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ČESKÁ DOMINIKÁNSKÁ PROVINCIE

DEKRET
čj. 37/2015

Řádové proprium liturgie hodin i misálu vyšlo v pra-
covní verzi v latinském jazyce v roce 1977. Mniškám 
pobývajícím v té době v Charitním domově na Moravci 
se podařilo si je opatřit. Se souhlasem tehdejšího provin-
ciála Ambrože Svatoše zahájily sestry práce na překladu 
pod vedením S. M. Terezie Brichtové, hymny překládal 
dr. Josef Škrášek. Na revizích překladu se podíleli otcové 
Reginald Dacík, Bertrand Šnobl, Josef Fojtů, částečně 
Jiljí Dubský a Cyril Šíma a nejspíš i další, o kterých již 
nevíme. Celé dílo pak bylo vydáno cyklostylem v roce 
1980 v Kadani díky sestrám Rostislavě Duchoňové a Ber-
tě Tomkové.

V roce 1982 pak vyšlo definitivní latinské vydání 
řádového propria liturgie hodin, které se od pracovní 
verze v mnohém lišilo. S. M. Terezie se opět pustila 
do překladu s příležitostnou pomocí Bertranda Šnob-
la. Revizi překladu prováděla sestra Dominika Řepová 
z České kongregace sester dominikánek. Tento překlad 
však zůstal pouze v několika strojopisných exemplářích, 
a nemohl se tudíž používat ke společné modlitbě.

Provinční kapituly posledních let opakovaně ukládaly 
liturgické komisi provincie, aby nový překlad připravila 
k vydání. Komise sice mohla využít dříve vykonanou prá-
ci, musela však celý překlad přehlédnout a opravit. Bylo 
také nutné doplnit texty nových světců, sobotní památky 
Panny Marie, votivní oficia a některé další texty. Z velké 
části byly nově přeloženy hymny, jen v některých přípa-
dech byly převzaty starší překlady od Patrika Kužely či 
Josefa Škráška. Celý překlad propria pak byl zrevidován. 
Nově byly zpracovány všechny hagiografické poznámky.



Vydat definitivní překlad propria do češtiny a předložit 
jej k přezkoumání Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti 
se podobně jako v případě misálu jeví jako předčasné, 
protože přes veškerou péči se překlady vytříbí teprve 
používáním – zvláště to platí o překladech hymnů. Proto 
bylo pořízeno toto pracovní vydání propria liturgie hodin 
sestavené podle řádového propria z roku 19821 a dodatků 
z roku 2006.2 

Toto vydání propria je určeno pro vnitřní potřebu 
dominikánského řádu. V dominikánském řádu smí být 
užíváno hned po uveřejnění.

Dáno v Praze, v konventu svatého Jiljí, opata, o slav-
nosti svatého Dominika, dne 8. srpna 2015.3

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

1 Proprium officiorum OP, editio typica, Romæ 1982.

2 Documenta I, Additamenta ad proprium Missalis et Liturgiæ 
Horarum, Romæ 2006.

Dekrety Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, promulgační list 
magistra řádu, Všeobecný úvod k Propriu OP ani další úvodní 
texty nebyly z úsporných důvodů zahrnuty do tohoto tištěného 
svazku, ale byly publikovány v elektronické podobě na interne-
tových stránkách provincie.



KALENDÁŘ ČESKÉ  
DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE



Zkratky použité v kalendáři
b. biskupa
k. kněze
m. mučedníka/mučednice/mučedníků
p. panny
ř. řeholníka/řeholnice
uč. c. učitele/učitelky církve
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KALENDÁŘ ČESKÉ  
DOMINIKÁNSKÉ PROVINCIE

Tento kalendář vychází z celořádového liturgického kalendáře, 
schváleného Kongregací pro bohoslužbu a svátosti dne 14. 4. 
2019 (Prot. N. 188/19) a promulgovaného magistrem řádu dne 
24. 6. 2019 (Prot. n. I6/66/397) s úpravami ad experimentum 
pro českou provincii.

LEDEN
 3. [Nejsvětějšího Jména Ježíš ]
 7. Sv. Rajmunda z Peňafortu, k. Památka
 19. Sv. Markéty Uherské, p., mnišky
 28. Sv. Tomáše Akvinského, k. a uč. c. Svátek

ÚNOR
 2. [Uvedení Páně do chrámu Svátek]
 4. Sv. Kateřiny z Ricci, p., ř.
 7. Vzpomínka zemřelých otců a matek  

členů Řádu kazatelů
 13. Bl. Jordána Saského, k. Památka
 18. Bl. Angelica neboli Jana z Fiesole, k.

BŘEZEN
 25. [Zvěstování Páně Slavnost]

DUBEN
 20. Sv. Anežky z Montepulciana, p., mnišky
 29. Sv. Kateřiny Sienské, p. a uč. c., terciářky Svátek
 30. Sv. Pia V., papeže Památka

KVĚTEN
 4. Připomínka utrpení našeho Pána Ježíše Krista
 5. Sv. Vincence Ferrerského, k. Památka
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8.  Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů
 10. Sv. Antonína Florentského, b.
 19. Sv. Františka Colla Guitarta, k.
 21. Bl. Hyacinta Marie Cormiera, k.
 24. Přenesení ostatků sv. otce Dominika Památka
 30. Sv. Zdislavy z Lemberka,  

matky rodiny, terciářky, patronky provincie Svátek

ČERVEN
 4. Sv. Petra Veronského, k. a m. Památka
 8. Bl. Diany a Cecílie, panen, mnišek

ČERVENEC
 7. Bl. Petra Jiřího Frassatiho, terciáře 
 9. Sv. Jana Kolínského, k., a druhů, m.
  Sv. Františka Fernandeze de Capillas, k.,  

Petra Sanse, b., a druhů, čínských m.
 17. Bl. Česlava z Polska, k.
 22. [Sv. Marie Magdalény Svátek]

SRPEN
 2. Bl. Jany, matky sv. otce Dominika
 8. Sv. otce Dominika, k. Slavnost
 15. [Nanebevzetí Panny Marie Slavnost]
 17. Sv. Hyacinta z Polska, k. Památka
 18. Bl. Mannesa, k., bratra sv. Dominika
 23. Sv. Růženy z Limy, p., terciářky Památka
 28. Sv. Augustina, b. a uč. c. Svátek

ZÁŘÍ
 5. Vzpomínka zemřelých  

příbuzných a dobrodinců řádu
 18. Sv. Jana Maciase, ř.
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 26. Sv. Dominika Ibaněze z Erquicia, k.,  
Vavřince Ruize, otce rodiny,  
bl. Alfonse Navaretty, k.a druhů, japonských m.

ŘÍJEN
 4. Sv. otce Františka z Assisi Svátek
 5. Bl. Rajmunda z Kapuy, k.
 7. Panny Marie Růžencové Svátek
 9. Sv. Ludvíka Bertrana, k.
 22. Výročí posvěcení klášterního kostela Slavnost

LISTOPAD
 1. [Všech svatých Slavnost]
 3. Sv. Martina de Porres, ř. Svátek
 6. Bl. Bonaventury Garcia Paredese, Hyacinta 

Serrana Lopeze, kněží, a druhů, španělských m.
 7. Všech svatých Řádu kazatelů Svátek
 8. Vzpomínka všech zemřelých  

bratří a sester Řádu kazatelů
 15. Sv. Alberta Velikého, b. a uč. c. Svátek
 24. Sv. Ignáce Delgada, b., Vincence Liema, k.,  

Dominika An-Khama, otce rodiny, a druhů,  
vietnamských m.1 Památka

PROSINEC
 8. [Neposkvrněného početí Panny Marie Slavnost]

1 V celocírkevním kalendáři je tato památka vietnamských 
m. uvedena pod názvem „sv. Ondřeje Dung-Laca, k., 
a druhů, m.“. Nejedná se tedy o střet dvou oslav.
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PŘEHLED SVATÝCH  
NEZAŘAZENÝCH DO KALENDÁŘE
Z tohoto seznamu zařadit patrony do kalendáře komunity.

LEDEN
 3. Bl. Štěpánky Quinzaniové, p., ř.
 10. Bl. Gundisalva z Amaranta, k.
  Bl. Anny od Andělů Monteagudové, p., mnišky
 11. Bl. Bernarda Scammacca, k.
 19. Bl. Ondřeje z Peschiery, k..
 22. Bl. Antonína della Chiesa, k.
 23. Bl. Jindřicha Seuse, k.
 27. Bl. Markolína z Forli, k.
 29. Bl. Villany delle Botti, matky rodiny, terciářky

ÚNOR
 3. Bl. Petra z Ruffìa, Antonína Pavoniho 

a Bartoloměje Cerveriho, kněží a m.
 12. Bl. Reginalda z Orleansu, k.
 16. Bl. Mikuláše Paglia, k.
 19. Bl. Alvara z Cordoby, k.
 20. Bl. Kryštofa z Milána, k.
 24. Bl. Konstance z Fabriana, k.
  Bl. Ascensiony Nicol Goni, p., ř.

DUBEN
 1. Bl. Josefa Girottiho, k. a m.
 10. Bl. Antonína Neyrota, k. a m.
 13. Bl. Markéty z Citta di Castello, p., terciářky
 14. Bl. Petra Gonzaleze, k.
 17. Bl. Kláry Gambacortové, vdovy, mnišky
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  Bl. Marie Manciniové, vdovy, mnišky
 19. Bl. Isnarda z Chiampa, k.
  Bl. Sibylliny Biscossiové, p., terciářky
 27. Bl. Hosanny z Kotoru, p., terciářky
 28.  Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu,  

k., terciáře

KVĚTEN
 4. Bl. Emílie Bicchieriové, p., mnišky
 7. Bl. Alberta z Bergama, terciáře
 8. Bl. Petra Claverieho, b., a druhů, m.
 12. Bl. Jany Portugalské, p., mnišky
 13. Bl. Imeldy Lambertiniové, p.
 15. Bl. Jiljí z Vouzely, k.
  Bl. Ondřeje Abellona, k.
 16. Bl. Vladimíra Ghiky, m.
 21. Bl. Kolumby z Rieti, p., ř.
 27. Bl. Ondřeje Franchiho, b.
 28. Bl. Marie Bartolomey Bagnesiové, p., terciářky
 29. Bl. Viléma Arnauda, k., a druhů, m.
 30. Bl. Jakuba Salomoniho, k.

