni,
kdož nenávidí tvé svaté jméno. Tvůj věrný
a pravověřící lid pak aťse tvým požehnáním
rozmáhá z tisíců k milionům těch, kteříplní
tvou svatou vůli.

Proměňování: Naplň, Bože, tuto oběťsvým
požehnáním skrze Ducha svatého. Neboťnáš
Pán a Bůha nejvyšší král Ježíš Kristus v oné
noci, kdy se vydal za naše hříchy a podstou
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pil na těle přehroznou smrt za všecky, zasedl
k stolu se svými učedníky, vzal chléb do
svých svatých a neposkvrněných rukou,
vzhlédl k nebi k svému Otci, našemu Bohu,
díky činil, žehnal, lámal a dával svým sva
tým a blaženým učedníkům a apoštolům řka:
Vezmětea jezte, neboťtoto jest tělo mé, které
se láme a vydává za vás na odpuštění hříchů.
Podobně vzal též kalich, když pojedli, smísil
v něm víno s vodou, vzhlédl k nebi k Otci
svému a Bohu našemu, díky činil, žehnal,
naplnil jej Duchem svatým a dával svým sva
tým a blaženým učedníkům aapoštolům řka:
Pijte z toho všichni, neboť toto jest krev má,
krev nového zákona, která se za vás a za
mnohé vylévá na odpuštění hříchů.To čiňte
na mou památku. Neboť kolikrátkoli tento
chléb budete jísti a tento kalich píti, mou
smrt budete zvěstovati, mé zmrtvýchvstání
a nanebevstoupení vyznávati, dokavad zno
vu nepřijdu.

Po svatém proměnění: Vládce Hospodine,
všemohoucí nebeský králi, zvěstujemesmrt
tvého jednorozeného Syna, našeho Pána,
Boha a Vykupitele Ježíše Krista a jeho zmr

ol



tvýchvstání třetího dne; vyznáváme též jeho
nanebevstoupení, jeho nastolení na pravici
Boha Otce a očekáváme jeho druhý hrozný
a strašný příchod, kdy se zjeví, aby soudil
živé i mrtvé podle spravedlnosti a odplatil
každému podle skutků jeho.
Před tvou tvář, Hospodine, Bože náš, kla
deme oběťz tvých vlastních darů a vzýváme
tě vroucně, ó Předobrotivý, sešli s výsosti
své svatyně,ze svého skvoucího paláce, z ne
změrných hlubin Utěšitele, Ducha pravdy,
Svatého, Pána, Oživovatele.On mluvil skrze
zákon, proroky a apoštoly ; on jest všudy pří
tomena vše naplňuje, on vlévá podle tvého
zalíbení posvěcení, komu chce. Jednotný jsa
co do přirozenosti, mnohotvárný je ve svém
působení, zdroj božských milodarů,s tebou
soupodstatný, z tebe vycházející, spoluvlád
ce říše tvé a tvéhojednorozeného Syna, Pána
Boha aVykupitele našehoJežíše Krista.Sešli
na nás a na tyto dary svého Ducha svatého,
aby všem, kdož jich budou požívati, sloužily
k víře, k vystřízlivění, uzdravení, k porozu
mění, k posvěcení, k obnově duše,těla i du
cha, k podílu na blaženém věčném životě a
neporušenosti, k oslavě tvého přesvatého
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jména, k odpuštění hříchů, aby tím i vším
zvelebeno a chváleno bylo tvé přesvaté,úcty
hodné a slavné jméno s Ježíšem Kristem i
Duchem svatým.
Duším, jež u víře v Krista zesnuly, popřej,
Pane, Boženáš, odpočinutí ve stáncích svých
svatých a obdař je ve své říši dobry svých
zaslíbení, jakých ani oko nevidělo, ani ucho
neslyšelo ani srdce lidské nevytušilo,jež jsi
připravil, Bože, těm, kdož tě milují. Uveď je
jich duše k odpočinku a dopřej jim králov
ství nebeského. Nám pak uděl, abychom
křesťansky, nábožně a bezhříšně dokonali
běh života a poskytni nám účastenství a úděl
se všemi svými svatými. Amen.