ČERVEN
 2. Bl. Sadoka, k., a druhů, m.
 10. Bl. Jana Dominiciho, b.
 12. Bl. Štěpána Bandelliho, k.
 18. Bl. Hosanny z Mantovy, p., terciářky
 20. Bl. Markéty Ebnerové, p., mnišky
 23. Bl. Inocence V., papeže

ČERVENEC
 4. Bl. Kateřiny Jarrige, p., terciářky
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 7. Bl. Benedikta XI., papeže
 8. Bl. Adriána Fortescue, otce rodiny, terciáře, m.
 13. Bl. Jakuba z Varazze, b.
 18. Bl. Bartoloměje od M., b.
 24. Bl. Jany z Orvieta, p., terciářky
  Bl. Augustina z Bielly, k.
 27. Bl. Roberta Nuttera, k. a m.

SRPEN
 3. Bl. Augustina Kazotiče, b.
 9. Bl. Jana ze Salerna, k.
 12. Bl. Jana Jiřího Rehma, k. a m.
 13. Sv. Alexandra Longa, k., a druhů, m.
 14. Bl. Aima Taparelliho, k.
 19. Bl. Jordána z Pisy, k.
 26. Bl. Jakuba z Bevagny, k.

ZÁŘÍ
 2. Bl. Gualy z Bergama, b.
  Bl. Ingrid ze Skänninge, vdovy, mnišky
 4. Bl. Kateřiny z Racconigi, p., terciářky
 6. Bl. Bertranda z Garrigua, k.
  Bl. Michaela Czartoryského, k.,  

a Julie Rodzinské, p., ř., polských m.
 7. Bl. Jana Josefa Latasta, k.
 19. Bl. Pia Alberta del Corona, b.
 20. Bl. Františka de Posadas, k.
  Bl. Marka z Modeny, k.
 24. Bl. Dalmáce Monera, k.
 28. Bl. Vavřince z Ripafratty, k.
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ŘÍJEN
 3. Bl. Dominika Spadafory, k.
 6. Bl. Bartoloměje Longa, terciáře
 8. Bl. Ambrože Sansedoniho, k.
  Bl. Matěje Carreriho, k.
 11. Bl. Jakuba z Ulmu, ř.
 13. Bl. Magdalény Panatieriové, p., terciářky
 14. Bl. Marie Poussepinové, p., terciářky
 19. Bl. Anežky od Ježíše Galandové, p., mnišky
 21. Bl. Petra z Citta di Castello, k.
 25. Bl. Petra Geremii, k.
 26. Bl. Damiána z Finalborga, k.
 27. Bl. Bartoloměje z Vicenzy, b.
 30. Bl. Benvenuty Boianiové, p., terciářky
  Bl. Terence Alberta O’Briena, b., 

a Petra Higginse, k., irských m.

LISTOPAD
 5. Bl. Šimona Ballacchiho, ř.
 14. Bl. Jana Liccia, k.
  Bl. Lucie z Narni, p., ř.
 19. Bl. Jakuba Benfattiho, b.
  Sv. Marie Alfonsiny Danil Ghattas, p.
 24. Bl. Markéty Savojské, vdovy, mnišky

PROSINEC
 1. Bl. Jana z Vercelli, k.
 9. Sv. Narcisy od Ježíše Martillo y Moran, p.
 16. Bl. Šebestiána Maggiho, k.
 22. Výročí schválení řádu liturgicky se neslaví



Zkratky pramenů
AAS Acta Apostolicæ Sedis
AG Antiphonarium S. O. P., ed. M. Gillet, Romæ 1933
ASOP Analecta Sacri Ordinis Fratrum Prædicatorum
BOP Bullarium Ordinis Fratrum Prædicatorum
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
IGLH Všeobecný úvod k liturgii hodin
LCO Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelů
MOPH Monumenta Ordinis Fratrum Prædicatorum 

Historica
PG Patrologia Græca
PL Patrologia Latina

Značky pro zpěv

Hymny

Pravá doxologie, při které se dělá hluboká úklona, má místo 
čísla strofy značku Δ.

Antifony

Dvojčára || označuje místo, kde se ke kantorovi připojuje chór, 
prostá čára | pak pauzy. Při zpěvu antifon žalmovým nápěvem  
se před místem napojení zpívá mediace, avšak u značky †|| se 
zpívá flexa. Pokud je antifona dělena na více než tři části, střídají 
se mediace a terminace, avšak inicium se zpívá pouze na začátku 
a po terminacích se již neopakuje.

ResponsoRiA

Dvojčára || označuje místo, kde se v responsoriích pro dlouhých 
čteních k versikulářům připojuje chór, jednoduchá čára | pauzy.

modlitby

Značkou ° jsou vyznačeny elevace, křížkem † pak flexy. Slabiky 
zpívané mimo recitační tón jsou vyznačeny kurzívou.



TEXTY Z USPOŘÁDÁNÍ  
LITURGIE HODIN
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TEXTY Z USPOŘÁDÁNÍ  
LITURGIE HODIN

Pozvání k modlitbě
V. Pane, otevři mé rty. 
R. A začnu tě chválit.

Úvodní žalm

Žalm 94 (95)
 1 Pojďme a jásejme vstříc Pánu,
   oslavme skálu naší spásy.
 2 Přistupme před něj s chvalozpěvy,
   hudbou a písní vzývejme ho! A.
 3 Protože Pán je Bůh náš mocný,
   Králem je nade všemi bohy.
 4 Hlubiny zemské má v své moci,
   výšiny horské patří jemu.
 5 Jeho je moře, sám je stvořil,
   i souše, sám ji rukou zhnětl. A.
 6 Pojďme a v úctě se mu klaňme,
   klekněme před Pánem, svým Tvůrcem!
 7 On je náš Bůh, my jeho národ,
   my jsme ty ovce, jež on pase. A.
  Kéž nasloucháte jeho hlasu!
 8  „Nezatvrďte se zas jak tehdy
   na poušti v Meribě a v Masse!
 9 Tam, i když znali moje skutky,
   mě vaši předci pokoušeli. A.
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 10 Čtyřicet let ten lid mě dráždil,
   řekl jsem: vrtkaví jsou srdcem,
   národ, jenž nechce znát mé cesty.
 11 Zařekl jsem se tedy v hněvu:
   Nevkročí do míst mého míru!“ A. Δ

Nebo (kromě pátku prvního týdne a pátku třetího týdne):

Žalm 99 (100)
 1 Jásejte Pánu, všechny země!
 2  A služte Pánu s radováním,
   s plesáním pojďte před tvář jeho! A.
 3 Vězte, jen Pán je naším Bohem!
   Stvořil nás, proto my jsme jeho,
   lid jeho, stádo jeho pastvy. A.
 4 Vcházejte v jeho brány s díkem,
   do jeho síní s chvalozpěvem!
   Chvalte a ctěte jeho jméno! A.
 5 Protože Pán je dobrotivý,
   po všechny věky milosrdný,
   věrný je ke všem pokolením. A. Δ

Nebo (kromě středy druhého týdne a úterý třetího týdne):

Žalm 66 (67)
 2 Pán buď milostiv a žehnej nám!
   Kéž nám svítí světlo jeho tváře!
 3 Ať se zná tvá cesta na zemi,
   pomoc tvou ať znají všichni lidé! A.
 4 Kéž tě, Bože, chválí národy,
   kéž tě chválí všechny lidské rody!
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 5 Národy ať mocně jásají
   nad tím, jak svět spravedlivě soudíš!
  Neboť právem soudíš národy,
   všechny lidské kmeny světa řídíš. A.
 6 Kéž tě, Bože, chválí národy,
   kéž tě chválí všechny lidské rody!
 7 Země vydala svou úrodu.
   Pán, náš Bůh, nám dal své požehnání.
 8 Kéž nám žehná všemohoucí Bůh,
   ať ho v bázni všechna země vzývá! A. Δ

Nebo (kromě úterý prvního týdne a neděle čtvrtého týdne):

Žalm 23 (24)
 1 Pánu zem patří se vším, co nese,
   jeho je svět i vše, co v něm žije.
 2 Sám jej založil nad oceány,
   upevnil nad tekoucími proudy. A.
 3 Kdo smí vstoupit na horu Páně,
   stanout na jeho svatém místě?
 4 Ten, kdo má čisté ruce i srdce,
   neklame, nepřísahá křivě.
 5 Dostane od Pána požehnání,
   u Boha Zachránce nalezne pomoc.
 6 To je rod těch, kdo hledají Pána,
   hledají tvář Boha Jákobova. A.
 7 Zvyšte se ještě, vy brány,
   zvětšte se, pradávné vjezdy,
   pro příchod slavného krále!
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 8 „Kdo je ten král tak slavný?“
   Pán, jenž je silný a mocný,
   Pán, který mocný je v boji. A.
 9 Zvyšte se ještě, vy brány,
   zvětšte se, pradávné vjezdy,
   pro příchod slavného krále!
 10 „Kdo je ten král tak slavný?“
   On, Pán zástupů věčných,
   On, král věčné slávy! A. Δ

Modlitba se čtením

Úvodní veRš jako v ranních chválách.

Hymnus Bože, teBe chválíme

Bože, tebe chválíme. * Tebe, Pane, velebíme.
Tebe, věčný Otče, * celá země uctívá.
Tobě všichni andělé, * tobě všechny moci nebeské,
tobě cherubové, tobě serafové * 

bez ustání provolávají:
Svatý, * svatý, * svatý * Pán, Bůh zástupů!
Plná jsou nebesa i země * tvé vznešené slávy.
Tebe oslavuje * skvělý sbor apoštolů,
tebe oslavuje * velký počet proroků,
tebe oslavují * bělostné šiky mučedníků,
tebe oslavuje * církev po širém světě:
tebe, Otce, * neskonale velebného,
tvého milovaného, * pravého a jediného Syna,
stejně jako Ducha svatého, * Utěšitele.
Ty jsi Král slávy, * Kriste!
Ty jsi Otcův * věčný Syn.
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Abys vysvobodil člověka, přijals jeho tělo * 
a neváhal ses narodit z Panny.

Ty jsi zvítězil nad smrtí *  
a otevřel věřícím království nebes.

Sedíš po pravici Boží * ve slávě Otce.
Věříme, že přijdeš * jako soudce.
Proto tě prosíme, pomoz svým služebníkům; * 

vždyť jsi je vykoupil předrahou krví!
Dej, abychom byli uvedeni k tvým svatým *  

do věčné slávy.
Následující část (prosby) se může vynechat:
Zachraň, Pane, svůj lid * a žehnej svému dědictví.
Kraluj mu * a vyvyš jej na věky.
Každého dne * dobrořečíme tobě
a chválíme tvé jméno na věky, * až na věky věků.
Rač nás, Pane, tohoto dne * chránit před hříchem.
Smiluj se nad námi, Pane,* smiluj se nad námi.
Sešli nám, Pane, své milosrdenství, * 

jak v tebe doufáme.
V tebe, Pane, doufám, *  

nebudu zahanben na věky.

Zakončení jako v modlitbě během dne.
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Ranní chvály

Úvodní veRš

V. Bože, shlédni a pomoz. 
R. Pane, pospěš mi pomáhat.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, 
jako byla na počátku i nyní i vždycky 
a na věky věků. Amen. Aleluja.

Pro slavnosti a svátky:

žalmy a kantikum nedělní Z 1. týdne

Žalm 62 (63), 2–9
 2 Pane, můj Bože, tebe jen hledám, *
   po tobě žízní celá má duše,
  po tobě umdlévá touhou mé tělo, *
   tak jako vyprahlá žíznivá země.
 3 Tolik tě toužím ve svatyni spatřit, *
   abych moh’ vidět tvou moc a tvou slávu!
 4 Vždyť tvá milost je lepší než život, *
   proto mé rty ti zpívají chválu. —
 5 Tak tě chci velebit, co živ budu, *
   ve jménu tvém jenom ruce spínat.
 6 Duše má bude jak morkem se sytit, *
   jásavě budou tě chválit má ústa.
 7 Když v lůžku za noci na tebe myslím, *
   rozjímám o tobě za nočních bdění,
 8 neboť ty stal ses mi pomocníkem, *
   v stínu tvých křídel radostně plesám. —
 9 Přilnul jsem k tobě celou svou duší, *
   ty mě svou pravicí podpíráš mocně. Δ
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10 [Kdo však mi bez příčin záhubu strojí,*
  ti se propadnou do hlubin země,
11 ti budou vydáni napospas meči,*
  ti se kořistí šakalů stanou.
12 Král pak se bude radovat v Bohu, †
  oslaven bude, kdo přísahal na něj,*
  protože lhářům se zacpou ústa.]

Kantikum Dan 3, 57–88.56
 57 Velebte Pána, vy díla Páně, *
   věčně ho chvalte a oslavujte!
 58 Velebte Pána, andělé Páně, *
 59  nebesa nebes, velebte Pána! —
 60 Velebte Pána, nebeské vody, *
 61  mocnosti všechny, velebte Pána!
 62 Velebte Pána, měsíci, slunce, *
 63  vy hvězdy na nebi, velebte Pána! —
 64 Velebte Pána, vy deště a rosy, *
 65  bouře a vichry, velebte Pána!
 66 Velebte Pána, ohni a žáre, *
 67  mrazy a vedra, velebte Pána! —
 68 Velebte Pána, lijáky, sněhy, *
 69  ledy a zimy, velebte Pána!
 70 Velebte Pána, sněhy a jíní, *
 71  vy dny a noci, velebte Pána! —
 72 Velebte Pána, světlo i temno, *
 73  blesky a mraky, velebte Pána!
 74 Okrsku zemský, zvelebuj Pána, *
   věčně jej chval a oslavuj jej! —
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 75 Velebte Pána, vy hory a vrchy, *
 76  všechno, co na zemi pučí, chval Pána!
 77 Velebte Pána, prameny vody, *
 78  moře a řeky, velebte Pána! —
 79 Velebte Pána, zvířata moří, †
   jakož i vše, co se ve vodách hýbe, *
 80  nebeští ptáci, velebte Pána!
 81 Pána chval, zvěři divá i krotká, *
 82  rody všech lidí, velebte Pána! —
 83 Izrael ať vždy jen velebí Pána: *
   věčně ho chvalte a oslavujte!
 84 Velebte Pána, vy kněží Páně, *
 85  sluhové Boží, velebte Pána! —
 86 Chvalte jej, věrní, duší i duchem, *
 87  zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte!
 88 Velebte Pána, Ananiáši, Azariáši a Misaeli, *
   věčně ho chvalte a oslavujte! —
  Otce i Syna i svatého Ducha *
   velebme věčně a oslavujme.
 56 Pane, tys veleben na klenbě nebes, *
   na věky chválen a oslavován.
(Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.)

Žalm 149
 1 Zazpívejte Pánu novou píseň, *
   ať zní jeho chvála v obci zbožných!
 2 Izrael ať raduje se z Tvůrce, *
   děti Siónu ať Krále chválí!
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 3 Slaví jeho jméno v chorovodech, *
   na bubny a citery mu hrají!
 4 Pán v svém lidu našel zalíbení, *
   vítězstvím on věnčí ponížené.
 5 Ať se věrní mocně zaradují, *
   ať i na svých ložích zaplesají! —
 6 V hrdle svém ať Boží chválu mají, *
   v ruce jílec dvousečného meče,
 7 aby mohli pohanům se pomstít, *
   aby vyřkli tresty nad národy,
 8 uvázali v pouta jejich krále, *
   do okovů jejich přední muže,
 9 naplnili na nich psané právo. *
   To je oslavou všech jeho zbožných. Δ

Zachariášovo kantikum Lk 1, 68–79
 68 Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, *
   protože navštívil a vykoupil svůj lid.
 69 A vzbudil nám mocného spasitele *
   z rodu Davida, svého služebníka.
 70 Jak slíbil od pradávna *
   ústy svých svatých proroků:
 71 že nás zachrání od našich nepřátel *
   a z rukou všech, kteří nás nenávidí.
 72 Slitoval se nad našimi otci *
   a rozpomenul se na svou svatou smlouvu:
 73 na přísahu, kterou se zavázal našemu 

otci Abrahámovi, *
   že nám dá,
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 74 abychom mu beze strachu *
   a vysvobozeni z rukou nepřátel
 75 zbožně a spravedlivě sloužili *
   po všechny dny svého života.
 76 A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, *
   neboť půjdeš před Pánem, abys 

mu připravil cestu
 77 a dal jeho lidu poznat spásu *
   v odpuštění hříchů
 78 pro slitování a milosrdenství našeho Boha, *
   kterým nás navštívil Vycházející z výsosti,
 79 aby se zjevil těm, kdo jsou ve 

tmě a v stínu smrti, *
   a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Δ

otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích,  
posvěť se jméno tvé.  
Přijď království tvé.  
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.  
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.  
A odpusť nám naše viny,  
jako i my odpouštíme našim viníkům.  
A neuveď nás v pokušení,  
ale zbav nás od zlého.

Požehnání a Zakončení

Pán s vámi. 
R. I s tebou. 
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Požehnej vás všemohoucí Bůh,  
Otec i Syn i Duch svatý. 
R. Amen.
Dobrořečme Pánu.
R. Bohu díky.
Není-li přítomen kněz nebo jáhen anebo modlí-li se někdo sám, 
končí slovy:
Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj 
a doveď nás do života věčného. 
R. Amen.
Duše věrných zemřelých  
pro milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.

Modlitba během dne

Úvodní veRš jako v ranních chválách.

Dopoledne

Hymnus

1. K nám, Duchu svatý, nyní spěj 
a znovu naplň naši hruď, 
ty pojíš Otce se Synem, 
i s námi stále spojen buď!

2. A srdce, ústa, mysl, cit 
rač k Božím chválám roznítit 
a rozdmýchej v nás lásky žár, 
by oheň náš i bližní hřál.
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Δ. Nauč nás Boha Otce znát, 
líp jeho Syna poznávat 
a v tebe, Duchu od obou, 
vždy věřit s myslí pokornou. Amen.

Nebo:
1. Je třetí denní hodina. 

Jak jistý řád nás k tomu má, 
z hloubi své duše pokorné 
o dar tří ctností poprosme.