K Pater noster: Božesvětla,zploditeli života,
původce milosti, tvůrce světů, prapříčino
vědění, dárce moudrosti, poklade svatosti,
učiteli čisté modlitby, dobrodinče duší, ty
uděluješ maličkým v tebe doufajícím to, co
oblažuje zraky Andělů; ty jsi nás vyvedl
z propasti na světlo, ty nám dáváš po smrti
život, místo poroby svobodu a moříš v nás
temnotu hříchu příchodem svého jednoro
zeného Syna. Osvět tedy, vládce Hospodine,
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vlitím Duchasvatého očinaší duše,abychom
tento nesmrtelný a nebeský pokrm nepřijí
mali k odsouzení. Uzdrav nás dokonale na
duši i natěle,abychom s tvými svatými učed
níky a apoštoly byli způsobilí těvzývati mod
litbou Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích...
Ano, Pane, neuvoď nás v pokušení, ale zbav
nás od zlého. Tvé veliké milosrdenství ví, že
při své slabosti neobstojíme; avšak dej nám
s pokušením milost, abychom mu odolali.
Ty jsi nám přecpropůjčil moc, abychom šla
pali po zmijích a štírech a po všeliké moci
nepřátelské. Nebot tvé je království a moca
sláva na věky věkův. Amen.

Předsvatýmpřijímáním:Vládce Hospodine,
všemohoucí Bože, jenž trůníš na Cherubí
nech a oslavován jsi Serafiny,jenž jsi na vý
sosti rozesel hvězdy a na nebesích rozestavil
bezhmotné Anděly, před tebou jsme sklonili
své šíje na znamení své služebnosti. Zaplaš,
prosíme,skryté útokyhříchuznašeho ducha
a vyjasni naši duši božskými paprsky svého
Ducha svatého, abychom naplněni jsouce
pravým poznáním tebe, hodni byli účasten
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ství předloženýchdarů,neposkvrněnéhotěla
a drahocenné krve tvého jednorozeného Sy
na, Pána, Boha a Spasitele našeho Ježíše
Krista. Odpusť nám pro svou velikou a ne
vystihlou dobrotu jakýkoli hřích; milostí,
milosrdenstvím a lidumilností svého jedno
rozeného Syna, skrze něhož a s nímž budiž
tobě i přesvatémua oživujícímu Duchuslá
va a moc nyní i vždycky a po všecky věky.
Amen.
Svatý, Nejvyšší, Hrozný, ve svatyni trůnící
Pane, posvěťnás Slovem své milosti a vlitím
svého přesvatého Ducha. Neboť ty, Vládce,
jsi řekl: Buďte svatí, jako já svatý jsem!
Pane Ježíši, nepochopitelné Slovo Boží,sou
podstatný s Otcem i Duchem svatým, přijmi
čistý chvalozpěv, který s Cherubíny a Sera
finy i já, tvůj hříšný a nehodný služebník
přednáším:
Pane,smiluj se! Pane, smiluj se! Pane, smi
luj se!

Žalm 144: Vyvyšovati budu tebe, Božemůj,
králi, slaviti jméno tvé vždycky, na věky.
Den ze dne dobrořečiti budu tobě, jméno
tvé chváliti vždycky, na věky.
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Veliký jest Hospodin, vší chvály hodný, ve
Jikost jeho nelze vystihnouti.
Rodrodu vychvaluje tvá díla,rozhlašuje dále
tvou moc.
Hlásají lesk tvé posvátné velebnosti, o tvých
divech vypravují.
Velebí tvou hrozivou sílu, o velikých činech
tvých hovoří.
Ústa jim přetékajívzpomínkami na tvou dob
rotu,plesají nad tvým spravedlivým řízením.
Milostivý, slitovný jest Pán, shovívavý, nej
výš milosrdný.
Dobrotivý jest Hospodin ke každému, nade
všemi tvory svýmise slitovává.
Pane,atť chválí tě všichni tvorové tvoji, svatí
tvoji ať tobě dobrořečí.
Slávu království tvého aťhlásají, o mocitvé
af vypravují,
aby zvěstovánabyla synům lidským moctvá
a slavná velebnost království tvého.
Království tvé jest království na všeckyvěky,
vláda tvá od pokolení do pokolení.
Věrný jest Hospodin v každém slovu svém,
svatý ve všech svých dílech.
Podpírá Hospodin všecky,kdožklesají,zdví
há každého sraženého.
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Oči všech doufají v tebe, Hospodine,aty jim
dáváš pokrm v čas příhodný,
otvíráš ruku svou
a naplňuješ vše, co žije, požehnáním.
Spravedlivý jest Pán ve všech cestách svých,
milostivý ve všech dílech svých.
Blízko jest Pán všem, kdož ho vzývají, všem,
kdož k němu volají upřímně.
Svým ctitelům činí po vůli, slyší jejich úpění
a pomáhá jim.
Chrání Pán všecky, kdož ho milují, ale hříš
níky všecky zahubí.
Chválu Páně hlásejte rty mé, všeckotělo dob
rořeč svatému jménujeho na věky, na věky
věkův.

Po svatém přijímání: Díky ti vzdáváme,
vládce Hospodine, Boženáš, za udělení tvých
svatých, neposkvrněných, nesmrtelných a
nebeských tajemství, jež jsi nám k našemu
blahu, k posvěcenía spasení duše i těla po
skytl. Vroucně tě vzýváme, nejdobrotivější
Pane,dej,ať účastenství svatého těla a draho
cenné krve tvého jednorozeného Syna nám
slouží k statečnému vyznávánívíry,k nelíče
né lásce, k vroucí nábožnosti, k odrážení ne
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přítele, k zachovávání tvých přikázání, k za
jištění života věčného a k vítanému ospra
vedlnění před hrozným soudním stolcem
tvého Krista. Skrze něho a s ním buď tobě
i přesvatému, dobrotivému a oživujícímu
Duchusláva a moc nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.

K požehnání: Svrchovaný Králi, s Otcem
souvěčný,jenž jsi svou silou odzbrojil peklo,
přemohl smrt a svou božskou mocía světel
nou zářísvého nevýslovného božství Adama
z mrtvých vzkřísil, vztáhni, Pane pro přijetí
tvého neposkvrněného těla a drahocenné
krve svou neviditelnou a žehnající pravici a
požehnej nám všem. Smiluj se, posilni nás
svou božskou mocí a odejmi od nás zlou a
hříšnou žádostivost tělesnou. Osvit náš du
chovní zrak proti temnotě bezbožnosti vůkol
a Spoj nás se sbory tobě milých vyvolených.
Neboť skrze tebe a s tebou přísluší Otci i
přesvatému Duchu všeliká chvála, moc, kla
nění a díkůčinění nyní i vždycky i na věky.
Amen.



Závěrečná modlitba: Pane, jenž jsi nám do
přál spojení s přesvatým tělem a drahocen
nou krví svého jednorozeného Syna a nás
posvětil, dej nám milost a dar svého přesva
tého Ducha a zachovej nás bez úhonyu víře.
Veď nás k dokonalému vykoupení a synov
ství a k budoucímu požívání věčnosti.Neboť
ty jsi naše posvěcení a k tobě, Otci, Synu i
Duchu svatému vysíláme na výsost chvalo
zpěv nyní i vždycky i na věky. Amen.
Veleben budiž Bůh, jenž nás všecky žeh
ná, posvěcuje, chrání a zachovává účastí na
svých svatých tajemstvích. Veleben budiž na
věky věkův. Amen.



Modlitby kající

Modlitba k přesvaté Panně : Ó Paní má pře
blahoslavená,záštito rodu lidského, útočiště
a záchrano těch, kdožse k tobě uchylují! Vím
a vpravdě uznávám,že jsem velmi zhřešila
rozhněval, přemilostivá Paní, přesvatého
Boha, v těle zrozenéhoz tebe. Ale mám mno
hé příklady těch, kteří urazili jeho veleb
nost, celníky, marnotratníky i jiné hříšníky,
jimž se dostalo odpuštění hříchů pro jejich
pokání a vyznání. Tyto tedy příklady omi
lostněnýchsi uváděje na mysl a pozoruje tak
milosrdné jich přijetí u Boha, osměluji se i
já hříšník utíkati se kajícně k tvému mateř
skému srdci, Ópřemilostivá Paní. Podej mi
pomocnou ruku a vypros mi u svého Synai
Boha odpuštění mých těžkých hříchů.Věřím
a vyznávám,že ten, jehož jsi porodila, Syn
tvůj, je vpravdě Kristus, Syn Boha živého,
soudce živých i mrtvých, odplácející každé
mu podle skutků jeho. Věřím též a vyzná
vám,že ty jsi vpravdě Bohorodička, pramen
milosrdenství, potěšení plačících, nálezkyně
ztracených, silná a ustavičná u něho pro
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střednice, velmi milující rod křesťanský,do
poručitelka mého pokání; vskutku není pro
lidi jiné pomocia ochrany kromětebe,ó Paní
přemilostivá! Nikdo v tebe důvěřujícínebyl
zahanben, nikdo skrze tebe vzývajeBoha ne
byl opuštěn. Proto vzývám tvou nezměrnou
dobrotu: otevř bránu svého milosrdenství
mně zbloudilému a upadlémuv temnou pro
past. Neodvracej se ode mne poskvrněného,
nezamítej hříšné modlitby mé, neopouštěj
mne ubohého,kterého zlobnýnepřítel uvrhl
v neštěstí, ale přimluv se za mne u milosrd
ného Boha, z tebe zrozeného, aby mi odpus
til veliké mé hříchy a vysvobodil mne z mé
bídy, abych i já se všemi, kteří dosáhli od
puštění, opěvoval a slavil nezměrné milo
srdenství zrozeného z tebe Boha, i tvé ne
klamné zastupování mne, v tomto životě i
v nekonečné věčnosti. Amen.