2. Aby Duch svatý, Těšitel, 
příbytek v našich srdcích měl, 
vždyť apoštolů družinu 
navštívil v tuto hodinu.

3. Pán, který stvořil nebes říš, 
zachovávaje sám řád týž 
vybavil vše tak nádherně 
i k naší věčné odměně.

Δ. Ať sláva Bohu Otci zní, 
i tobě, Synu jediný, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky v každý čas. Amen.

doPlňková Psalmodie pro slavnosti

Žalm 119 (120)
 1 K Pánu jsem volal, když jsem trpěl útiskem, *
   a on mě vyslyšel.
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 2 „Vysvoboď, Pane, duši od úskočných úst, *
   jazyka lživého!“
 3 Co za to dostaneš, co sklidíš nádavkem, *
   ty lživý jazyku?
 4 Jen z pevné ruky bojovníka břitký šíp, *
   uhlíky z kručinek.
 5 Běda, že mezi Moschy musím přebývat, *
   ve stanech kedarských!
 6 Přespříliš dlouho bydlím už sám 

vprostřed těch, *
   kdo nenávidí mír!
 7 Já mluvím o pokoji, mluvím o právu, *
   a oni chtějí boj. Δ

Žalm 120 (121)
 1 K horám pozvedám oči, *
   odkud přijde mi pomoc?
 2 Od Pána přichází pomoc, *
   on stvořil nebe i zemi. —
 3 On ti klopýtnout nedá, *
   nezaspí ten, jenž tě chrání.
 4 Nezaspí, nezdřímne strážce, *
   jenž chrání Izraele. —
 5 Pán tě střeží a stíní, *
   je po tvé pravici stále.
 6 Za dne ti neškodí slunce, *
   ani za noci měsíc. —
 7 Pán tě od zlého střeží, *
   on střeží celý tvůj život.
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 8 Střeží tvůj odchod i návrat *
   nyní a po všechny věky. Δ

Žalm 121 (122)
 1 Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
   „Vydáme se do Pánova domu.“
 2 Už se naše nohy zastavily, *
   Jeruzaléme, v tvých slavných branách. —
 3 Jeruzaléme, jsi vybudován *
   v pevné město, v sebe uzavřené!
 4 Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
   tak to káže Izraeli zákon, *
   aby jméno Páně oslavoval.
 5 Zde jsou postaveny soudní stolce, *
   pevné stolce Davidova domu. —
 6 Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
   Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
 7 Ať v tvých hradbách rozhostí se pokoj *
   a v tvých domech bezpečí ať trvá! —
 8 Pro blaho svých bratří a svých přátel *
   stále budu říkat: Pokoj v tobě!
 9 Pro dům Pána, jenž je naším Bohem, *
   za tvůj zdar se stále budu modlit. Δ
Pokud slavnost připadne na neděli, použije se psalmodie nedělní 
z 1. týdne str. 36.
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V poledne

Hymnus

1. Jsi mocný Vládce, věrný Bůh, 
sám stanovíš všech věcí řád, 
smí slunce vzejít z ranních mlh 
a za poledne žhavě hřát.

2. Ztlum nebratrských různic žár, 
zchlaď žhoucí krve temný vír, 
ztiš stálý hmoty s duchem svár, 
dej zdraví tělu, srdci mír.

Δ. To splň nám, dobrý Otče náš, 
i ty, jenž rovné božství máš, 
i Duchu, který těšíš nás 
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.

Nebo:
1. Teď Pánu chvály zpívejme 

z hloubi své duše plamenné, 
vždyť k polednímu blízký čas 
k modlitbám volá všechny nás.

2. V něm nabízena věrným jest 
té pravé spásy sláva, čest, 
oběť Beránka čistého 
teď na kříž povýšeného.

3. Ona paprsky skvoucími 
i polední žár zastíní. 
Tou Boží září blaživou 
proniknout chceme duši svou.
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Δ. Ať sláva Bohu Otci zní, 
i tobě, Synu jediný, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky v každý čas. Amen.

doPlňková Psalmodie pro slavnosti

Žalm 122 (123)
 1 Pozdvihuji oči k tobě, *
   který trůníš na nebi. —
 2 Jako oči služebníků †
   tkvějí na pánových rukou,*
   oči služky na své paní,
  tak i naše oči hledí †
   k Pánu, jenž je naším Bohem, *
   ať nám smilování dá. —
 3 Smiluj se, Pane, nad námi se smiluj, *
   neboť jsme přesyceni pohanou.
 4 Dávno je naše duše přesycena *
   posměchem boháčů a hanou pyšných. Δ

Žalm 123 (124)
 1 Kdyby se nás nebyl zastal Pán *
   – takto ať se vyzná Izrael –
 2 kdyby se nás nebyl zastal Pán, *
   když se lidé vrhli proti nám,
 3 pohltili by nás zaživa. *
   Proti nám když vzplanul jejich vztek,
 4 vody by nás byly odnesly, *
   valil by se přes nás divý proud,
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 5 přes nás by se byly valily *
   rozbouřené vody vzedmuté. —
 6 Chvála Pánu, že nás nevydal *
   jejich dravým zubům za kořist!
 7 Duše vyvázla jak z léčky pták, *
   roztrhla se síť, jsme svobodni! —
 8 Naše pomoc je ve jménu Páně, *
   který stvořil nebesa i zem. Δ

Žalm 124 (125)
 1 Důvěru kdo v Pána mají, *
   jsou jako hora Sión,
  která nikdy nekolísá, *
   trvá na věky. —
 2 Jako hory obklopují *
   celý Jeruzalém,
  tak Pán objímá svůj národ *
   dnes i na věky.
 3 Dědičnou zem spravedlivých *
   hříšní nepodrží,
  aby ani spravedliví *
   po zlu nesáhli. —
 4 Dobře, Pane, čiň všem dobrým *
   a všem upřímným!
 5 Ty však, co se dají strhnout *
   na nerovné cesty,
  smeť i se zločinci, Pane! *
   Pokoj s Izraelem! Δ
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Psalmodie nedělní Z 1. týdne

Pokud slavnost připadne na neděli.

Žalm 117 (118)

I
 1 Děkujte Pánu, že je dobrotivý, *
   na věky jeho milosrdenství! —
 2 Dům Izraelův ať jen stále říká: *
   „Na věky jeho milosrdenství!“
 3 Dům Áronův ať neustále říká: *
   „Na věky jeho milosrdenství!“
 4 Ať říkají, kdo uctívají Pána: *
   „Na věky jeho milosrdenství!“ —
 5 Z hlubiny soužení jsem volal k Pánu: *
   a Pán mě vyslyšel a vysvobodil.
 6 Je se mnou Pán, a proto nemám strachu: *
   co by mi mohli udělati lidé?
 7 Je se mnou Pán, má pomoc neustálá, *
   svrchu se dívám na své nepřátele. —
 8 Je lépe u Pána mít útočiště, *
   než spoléhat se pouze na člověka.
 9 Je lépe u Pána mít útočiště, *
   než na mocné se pouze spoléhati. Δ

II
 10 Obklíčili mě všichni pohané, *
   ve jménu Páně jsem je přemohl.
 11 Obklíčili mě všichni ze všech stran, *
   ve jménu Páně jsem je přemohl.
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 12 Obklíčili mě jako včelí roj, †
   jak oheň trní spalovali mě, *
   ve jménu Páně jsem je přemohl.
 13 Smýkali mnou a k zemi sráželi, *
   Pán přesto zachránil mě před pádem.
 14 Pán je má síla, je má statečnost, *
   a on se také stal mou záchranou. —
 15 Hlasitý jásot nad zachráněním *
   pod stany spravedlivých zaznívá.
 16 Pravice Páně mocně zasáhla, †
   pravice Páně pozvedla mě zas, *
   pravice Páně mocně zasáhla! —
 17 Nezemřu, nýbrž budu žít dál, *
   o činech Páně vděčně vyprávět.
 18 Opravdu těžce potrestal mě Pán, *
   do rukou smrti však mě nevydal. Δ

III
 19 Otevřte mi brány spravedlivých, *
   projdu jimi Pánu díky vzdát! —
 20 Zde se otvírá ta brána Páně, *
   tudy spravedliví vcházejí. —
 21 Dík ti složím za tvé vyslyšení, *
   že jsem v tobě došel záchrany. —
 22 Kámen, zavržený staviteli, *
   stal se náhle kvádrem nárožním.
 23 To se událo jen z moci Páně, *
   zázrak před našima očima.
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 24 Toto je den způsobený Pánem, *
   jásavě se z něho radujme! —
 25 Slyš nás, Pane, popřej nám svou spásu! *
   Slyš nás, Pane, poskytni nám zdar! —
 26 „Požehnán, kdo vchází jménem Páně! *
   My vám z domu Páně žehnáme!“ —
 27 Pán je Bůh, to on nám dává světlo! †
   Seřaďte se v průvod s ratolestmi, *
   vedoucí až k rohům oltáře! —
 28 Jsi můj Bůh a já ti vzdávám díky, *
   tebe, svého Boha, velebím. —
 29 Děkujte Pánu, že je dobrotivý, *
   na věky jeho milosrdenství. Δ

Odpoledne

Hymnus

1. Svět celý v pohyb uvádíš, 
ač v sobě trváš beze změn, 
sám vodíš slunce oblohou 
a v různé doby dělíš den.

2. Ach, rozsviť jasný večer nám, 
až nakloní se žití běh, 
a svatou smrtí ke slávě 
nás do věčnosti vkročit nech.
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Δ. To splň nám, dobrý Otče náš, 
i ty, jenž rovné božství máš, 
i Duchu, který těšíš nás 
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.

Nebo:
1. Hodina třetí z poledne, 

jak dá Pán, v mžiku uběhne, 
teď zhloubi srdce zbožného 
velebme Trojjediného.