Modlitba sv.Augustina: Jakou láskou jsi nás
zahrnul, Otče dobrý, jenž jsi ani vlastního
Syna neušetřil, nýbrž za nás všecky jej vy
dal. Jak jsi miloval nás, pro které on, jenž
sobě nepoložil za věc uloupenou,že jest ro
ven Bohu,stal se poslušným až k smrti a to
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smrti kříže; on jediný mezi mrtvými svo
bodný, mající moc život dáti a mající moc
zase jej vzíti; on pro nás u tebe vítěz i oběť
vítězná, a proto vítěz, že oběťvítězná; on pro
nás u tebe kněz i oběť smírná a proto kněz,
že i oběťsmírná; jenž z nás otroků učinil tvé
Syny,poněvadž jsa tvým synem,stal se na
ším služebníkem .Plným právem všecku svou
naději v něho skládám, že uzdravíš všecky
mé neduhy skrze toho, jenž sedí na pravici
tvé a u tebe se za nás přimlouvá. Jinak bych
si musil zoufati. Neboťmé neduhy jsou mno
hé a veliké, Jsou sice mnohé a veliké, avšak
účinnější je tvůj lék. Kdyby Slovo nebylo
tělem učiněno a nepřebývalo mezi námi,
pak bychom mohli mysliti, že Slovo tvé je
daleko spojení s člověkem a pak zoufati sa
mi nad sebou!
Pane, na tebe skládám všecku svoustarost,
abych žil a patřil na podivuhodnosti zákona
tvého. Ty znáš mou nevědomost a slabost;
pouč mne a uzdrav mne! Jednorozený Syn
tvůj, v němž jsou skryty všecky poklady
moudrosti a vědomosti, mě vykoupil svou
krví. At mne neutlačují zpupní nepřátelé,
neboť uvažuji o ceně svého vykoupení; ona
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je mi pokrmem a nápojem, já ubožák chci
býti mezi těmi, kteříjedí do syta a chválí Pá
na, kteří ho hledají. VyznáníXI,43.

Veliký jsi, Pane, a veškeré chvály hodný,
velikost tvá je nevýstižná a moudrost tvá ne
změřitelná. A tebe chváliti chce člověk, tak
nepatrná částka tvého stvoření! Člověk ste
nající po tíhou smrtelnosti, stenající pod svě
dectvím svého hříchu, pod svědectvím, že
se pyšným protivíš! A přece tě chce chváliti
člověk, tak nepatrná částka tvého stvoření!
Ty povzbuzuješ člověka, aby tě s radostí
chválil, neboť stvořil jsi nás pro sebe a ne
pokojné je srdce naše, dokud nespočinev to
bě. Vyzn.I, 1.