2. Ať nám vždy v srdci čistém tkví 
přesvatá Boží tajemství. 
Řiďme se vzorem Petrovým, 
jenž křížem žehnal nemocným.

3. Ať zpěv nám tryská ze srdcí, 
kéž apoštolé ochránci 
nám slabé kroky pomohou 
podpírat mocí Kristovou.

Δ. Ať sláva Bohu Otci zní, 
i tobě, Synu jediný, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky v každý čas. Amen.

doPlňková Psalmodie pro slavnosti

Žalm 125 (126)
 1 Když úděl Siónu k lepšímu obracel Pán, *
   tehdy jsme byli jak ve snách.
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 2 Na rtech nám kypěl veselý smích, *
   jásotem oplýval jazyk.
  Tehdy šla v národech jedna řeč: *
   „Pán pro ně učinil divy!“
 3 Veliký div pro nás učinil Pán, *
   byli jsme radosti plní! —
 4 Pane, náš úděl již k dobrému změň *
   jak vyschlé potoky jihu!
 5 Vždycky kdo v slzách zasévají, *
   ti budou s jásotem sklízet. —
 6 Vyjdou-li do pole, s pláčem jdou, *
   s pláčem sijí své zrní:
  s jásotem vracet se budou zpět, *
   v náručí ponesou snopy. Δ

Žalm 126 (127)
 1 Jestliže dům nebuduje Pán, *
   lopotí se marně, kdo jej staví.
  Jestli město nestřeží sám Pán, *
   hlídati je marně budou stráže. —
 2 Marno vám je vstávat před ránem,*
   pracovat až dlouho do večera,
  pak až v noci jídat krušný chléb: *
   sám ho dá i za spánku svým milým. —
 3 Hle, jsou darem Páně synové, *
   jeho vzácnou odměnou plod lůna.
 4 Čím jsou šípy ruce bojovné, *
   tím jsou otci synové z let mládí.
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 5 Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
   Sporem v bráně sok ho nezahanbí. Δ

Žalm 127 (128)
 1 Blažený jsi, kdo máš Pána v úctě *
   a kdo kráčíš jeho cestami! —
 2 Co dobudeš prací, v klidu strávíš, *
   blažen budeš, půjde s tebou zdar.
 3 Manželka tvá jako vinná réva *
   ponese v tvém domě ovoce,
  děti tvé jak letorosty oliv *
   stůl ti budou kruhem ovíjet. —
 4 Takto bude požehnáno muži, *
   který Pána v pravé bázni ctí.
 5 Pán ať požehná ti ze Siónu, †
   abys viděl vzkvétat Jeruzalém *
   po všechny dny svého života.
 6 Abys viděl i svých synů syny. *
   Pokoj budiž nad Izraelem! Δ
Pokud slavnost připadne na neděli, použije se psalmodie nedělní  
z 1. týdne str. 36.

Zakončení

Dobrořečme Pánu.
R. Bohu díky.
Duše věrných zemřelých  
pro milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
R. Amen.
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Večerní chvály

Úvodní veRš jako v ranních chválách.

KAntiKum pAnny mARie Lk 1, 46–55
 46 Velebí má duše Pána *
 47  a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,
 48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
   Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit  

všechna pokolení,
 49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *
   jeho jméno je svaté
 50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *
   k těm, kdo se ho bojí.
 51 Prokázal sílu svým ramenem, *
   rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
 52 mocné svrhl z trůnu *
   a ponížené povýšil,
 53 hladové nasytil dobrými věcmi *
   a bohaté propustil s prázdnou.
 54 Ujal se svého služebníka Izraele, *
   pamatoval na své milosrdenství,
 55 jak slíbil našim otcům, *
   Abrahámovi a jeho potomkům na věky. Δ

otče náš, požehnání a zakončení jako v ranních chválách.
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 3. ledna 45

LEDEN

3. ledna
NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

Texty z votivního oficia, str. 605.

7. ledna
SV. RAJMUNDA Z PEŇAFORTU, KNĚZE

Památka
Narodil se kolem roku 1175 v Peňafortu u Barcelony. Vystudoval 
katedrální školu v Barceloně, kde později jako kněz také vyučo-
val. Rozhodl se věnovat speciálně studiu církevního práva. Proto 
odešel do Boloně, neboť tamější univerzita vynikala v oboru 
právních věd. Na boloňské univerzitě pak zůstal a vyučoval. Po 
setkání s blahoslaveným Reginaldem, jenž na něj silně zapůsobil, 
se rozhodl vstoupit do řádu. Po návratu do Španělska založil 
klášter v Barceloně. Spolupracoval se svatým Petrem Nolaskem 
při zakládání řádu mercedářů pro vykupování otroků a sepsal pro 
tento řád pravidla. V roce 1230 jej papež Řehoř IX. povolal do 
Říma a zvolil si jej za svého penitenciáře, zpovědníka a osobního 
kaplana. V Římě na papežův příkaz uspořádal všechny papežské 
dekrety v systematickou právnickou příručku. Kromě toho vypra-
coval zvláštní příručku pro zpovědníky. V roce 1238 byl na gene-
rální kapitule zvolen magistrem řádu. Využil svých právnických 
znalostí a vypracoval přesné znění řádových konstitucí. Po dvou 
letech na úřad magistra ze zdravotních důvodů rezignoval. Vrátil 
se do Španělska, působil zde jako zpovědník aragonského krále 
Jakuba I., podporoval misie mezi Židy ve Španělsku i mezi Araby 
v severní Africe. Zemřel v Barceloně 6. ledna 1275. Klement VIII. 
jej 29. dubna 1601 zařadil do seznamu svatých.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Zněj svatým skutkům Rajmundovým sláva, 
ať o nich píseň zazní celým světem, 
náš sbor ať chvatně pěkný nápěv skládá 
s nadšeným vzletem.

2. Rajmund oplývá zásluhami ctností, 
běh žití dlouhý čistotou se zračí, 
září obklopen nebeskými hosty, 
nad hvězdy kráčí.

3. Učitel panic – věnce dva mu krouží 
kol hlavy skvostně, láska však neváhá, 
kdo nějak strádá, koho něco souží, 
všem rád pomáhá.

Δ. Přidruž se Pánu čest a chvála k slávě, 
Bůh jednoduchý v Trojici tajemné 
na Rajmundovy prosby ať laskavě 
z nás hříchy sejme. Amen.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu svatého Rajmunda
(MOPH, 6, 2, Romæ 1901, str. 84–85)

Bůh lásky a pokoje ať naplní pokojem vaše srdce
Jestliže hlasatel Pravdy, který nelže, správně řekl, 

že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, budou pro-
následováni, není podle mého soudu nikdo vyňat 
z tohoto všeobecného zákona, leda ten, kdo nedbá, 
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aby žil v tomto nynějším věku rozvážně, spraved-
livě a zbožně,1 anebo ten, kdo to nezná.

Vy však ať nepatříte mezi ty, jejichž domy klidně 
stojí v míru a bezpečí a nevisí nad nimi Boží metla 
a jimž se dobře vede, ale v okamžiku se zřítí do 
pekla.

Vaše bezúhonnost a zbožnost však zasluhuje 
a vyžaduje, aby byla očištěna častými ranami až 
k naprosto dokonalé čistotě, protože vás Bůh má rád 
a jste mu milí. Jestliže se prozatím meč nad vámi 
zdvojnásobí nebo ztrojnásobí, musíte to pokládat za 
důvod k veliké radosti a za znamení lásky.

Ostrý dvojsečný meč jsou vnější boje a vnitřní úz-
kosti. Tento meč je uvnitř zdvojnásoben nebo ztroj-
násoben, když úskočný duch působí lstí a lichotkami 
neklid v hlubinách srdcí. Takovému způsobu boje 
jste se již dostatečně naučili, jinak byste nemohli 
dospět k onomu krásnému vnitřnímu pokoji a klidu.

Avšak navenek je meč zdvojnásoben i ztrojnáso-
ben, když v církvi bezdůvodně dochází k osočování 
kvůli duchovním věcem. Při tom nejtěžší rány po-
cházejí od přátel.

Toto je onen žádoucí a blažený Kristův kříž, jejž 
s radostí přijal opravdový hrdina Ondřej. O něm 
i vyvolený nástroj Pavel tvrdí, že je naší jedinou 
chloubou.

Mějte tedy své oči upřeny na Ježíše, od něhož 
pochází naše víra, na našeho Spasitele. On trpěl na-
prosto nevinně, a to od vlastních lidí, a byl připočten 
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mezi zločince. Když budete pít přeslavný kalich 
Pána Ježíše, děkujte za to Pánu, dárci všeho dobra.

Jsem i budu připraven, ve spolupráci s Boží mi-
lostí, být s vámi v každém soužení a také spolu 
s vámi pít, cokoli vám od Pána bude předloženo. 
Když však budu přítomen, budu moci lépe poznávat 
vše, co se vás týká, a účinněji a bezpečněji pomáhat.

Ať je tedy vaše srdce v Bohu a nepřizpůsobujte je 
všemu, co se říká.

Sám Bůh lásky a pokoje ať naplní vaše srdce 
pokojem a uspíší vaši cestu! Nechť vás zatím skryje 
v úkrytu své tváře před lidským zmatkem, dokud vás 
neuvede do oné plnosti a nepřesadí tam, kde budete 
věčně přebývat v nádheře pokoje, ve stáncích důvěry 
a v odpočinku hojnosti.
1Tit 2, 12.

ResponsoRium

R. Naučil se cestě Pána || a byl ctihodným učitelem 
všemu lidu: * a všichni žasli nad jeho moudrostí 
a odpověďmi.
V. Knížata visela na jeho ústech | a dělala vše podle 
jeho rady. * A všichni.
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Nebo:
Ze sbírky „Mare historiarum“ od bratra Jana Co-
lonny, Rajmundova současníka

(Raymundiana: MOPH, 6, 1, Romæ 1898, str. 5–7)

Muž velké dokonalosti a horlivý šiřitel náboženství
Za papeže Řehoře IX. zazářil bratr Rajmund 

z Peňafortu, rodem Katalánec, třetí magistr Řádu 
kazatelů. Ještě před vstupem do řádu byl vynika-
jícím doktorem církevního práva, které vyučoval 
v Boloni po mnoho let. Když přijal hábit svaté řeho-
le, byl pro svou moudrost, znalost a svatost povolán 
za společníka kardinála Jana d’Abbeville, papež-
ského legáta. Poté se vrátil do římské kurie a stal se 
blízkým přítelem a sekretářem papeže Řehoře IX.; 
byl jeho kaplanem, penitenciářem a tím, kdo „vy-
řizoval žádosti chudých“. Na papežův příkaz také 
sestavil sbírku papežských dekretů, tzv. Dekretália, 
které předtím byly rozděleny do čtyř dílů a které se 
dodnes používají.