Po svaté zpovědi: Ano, Pane, jsem sluha
tvůj a syn služebnice tvé. Zpřetrhal jsi pouta
má, tobě podám obětdíků. Attě chválí srdce
mé a jazyk můj a všecky kosti mé at řeknou:
„Pane, kdo je tobě podoben ?“Ty pak mi od
pověz a rci duši mé: Spása tvá jsem já! A
věru kdo jsem byl já? Jaký jsem byl? Jest
něco zlého, čeho bych se byl nedopustil svý
mi skutky? Nebo ne-li skutky, svými slo

93



vy; nebo ne-li slovy, svou vůlí? Ty však, Pa
ne, dobrý a milosrdný, jsi se nade mnou
slitoval, vztahuje ruku svou až do hlubin mé
smrti a ze dna srdce mého vyčistil jsi bahno
zkaženosti. Vyzn.IX, 1.

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná
a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval!
Ty jsi byl uvnitř a já venku a tam jsem tě
hledal a já šeredný vrhl jsem se na všecky
tvé krásné tvory, jež jsi stvořil. Ty jsi byl se
mnou,ale já jsem nebyl s tebou. Vzdalovalo
mne od tebe všeto, co by vůbec nebylo, kdy
by nebylo tebou. Tyjsi volal, křičel a pře
hlušil jsi mou hluchotu. Tyjsi se stkvěl, zářil
a zahnal jsi mou slepotu. Tvá vůně mě zau
jala, vdechl jsem ji a dychtil jsem po tobě.
Okusil jsem tě a lačním a žízním po tobě.
Dotkl jsi se mne a vzplanul jsem touhou po
tvém míru. Vyzn.X, 27.

Veškerá má naděje spočívá jen ve tvém ne
smírném milosrdenství, Pane Bože! Dej, co
poroučíš,a poruč,co chceš. Poroučíš mi zdr
želivost. Zdrželivost totiž nás sjednocuje a
zpět přivádí k té jednotě, od níž jsme se tak
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velice odchýlili. Méně zajisté tě miluje, kdo
s tebou miluje ještě něco jiného, co nemiluje
pro tebe.Ó Lásko, jež planeš a nikdy nehas
neš! Bože můj, Lásko má, rozněť mne! Při
kazuješ zdrželivost, nuže dej, co poroučíš a
poruč, co chceš. Vyzn.X,29.

Vyslyš, Bože, mou modlitbu, aby má duše
neochabovala pod tvou kázní,abych neustá
val vyznávatitvá neskončená milosrdenství,
jimiž jsi mne vysvobodil ze všech mých nej
horších cest; abys mi byl sladší nade všecky
svody,jichž jsem následoval; abych tě milo
val ze všech sil a tvé ruky se chápal z celého
srdce, abys mne tak vysvobodil ze všech po
kušení až do konce. Fyzn.I, 15.

Vzývám tě, Božemůj, Milosrdenství mé, jenž
jsi mě stvořil a na mne nezapomněl, když
jsem já zapomnělna tebe. Zvu tě do své du
še, abys, roznítě v ní touhu sám po sobě,ji
připravil k přijetí sebe. Neopouštěj mne ny
ní,když tě vzývám,který jsi mne svou dobro
tivostí předešel, než jsem tě vzýval, a opětně
rozličnými způsoby nabádal, abych z dálky
tě slyše,se obrátil a odpovědělna tvé volání.
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Neboť ty jsi, Pane, shladil veškeré mé ne
pravosti, abys nepotrestal rukou,jež se proti
tobězdvihly,a předešel jsi veškeré mé dobré
skutky, abys mě odměnil svýma rukama,
jimiž jsi mě utvořil. Stvořil jsi mne,aniž jsi
mne potřeboval, a nejsem takový, abych ti
mohl býti k užitku, Pane a Bože můj! Mám ti
sloužiti, ne však proto, jako bys byl unaven
vlastní činností; mám tě poslouchati, nevšak
proto, jako by bez mé poslušnosti ochabo
vala tvá moc; mám tě ctíti, ne však proto,
jako bys bez mé oslavy zůstal neoslaven, jako
zůstává nevzdělanou země, které člověk ne
vzdělává. Nikoliv; mám ti sloužiti a tebe ctíti,
abych byl blažen tebou, který jsi mneurčil
pro blaženost. Vyzn.XIII,1.

Před svatým přijímáním
Modlitba svatého Basila Velikého.