Byl to muž svatý a zbožný, proto se svatě a mou-
dře choval také v kurii a ve všem projevoval pokoru 
a důstojnost svého řádu. Sotva se našel někdo, kdo 
by přicházel do kurie nebo z ní odcházel a neřekl 
o něm něco dobrého a nepovažoval ho za muže 
velmi svatého. 

Nejvyšší velekněz si byl vědom jeho svatosti 
a chtěl ho pozvednout k hodnosti arcibiskupa; on 
však tak vytrvale a s postojem jakési svaté zbožnosti 
odporoval, až papež musel od svého záměru upustit, 
protože viděl, že on s tím nesouhlasí.
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Rajmund pak obdržel, i když s obtížemi, od pape-
že povolení, aby z kurie odešel. Když potom v kon-
ventu v Boloni žil andělským životem, byl zvolen 
za magistra řádu. Jen stěží ho přiměli k tomu, aby 
volbu přijal. Byl mužem velmi dokonalým a horli-
vým šiřitelem náboženství. Chtěl také, aby přísnost 
observance byla zachovávána i v těch nejmenších 
podrobnostech.

Sestavil rovněž příručku pro zpovědníky s ná-
zvem Summa casuum, která je tak velice potřebná 
pro celou církev, protože se týká spásy duší. Díky 
jeho pečlivosti byly do náležité podoby uspořádány 
také konstituce našeho řádu, s patřičnými odstavci 
a nadpisy, tak, jak vypadají i dnes, a byly odstraněny 
mnohé nejasnosti.

Po dvou letech vedení řádu Rajmund seznal, 
že mu již síly na tak namáhavou práci nestačí; na 
jeho velké naléhání schválili definitoři na kapitule 
v Boloni jeho odchod. Vrátil se do své provincie 
a v životě i po smrti zářil svými zázraky. Zemřel 
v konventu v Barceloně.

ResponsoRium Srov. Tit 2, 7–8

R. Byl zvolen do čela řádu, || skvělý vzor správného 
chování, | slovem i životem zářil svým bratřím, * 
dával příklad dobrých skutků.
V. Nevyvyšoval se nad bratry, | ale byl jako jeden 
z nich. * Dával příklad dobrých skutků.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Prchavou krásu, kterou viděl v světě, 
odmítl jistě. Po nebi když toužil, 
v dominikánský klášter veden krásou  
s radostí vstoupil.

2. Původce řádu měl v hluboké úctě, 
naukou Boží cele prostoupený 
svatý vést život podle otce řádu 
snažil se stále.

3. Nebude moci nikdy jazyk popsat 
nadšení srdce, s nímž zřekl se světa, 
i velkou touhu po odměnách nebe, 
po kterých dychtil.

4. Často své tělo bičováním trýznil, 
čistotu ducha aby zachovával, 
s nesmírnou láskou pak dojatý plakal 
nad hříchy světa.

5. Naukou proslul, také množstvím zásluh, 
kázal jak slovy, tak i svými skutky; 
zbloudilé ovce přiváděl ke Kristu, 
zázraky činil.

Δ. Ať shlédne na nás, prosíme tak snažně, 
jeden, však trojí nekonečný Vládce; 
Rajmunda činy napodobit chceme, 
ne pouze chválit. Amen.
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krátké čtení Gal 5, 13–14.16–18

Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda 
však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosa-
zování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. 
Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné 
větě: „Miluj svého bližního jako sebe“. Chci říci toto: 
Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Tělo 
totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi 
nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste 
chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, 
nejste už pod Zákonem.

krátké resPonsorium Srov. Jan 13, 35

R. Podle toho všichni poznají, * že jste moji učed-
níci. Podle toho.
V. Budete-li mít lásku k sobě navzájem. * Že jste 
moji učedníci. Sláva Otci. Podle toho.

Zachariášovo kantikum

A. Spoutané osvobodil z moci nepřátel †|| a ztrace-
né vyvedl z cesty nepravosti, | aby zaměřili své nohy 
na cestu pokoje.

pRosby ST

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
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— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 
poznáváme, jak nás miluješ.

Ty stále konáš skrze své zástupce 
službu pastýře a učitele,

— nepřestávej nás nikdy vést 
prostřednictvím svých služebníků.

Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 
pastýře službu lékaře duše i těla,

— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
Ty posíláš své svaté, aby slovem 

i příkladem vedli tvůj lid k tobě,
— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 

vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Všemohoucí dobrotivý Otče, ty ukazuješ příkladem 
a naukou svatého Rajmunda, že naplněním zákona 
je láska. ° Vlej nám milostivě svého Ducha, † aby 
naše srdce byla naplněna tou láskou, která by nás 
přivedla k opravdové svobodě Božích dětí. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Velký je Rajmund, slavme jeho jméno, 
králové, vládci, národy a rasy, 
úsilí všecko, jež měl soustředěno 
kolem všech spásy.

2. Má vše, co hodno svrchované chvály, 
má mravy čisté, jak ze sloní kosti, 
a na něm spatříš, jak září a pálí 
světlo všech ctností.

3. Biskupů římských rozhodnutí dávná 
s mravenčí pílí sbírá, v celek spřádá, 
co platí dále z posvátného práva 
v zákoník vkládá.

4. On uměl zvládnout hlubin zrádné zášti, 
po moři chvátá do španělské vlasti, 
když s holí v ruce na řeholním plášti 
hladinu brázdí.

5. Dopřej nám, Bože, bez poskvrny mravů, 
dej celý život bez pohromy prožít 
až vplujem v přístav v nekonečném blahu 
tobě se kořit.

Δ. Přidruž se Pánu čest a chvála k slávě, 
Bůh jednoduchý v Trojici tajemné 
na Rajmundovy prosby ať laskavě 
z nás hříchy sejme. Amen.
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krátké čtení 1 Jan 2, 3–6

Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachová-
váme jeho přikázání. Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho 
přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. 
Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska 
opravdu přivedena k dokonalosti. Podle toho mů-
žeme poznat, že jsme v Kristu. Kdo tvrdí, že v něm 
zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on.

krátké resPonsorium Srov. Iz 62, 6

R. Nad tebou, Jeruzaléme, * ustanovil jsem strážné. 
Nad tebou.
V. Ve dne ani v noci nepřestanou hlásat jméno 
Páně. * Ustanovil jsem strážné. Sláva Otci. Nad 
tebou.

KAntiKum pAnny mARie

A. Paprsky své nauky osvítil ty, kteří seděli v tem-
notách bludů; || a žárem lásky vykoupil spoutané 
chudobou a válkou.

pRosby ST

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.



56 7. ledna

Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 
svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,

— na jejich přímluvu stále očišťuj 
a posvěcuj svou církev.

Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 
sis vyvolil, aby řídili tvou církev,

— naplň svatým Duchem všechny, 
kdo vedou tvůj lid.

Ty sám jsi dědičným podílem těch, 
kdo se zasvětili tvé službě,

— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 
cos pro ně získal prolitím své krve.

Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 
smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,

— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Milosrdný Bože, tys naplnil svatého kněze Rajmun-
da velkým milosrdenstvím vůči hříšníkům; ° na jeho 
přímluvu nám dopřej, abychom byli vysvobozeni 
z otroctví hříchu, † a tak mohli svobodně konat, co 
se ti líbí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.
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19. ledna
SV. MARKÉTY UHERSKÉ, PANNY

Markéta byla nejmladší dcerou uherského krále, narodila se 
v roce 1242, tedy v době, kdy do Evropy vpadly hordy Tatarů. 
Uherský král Béla IV. se nezmohl na jakýkoliv odpor. V nejvyšší 
nouzi nabídl Markétu Bohu jako oběť za vysvobození země. Ve 
třech letech byla Markéta svěřena na výchovu dominikánským 
mniškám ve Veszprému [Vespremu]. Sama se pak rozhodla stát 
se mniškou. Její otec pro ni vybudoval nový klášter na tzv. Zaje-
čím ostrově na Dunaji v Budě (dnes ostrov sv. Markéty). Žila ve 
skrytosti a sebeobětování. Nikdy nevystupovala jako královská 
dcera, vynikala pokornou službou svým spolusestrám a tvrdými 
kajícími skutky. Její základní ctností byla křesťanská pokora, 
skromnost a obětavá služba strádajícím. V roce 1262 vypukly 
neshody mezi jejím otcem, králem Bélou, a bratrem Štěpánem. 
Krátce nato došlo k občanské válce. Markéta to velmi těžce nes-
la. Uvědomovala si, že stále ještě nejsou odstraněny následky 
tatarského vpádu a země se dostává do nové války. Nebála se 
vytknout oběma rivalům jejich sobectví a bezcitnost. Sama se 
modlila a konala kající skutky za svou rodinu a národ. Dosáhla 
toho, že se její otec i bratr v roce 1266 na ostrově Panny Marie 
v její přítomnosti slavnostně usmířili. Zemřela 18. ledna 1270. 
Kanonizoval ji 19. listopadu 1943 Pius XII.

Společné texty o pannách str. 759, nebo o svatých ženách 
(o řeholnicích) str. 785.

Modlitba se čtením

Hymnus jako v ranních chválách.

Pokud se slaví jako svátek:
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psAlmodie ST

A. 1. Panno jasná a prozíravá, †|| moudrostí prosla-
vená, | tvým duchovním ženichem je neposkvrněné 
Slovo.
Žalmy ze společných textů o pannách str. 687.

A. 2. Královstvím světa i vším bohatstvím jsem 
pohrdla || pro lásku k mému Pánu Ježíši Kristu.
A. 3. Král s dychtivostí touží po tvé kráse, || neboť 
je Pán a Bůh tvůj.
V. Ukážeš mi cestu k životu.
R. U tebe je hojná radost.