Božea vládce náš, Pane Ježíši Kriste, zdroji
života a nesmrtelnosti, původce všeho tvor
stva viditelného i neviditelného, souvěčný
a rovný Synu věčného Otce, jenžjsi se z ne
smírné dobroty oděl tělem, podstoupil smrt
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na kříži a dal se pohřbíti za nás hříšníky a
svou krví obnovil naši přirozenost, hříchy
zchátralou, nesmrtelný Králi, přijmi též po
kání mne hříšného.Zhřešilt jsem, Pane,zhře
šil jsem proti nebi i před tebou a nejsem ho
den pohleděti k výsosti tvé slávy. Rozhněval
jsem tvou dobrotu, přestoupil jsem tvé zá
kazy, neposlouchal jsem tvých rozkazů. Ale
ty, Pane, jsa mírný, shovívavý a milosrdný,
nenechal jsi mne zahynouti v mých nepra
vostech, čekaje stále na mé obrácení. Neboť
ty, Předobrotivý, jsi řekl skrze svého proro
ka: Nechci smrti hříšníka, nýbrž aby se ob
rátil a živ byl. Nechceš tedy, Pane, zahubiti
dilo svých rukou a nemáš zalíbení ve zkáze
člověka,nýbrž přeješsi, aby všichni byli spa
seni a poznání pravdy došli. Proto i já,třebas
jsem nehoden nebe i země i tohoto časného
života,zcela se poddav hříchu a otročiv zlým
žádostem a poskvrniv tvůj obraz, ale jsa tvé
stvoření a dílo, nezoufám nad svým spase
ním, nýbrž spoléhaje na tvé nesmírné milo
srdenství přicházím k tobě. Přijmi tedy i
mne, nejdobrotivější Pane,jakojsi přijal že
nu hříšnici, jakojsi přijalkajícíholotra, cel
níka i marnotratného syna, a sejmi se mne
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břímě hříchu, Beránku, jenž snímáš hříchy
světa, Lékaři, jenž uzdravuješ neduhy lid
stva, jenž voláš k sobě ty, kteří pracují a ob
tíženi jsou, a je občerstvuješ. Neboťnepřišel
jsi volati spravedlivých, nýbrž hříšníků k po
kání. Nuže očisťmne od všelikého kalu těla
i ducha a nauč mne přistupovati k tvé svá
tosti se svatou bázní, abych s čistým svědo
mím ji přijímaje, účasten byl tvého svatého
Těla i Krve a abys ty žil a přebýval ve mně
s Otcem i svatým tvým Duchem. Pane Ježíši
Kriste, Bože můj, ať mi přijetí přečistého a
životodárného tvého tajemství není k odsou
zení ani ku chřadnutí na duši i na těle, jako
těm, kteříje přijímajínehodně,nýbrž dopřej
mi aždo posledního dechu bráti podíl na tvé
svátosti s čistým srdcem, abych jí získával
společenství Ducha svatého, pokrm na cestu
do života věčného, úlevu v odpovědnosti na
tvém hroznémsoudu a tak abychijá se všemi
tvými vyvolenými byl účasten tvého nehy
noucího blaha,jež jsi připravil těm, kteří tě
milují, Pane, v nichžto jsi veleben na věky.
Amen.



Po svatém přijímání

Díky tobě vzdávám, Pane Bože můj, že jsi
mne hříšného nezamítl, nýbrž dopřál mi na
tvém svatém tajemství účasti. Díky tobě
vzdávám,že jsi mně nehodnému ráčil po
skytnouti svých přečistých a nebeských da
rů. Nejdobrotivější Pane, jenž jsi pro nás
umřel a z mrtvých vstal, a nám odkázal tuto
úžasnoui životodárnou svátost k posilnění a
posvěcení dušei těla, dej, aby i mně sloužila
k uzdravení dušei těla, k zapuzení všelikého
protivníka, k osvícení ducha, k usměrnění
duševních sil, k neotřesitelné víře,k nelíče
né lásce, k pravé moudrosti, k plnění tvých
přikázání, k rozmnožení tvé božské milosti
a k získání tvého království, abychtvou svá
tostí jsa chráněn měl na mysli jen tvou bla
hovůli a nežil sobě,nýbrž tobě, našemu Pánu
a oblažiteli, a opouštěje tento svět s nadějí
životavěčného,dospěl věčnéhopokoje,kdež
zaznívá neustálý zpěvhodujících a neskona
lá slast proniká ty, kteří patří na oblažující
tvář tvé nevýslovné dobroty. Neboť v tobě
jest naplnění všech tužeb, v tobě je nevý
slovná radost těch, kteří tě milují, Kriste,
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Bože náš, a tobě chválu pěje všecko stvoření
na věky. Amen. Sv. BasilVeliký.