První čtení

Z listu svatého apoštola Pavla Filipanům 3, 8–21 

Bratři, 8vůbec všecko to považuji za škodu ve 
srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista 
Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl 
a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat 
Krista 9a byl s ním spojen; nemám přece vlastní 
spravedlnost, která se získá zachováváním Zákona, 
ale tu, která se dává tomu, kdo věří v Krista, totiž 
tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. 10Tak 
na sobě poznám Krista i moc jeho zmrtvýchvstání 
a účast v jeho utrpení; a protože umřel on, i já mu 
chci být v tom podobný. 11Potom, jak doufám, do-
sáhnu i vzkříšení z mrtvých. 12Tím neříkám, že už 
bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale 
ze všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne 
samého uchvátil Kristus Ježíš.
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13Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvá-
til. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, 
ale ženu se k tomu, co je přede mnou. 14Běžím k cíli 
za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh 
povolal skrze Krista Ježíše.

15Tak tedy máme smýšlet my všichni, kdo jsme 
dokonalí. A smýšlíte-li v té věci jinak, i to vám Bůh 
ukáže v pravém světle. 16Jenom je třeba, abychom 
v tom, k čemu jsme už dospěli, šli přímým směrem 
stejně dále. 

17Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dí-
vejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. 18Často 
jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slza-
mi v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé 
Kristova kříže. 19Jejich konec je záhuba, jejich bůh 
je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, 
mají zájem jenom o věci pozemské. 20My však máme 
svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme 
spasitele Pána Ježíše Krista. 21On přemění naše 
ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho 
tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může 
podřídit všecko.

ResponsoRium Flp 3, 8

R. Všecko to považuji za škodu || ve srovnání 
s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, 
svého Pána. * Pro něj jsem se všeho zřekl, | abych 
mohl získat Krista.
V. Království světa a všechny světské ozdoby jsem 
zavrhl pro lásku mého Pána Ježíše Krista. * Pro něj.
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druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z kanonizačního dekretu svaté Markéty Uherské
(AAS 36 [1944], str. 33–40)

Zasvěcena Snoubenci panen snažila se horlivě 
napodobovat samotného Krále mučedníků

Markéta pocházela z maďarského rodu Arpádov-
ců, který sám ve třináctém století zrodil církvi Boží 
čtyři další ženy proslulé svatostí života: totiž svatou 
Alžbětu, svatou Anežku Pražskou, její sestřenici, 
a dcery krále Bély IV. Kunhutu a Jolantu, jejichž 
úcta byla potvrzena Apoštolským stolcem.

Narodila se zbožným rodičům Bélovi IV., maďar-
skému králi, a královně Marii Lascaris [Laskaris]. 
Rodiče zasvětili počaté dítě, pokud to bude dcera, 
Bohu jako určitou smírnou oběť za osvobození krá-
lovství a jeho záchranu. Jejich modlitby a prosby 
byly vyslyšeny. Ještě před dosažením jejího čtvrtého 
roku ji rodiče, pamětlivi svého slibu a prokázané-
ho dobrodiní, přivedli do kláštera mnišek řádu 
svatého Dominika ve Veszprému [Vespremu], aby 
si již v útlém věku zvykala na řeholní život a Bohu 
náležitě sloužila. 

Tam se Markéta stala upřímnou učednicí kří-
že, hned zapomněla na královský dům a učenli-
vostí a poslušností tak vynikala, že si ji mnišky 
upřímně zamilovaly. Na svůj věk mimořádným 
způsobem uctívala andělskou láskou Ježíše Krista 
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a Bohorodičku Marii, projevovala urozené mravy 
a skvělost ducha.

Proto král, její otec, aby sobě i svému království 
získal jistější a účinnější Boží pomoc, vystavěl na 
dunajském ostrově klášter ke cti Nejsvětější Panny 
Marie, do něhož uvedl nejen svaté zbožné panny, 
ale také svou dceru Markétu, „kterou mezi ostatní-
mi svými dětmi miloval nesmírně něžnou láskou, 
protože v ní rozeznával počátky onoho zbožného 
přebývání, které se líbí Bohu“.

Markéta mezitím odmítla sňatek s jistým uroze-
ným polským knížetem a ve dvanácti letech složila 
slavnostní sliby před ctihodným magistrem řádu 
Humbertem. Poté, co ji k sňatku začal přemlouvat 
také český král, rozhodla se vyjádřit svou vůli, že je 
zcela zaslíbena Kristu, aby svůj slib daný božskému 
Snoubenci zachovala neporušený a byla ušetřena 
dalšího nežádoucího naléhání. Snažně proto žáda-
la o posvátný závoj, který pak ke své velké radosti 
obdržela od arcibiskupa ostřihomského.

Když se takto zasvětila Snoubenci panen, pohr-
dala světem a umrtvovala své tělo, a tak se snažila 
horlivě napodobovat samotného Krále mučedníků. 
Vždy byla oblečena v těch nejhorších šatech a dych-
tila po těch nejnižších službách: zametat dům, stírat 
podlahy, připravovat jídlo a nosit těžká břemena; 
to vše jí bylo nejmilejší. Nemocným sestrám i slu-
žebným, když se ostatní obávali nákazy, sloužila 
s takovou láskou a sebezapřením, že ochotně plnila 
všechny těžké i ty nejnižší služby.
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Tajemství Kristova utrpení s nářkem uctívala, 
žárem jeho muk planula, před Ježíšem Kristem 
ukrytým pod eucharistickými způsobami nebo zpo-
dobeným na kříži s láskou vylévala své srdce, všude 
a téměř bez přestání se modlila, předepsanými 
modlitbami vzdávala chválu Bohu, pozdravení Bohu 
Otci, Duchu zastánci nebo nejmilejší Panně Boží 
rodičce přednášela.

Aby hněv Boha všemohoucího utišila a Boží sho-
vívavost pro svůj národ vyprosila, „hojně slzy prolé-
vala, své tělo posty vysilovala, do žíněného roucha 
se oblékala, jako by želela hříchů všech, kteří proti 
Bohu tak nespravedlivě jednali, za odvrácení ne-
štěstí svými modlitbami Boha prosila, aby Pán Ježíš 
Kristus pravicí své moci chránil nevinné a svatou 
matku církev, kterou za cenu své krve shromáždil.“

Avšak Markéta svou činnost neomezila jen na 
velmi naléhavé prosby k Bohu a nejtvrdší pokání, 
ale také roznícena apoštolskou horlivostí a posílena 
hrdinskou odvahou neváhala zcela otevřeně vytýkat 
nepravost komukoliv, ať už se jí dopustil člověk 
s nejvyšší autoritou či důstojností.

Také třetí nabídku k sňatku Markéta hned od-
mítla a radostně odpověděla, že chce zachovat své 
panenství pro Pána Ježíše Krista. A tento božský 
Snoubenec, vždy věrný a tak urozený, který si v srdci 
své služebnice vybudoval milý příbytek, zahrnul 
ji bohatě nebeskými dary a dal jí účast na svém 
utrpení, ale také útěše a moci stejně za života jako 
i po smrti.
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ResponsoRium

R.  Svatá Markéta || byla v nitru oděna milosrden-
stvím, laskavostí a pokorou. * Pro všechny se stala 
vším | a nedávala najevo, že je dcerou krále.
V. V lásce a pokoře ji žádná sestra nepředčila. * Pro 
všechny.

Nebo:
Z kázání kněze Jana Taulera na Nanebevstoupení 
Páně

(Sermo 4: Opera omnia, sv. 2, ed. A. Tralin, 
Paris 1911, str. 440–443)

Každý, kdo chce opravdu následovat Boha a Vy-
kupitele Pána Ježíše Krista, ať pokorně a s vyrov-
nanou myslí vezme na sebe kříž bolestí vnitřních 
i vnějších, spravedlivých i nespravedlivých. Takto 
obtížen půjde radostně za svým Pánem. Žádným 
jiným způsobem se nedospěje tam, kam nás Kristus 
předešel.

Není jistě málo těch, kdo touží stát se Pánovými 
svědky v míru, když jde všechno podle jejich přání. 
Ochotně se chtějí stát svatými, ale bez námahy, bez 
nepříjemností, bez soužení, bez újmy. Dychtí totiž 
poznat Boha, okoušet ho, pociťovat ho, ale hořkost 
budiž od nich daleko! Jestliže by tedy měli pracovat, 
upadnout do hořkosti, do zármutku, do tmy, do 
tvrdých zkoušek, jestliže by se jim Bůh skryl a oni 
byli v nitru i navenek zbaveni útěchy, ihned zmizí 
jejich dobrá předsevzetí. To nejsou praví svědkové, 
takoví, jaké hledá Spasitel.
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Kdo nehledá pokoj, kdo se nechce všude těšit 
z pokoje při všem, co dělá? Avšak snahu o takovýto 
pokoj je třeba zcela odmítnout. Máme vyvinout 
nemalé úsilí a námahu, abychom si udrželi pokoj 
v každé době i při protivenstvích. Z toho jistě vzejde 
pokoj pravý, stálý a bezpečný. Ze všeho ostatního, 
co hledáme nebo co máme rádi, totiž vzejde jen 
zklamání. Jestliže se však jinak snažíme, seč může-
me, zachovat si radost ve smutku, klid ve zmatcích, 
prostotu ve složitostech, veselou mysl při obtížích, 
tehdy budeme opravdovými svědky Boha a našeho 
Pána Ježíše Krista.

Takovým učedníkům sám Kristus za živa i po 
zmrtvýchvstání přál pokoj. Oni však nikdy v tomto 
životě nenašli pokoj vnější. Ale byl jim dán pokoj 
podstatný, pravý pokoj ve zmatcích, blaženost při 
potupách, život ve smrti. Jásali radostí, když je lidé 
nenáviděli, když je vydávali soudům a odsuzovali 
k smrti. Takoví byli praví svědkové Boží.

ResponsoRium 2 Kor 4, 11; 10a; Kol 1, 24

R. Tak jsme my zaživa || stále vydáváni na smrt 
pro Ježíše, * aby i Ježíšův život byl patrný na našem 
smrtelném těle.
V. Na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do 
plné míry Kristových útrap; | má z toho prospěch 
jeho tělo, | to je církev. * Aby i Ježíšův život.