K přečistéMarii Panně
Přesvatá Panno a Paní, světlo mé zachmu
řené duše, naděje, záštito, útočiště, útěcho
a radosti má, díky tobě vzdávám, neboťjsi
mně nehodnémuráčila zjednati účastenství
na přečistém těle a úctyhodné krvi svého
Syna. Ty, která jsi porodila světlo pravé,
osvět méduchovní oči.Kterájsi zrodila zdroj
nesmrtelnosti, oživ mne, zemřevšího hří
chem. Ty, štědrá Matko milostivého Boha,
slituj se nade mnoua zjednej mi tichost a
zkroušenost srdce, pokoru ducha,sebranost
roztěkaných myšlenek a vyžádej mi, abych
hodně přijímal vždy nejsvětější svátost k u
zdravení a posvěcení dušei těla a získej mi
slzy kajícnosti a vyznání, abych tě opěvoval
a slavil po všecky dni života svého. Neboťty
jsi chvályhodnáa slavná na věky. Amen.
Sv. Basil Veliký.

Prosby svatého Augustina
Pane Ježíši,učiň aťpoznámTebe,ať poznám
sebe. Ničeho aťsi nežádám než Tebe. At sebe
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nenávidím, Tebe miluji. Všeckoaťčiním pro
Tebe. At sebe ponižuji, Tebe vyvyšuji. Ať
mám na mysli jen Tebe. Aťsebe umrtvuji a
v Tobě žiji. Cokoliv se stane, aťpřijímám od
Tebe. Sebe aťpronásleduji, Tebe následuji
a vždy ať si přeji Tobě se připodobniti. Ať
sobě se vzdaluji, k Tobě se utíkám, abych
byl mezi Tvými vyvolenými. Sobě aťnedů
věřuji, v Tebe důvěřuji, ať chci poslouchati
pro Tebe. K ničemu ať nelnu než k Tobě a
chud aťjsem pro Tebe. Pohleď namne,abych
siTě zamiloval. Povolej mne, abych Těviděl
a na věky Tebe požíval. Amen.

Ty jsi Kristus, otec můj svatý, Bůh můj mi
lostivý, král můj veliký, pastýř můj dobrý,
učitel můj jediný, pomocník můj nejlepší,
milý můj nejkrásnější, chléb můj živý, kněz
můj na věky, vůdce můj do vlasti, světlo mé
pravé, sladkost má svatá, cesta má přímá,
moudrost má přejasná, prostota má ryzí,
Svornostmá pokojná,stráž moje úplná, podíl
můj dobrý, spása má věčná.
Kriste Ježíši, milování hodný Pane, nač jsem
miloval, proč jsem si žádal celý svůj život
něčehomimo Tebe,Ježíše, Boha svého?Kde
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jsem byl, když jsem myslí nebyl sTebou? Již
od této chvíle všecky moje žádosti rozehří
vejte se a vylévejte se v Pána Ježíše; běžte,
dostiť jste se naotálely; chvátejte, kam spě
jete; hledejte toho, jehož hledáte. Ježíši, kdo
nemiluje Tebe, budiž proklet; kdo Tebe ne
miluje, budiž naplněn hořkostmi...Ó sladký
Ježíši, Tebe milujž, v Tobě se kochejž,[obě
se podivujž všeliký smysl dobrý, [vé odpo
vídající chvále. Bože srdce méhoa dile můj,
Kriste Ježíši, nechťzhyne srdce moje duchu
svému aživ jsi [y ve mně, a nechťse rozpálí
v duchu mém živé uhlí Tvé lásky a rozhoří
se v dokonalý oheň; necht hoří na oltáři srd
ce mého,žíře v útrobách mých, plá ve skrý
ších duše mé; v den dokonání svého kéž jsem
nalezen dokonalým u Tebe... Amen.
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Modlitba za zemřelé

Bože,svou podstatou nesmrtelný a nekoneč
ný, od něhož pochází vše nesmrtelné i smr
telné, jenž jsi tohoto služebníka svého, po
zemského poutníka při stvoření smrtelným
učinila nesmrtelnost mupřislíbiljenž jsiHe
nochovi a Eliášovi nedal zakusiti smrti, Bože
Abrahamův, Isákův a Jakobův,ty nejsi Bůh
mrtvých,nýbrž živých.Duše všech žijí u tebe
a duchové spravedlivých jsou vtvé ruce; ne
dotkne se jich žádná muka, neboť všichni
posvěceníjsou vetvých rukou. Shlédni nyní
na tohoto služebníka svého (tuto služebnici
svou), jejž jsi vyvolil a k jinému údělu při
vedl,aodpusťmu,čím se úmyslně i neůmysl
ně prohřešil. Postav mu po bok láskyplné
Anděly. Uveď ho do lůna patriarchů, pro
roků, apoštolů a všech, v nichž se ti zalíbilo
od počátku,uveďjej tam,kde nenízármutku,
kvílení a nářku, nýbrž zátiší zbožných a za
slíbená zeměspravedlivých a sídlo těch, kte
ří patří na slávu tvého Krista, skrze něhož
budiž tobě i Duchu svatému čest, chvála,
úcta, díkučinění a klanění na věky. Amen.
Z Apoštolských konstitucí.
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Ó Bože, mající vládu nad smrtí i nad živo
tem, Božeduchů a pane veškerého těla,Bože,
jenž usmrcuješ i oživuješ, vedeš k branám
podsvětí i vyvádíš, ty jsi stvořil ducha člo
věkova, ty přijímáš k sobě duše svatých a je
občerstvuješ. Ty proměňuješ své tvory, je
přetvořuješa přepodobňuješ, jak za vhodné
a užitečné uznáváš. Ty sám jsi nehynoucí,
nezměnitelný, věčný.Prosíme tě,dopřej sva
tého odpočinku tomuto zesnulému služeb
níku svému (služebnici své). Aťjeho duše
spočine v tichých luzích a nebeských kle
notnicích s Abrahamem, Isákem a Jakobem
a se všemi tvými svatými. Tělo jeho pak
rač vzkřísiti v hodinu, kterou jsi svým ne
klamným příslibem určil. Uděl mu Kristem
zasloužené dědictví na tvých svatých pastvi
nách. Nevzpomínej na jeho poblouzení a hří
chy. Učiň, aby jeho příchod na věčnost byl
pokojný a požehnaný. Rač zhojiti zármutek
pozůstalých Duchem útěchy a dopřej nám
všem šťastného skonání skrze svého Jedno
rozeného, Ježíše Krista, skrze něhož budiž
tobě čest a moc v Duchu svatém na věky vě
kův. Amen. Z modlitebbi. Serapiona.
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Chvalozpěv sv. Ambrože

Tebe, Bože,chválíme,tebe Pána vyznáváme.
Tebe, Otce věčného, veškerá země velebí.
Tobě všichni Andělé, tobě Nebesa i všecky
Mocnosti,
Tobě Cherubíni i Serafini neustávajícím vo
Jáním prozpěvují:
Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástupů.
Plná jsou nebesa i země velebnosti slávy tvé.
Tebe slavný Apoštolů sbor,
Tebe Proroků chvályhodný řád,
Tebe Mučedníků bělostný chválí voj.
Tebe po okruhu zemském svatá Církev vy
znává,
Otce nesmírné velebnosti,
Tvého úctyhodného pravého jediného Syna,
Svatého též Utěšitele Ducha.
Tys Král slávy, Kriste.
Tys Otce věčný Syn.
Ty uvoliv se vykoupiti člověka, nezdráhal
ses vstoupiti v lůno Panny.
Ty zlomivosten smrti, otevřel jsi věřícímříše
nebeské.
Ty na pravici Boží trůníš, v slávě Otcově.
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Věříme, že jakožto Soudce jednou přijdeš.
Tebe tedy prosíme, přispěj svým služební
kům,jež jsi drahocennou krví vykoupil.
Učiň, abychom k Svatým tvým.v slávě byli
připočteni.
Spasiž lid svůj, Pane, a požehnej dědictví
svému.
Spravuj je a vyvyš je na věky.
Po všecky dni dobrořečíme tobě,
achválíme jméno tvéna věky,navěky věkův.
Račiž, Pane, tento den bez hříchu nás ucho
vati.
Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad ná
mi.
Spočiň milosrdenství tvé na nás, Pane,jakož
doufámev tebe.
Vtebe, Pane, jsem doufal, nebudu zahanben
na věky.
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