Závěrečná modlitba jako v ranních nebo večerních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Poctěna slávou Markéty 
uherská země zaplesej, 
Guzmanův řáde, také ty 
radosti své dnes průchod dej.

2. Když vlast se octne v těžkostech, 
v oběť se k smíru Božímu 
nabídne a chce v svatých zdech 
modlit se za svou otčinu.

3. V klášteře potom původ svůj 
i královskou čest tajila, 
nevinné tělo důtkami, 
častými posty trápila.

4. Horoucí láska ke Kristu 
ustavičně ji sílila, 
by jeho údům nemocným 
též neúnavně sloužila.

Δ. Chvála a věčná sláva buď 
Bohu Otci i se Synem, 
též Duchu, jenž je Zastáncem, 
kéž na věky zní vesmírem. Amen.

Pokud se slaví jako svátek:

psAlmodie ST

A. 1. Pro Krista se svobodně rozhoduji, †|| po Kris-
tu horoucně toužím, | s Kristem chci zůstat na věky.
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Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. Panny, velebte Pána. || Ten, který vás povolal 
k čistotě,  už ve vás dovršil dary, kterými vás obdařil.
A. 3. Ať se věrní mocně zaradují, || vždyť skvěle 
zvítězili nad tělem a krví.

krátké čtení Kol 3, 12–13 

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte 
navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost 
a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, 
má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, 
proto odpouštějte i vy.

krátké resPonsorium

R. Tobě řeklo mé srdce: * Hledám tvou tvář. Tobě.
V. Po tvé tváři, Pane, toužím. * Hledám tvou tvář. 
Sláva Otci. Tobě.

Zachariášovo kantikum

A. Přinášejme sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu 
milou. †|| Stále prožívejme na svém těle Ježíšovo 
umírání, | aby i Ježíšův život byl patrný na našem 
těle.

pRosby ST

Život svatých panen vydává světu svědectví o Kris-
tově lásce. A proto spolu s nimi volejme:
R. Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.
Kriste, jediný Ženichu svatých panen,
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— nauč nás žít tak, aby nás nic 
neodloučilo od tvé lásky.

Tvá matka, Panna Maria, je 
královnou všech panen,

— pomáhej nám, abychom tak jako 
ona věrně plnili tvou vůli a naše 
láska k tobě aby stále rostla.

Svaté panny ti sloužily s čistým 
a nerozděleným srdcem,

— na jejich přímluvu veď i nás 
cestou, která vede k tobě.

Prozíravé panny se připravovaly 
na setkání s tebou,

— dej, abychom se i my těšili na tvůj 
příchod a s nadějí tě očekávali.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys chtěl, aby svatá panna Markéta pod vede-
ním Ducha svatého zazářila milostí sebezáporu; † 
dej, ať se nikdy neprotivíme tvé vůli a věrně konáme, 
co je ti milé. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Pokud se slaví jako svátek:

Modlitba během dne
Antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu.
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Dopoledne

krátké čtení Řím 6, 8.11

Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvěd-
čeni, že spolu s ním také budeme žít; tak i vy se 
považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když 
jste spojeni s Kristem Ježíšem. 
V. Šťastni, kdo cestou bez úhon chodí.
R. Kdo žijí podle zákona Páně.

V poledne

krátké čtení Ef 4, 23–24

Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce 
a oblečte člověka nového, který je stvořen podle 
Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý. 
R. Srdce mé i tělo.
V. Jásá k Bohu živému.

Odpoledne

krátké čtení Zj 19, 6–7

A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup – 
podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému 
dunění hromů: „Aleluja! Pán, náš Bůh vševládný, se 
ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu 
čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta 
se připravila.“
R. Nalezla jsem miláčka svého srdce.
V. Uchopila jsem ho a už ho nepustím.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys chtěl, aby svatá panna Markéta pod vede-
ním Ducha svatého zazářila milostí sebezáporu; † 
dej, ať se nikdy neprotivíme tvé vůli a věrně konáme, 
co je ti milé. ° Skrze Krista, našeho Pána.

Večerní chvály

Hymnus jako v ranních chválách.

Pokud se slaví jako svátek:

psAlmodie ST

A. 1. Pro tebe zachovám čistotu, || tobě, Ženichu, 
jdu vstříc s hořící lampou.
Žalmy a kantikum ze společných textů o pannách str. 687.

A. 2. Blahoslavení čistého srdce, || neboť oni budou 
vidět Boha.
A. 3. Má mysl je v Kristu || pevná a bezpečná.

krátké čtení Řím 6, 4b–6a

A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slá-
vou, tak i my teď musíme žít novým životem. Neboť 
jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme mu podobní 
v jeho smrti, budeme mu tak podobní i v jeho zmrt-
výchvstání. Vždyť přece víme, že starý člověk v nás 
spolu s ním byl ukřižován.
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krátké resPonsorium

R. Budu se veselit a jásat * nad tvým slitováním. 
Budu.
V. Že jsi shlédl na moji bídu. * Nad tvým slitováním. 
Sláva Otci. Budu. 

KAntiKum pAnny mARie

A. Markéta, jejíž život s Kristem byl skrytý v Bohu, || 
nyní se ukazuje s Kristem ve slávě.

pRosby ST

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v pa-
nenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. 
Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
R. Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.
Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
— očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala 

v neporušenosti víry,
— chraň a posiluj křesťany, 

jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat 

se pozemských nedokonalostí,
— veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme 

stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá N je jedna z prozíravých panen, které 

ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
— nedopusť, aby v lampách panen tobě 

zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
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— uveď do nebeské hodovní síně 
také naše zemřelé.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, ty miluješ a chráníš panenství. ° Z tvé milosti 
spojila tvá služebnice Markéta krásu panenství se 
zásluhami dobrých skutků; † dopřej nám, prosíme, 
abychom duchem spasitelné kajícnosti mohli obno-
vovat bezúhonnost mysli. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

28. ledna
SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO,  
KNĚZE A UČITELE CÍRKVE

Svátek
Narodil se v roce 1225 na hradě Rocca Sicca nedaleko Monte 
Casina v rodině hrabat z Akvina. Otec jej určil pro duchovní stav 
a v pěti letech ho poslal na vychování k benediktinům na Monte 
Casino. Tam získal základní vzdělání a pokračoval ve studiu na 
univerzitě v Neapoli. Přes odpor rodiny vstoupil v Neapoli do 
řádu sv. Dominika. Studoval pak v Paříži a Kolíně nad Rýnem 
pod vedením sv. Alberta Velikého. V roce 1252 začal vyučovat na 
pařížské univerzitě. V roce 1259 jej představení povolali do Říma 
jako generálního kazatele, ale už rok nato si jej vyžádal papež 
Urban IV. na svůj dvůr do Orvieta. V tomto období ustanovil 
papež svátek Božího Těla a sv. Tomáš k němu složil nádherné 
hymny. V roce 1265 se sv. Tomáš vrátil do Říma a stal se regen-
tem provinčního studia. Tři roky na to se musel znovu vrátit do 
Paříže, kde hájil profesory žebravých řádů proti jejich odpůrcům. 
Od roku 1272 řídil řádové studium v Neapoli. Na papežův příkaz 
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se vydal v roce 1274 do Lyonu, kam byl svolán koncil. Zemřel 
však cestou v klášteře cisterciáků Fossa Nuova 7. března 1274. Do 
seznamu svatých jej zařadil papež Jan XXII. 18. července 1323. 
Sv. Pius V. jej prohlásil v roce 1567 učitelem církve a Lev XIII. 
patronem všech vysokých škol. Jacques Maritain o sv. Tomášovi 
napsal: „Dílem sv. Tomáše bylo přivést do služeb Kristových 
všechny síly inteligence. Jeho svatost byla svatostí rozumu, 
osvíceného rozjímáním.“ Svým dílem vytvořil systém křesťanské 
filosofie i teologie, nemálo přispěl k porozumění s východními 
církvemi. Můžeme právem říci, že byl nejučenější mezi světci 
a nejsvětější mezi učenci.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Pánu, | prameni moudrosti.
Nebo: Toto je slavný svátek nebeského učitele To-
máše: | ať ho církev s pokornou zbožností chválí. 

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ó věčná záře, Otcovo jsi Slovo, 
ty světu všechna daroval jsi dobra, 
tobě zde nyní zazpíváme hymnus, 
Původce světla.

2. Snoubenka aby zářila tvým světlem 
a sytila se hostinou tvé pravdy, 
proto jí dáváš Tomáše jak hvězdu, 
jitřenku jasnou.
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3. Žil život čistý, s duchem bezúhonným 
tak jistým krokem na výšiny mysli 
vzlétal, že jako anděl se nám jeví, 
před námi kráčí.

4. Domovů našich tento přítel slavný 
jak jasná luna nad hvězdy se třpytí, 
zároveň vzorem života je pro nás, 
takto když září.

5. Žasneme všichni nad bohatstvím, které 
ctihodný tento učitel dal světu; 
přímluvy jeho kéž pomohou v tísni, 
nauka vede.

Δ. Kéž tobě, Kriste, Otci, stejné Lásce,  
s Tomášem navždy smíme zpívat chvály 
tam, kde jak slunce pravé stále záříš 
ty, věčný Bože. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon. Řada A je vzata z Písma 
svatého, řada B z díla sv. Tomáše.

1. antifona
Řada A: Pane, ty znáš každou moji touhu, || žádný 
povzdech můj ti není tajný.
Řada B: Boží láska působí, || že celý člověk bez 
zaváhání směřuje k Bohu.
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Žalm 39 (40), 2–14.17–18
 2 Doufal jsem, doufal v Pána, 

i sklonil se ke mně *
   a vyslyšel moje volání.
 3 Z jámy zkázy mě vytáhl, z bahna a kalu, †
   mé nohy na skálu postavil, *
   mým krokům opět jistotu dal.
 4 Do úst mi vložil zpěv nový, chvalozpěv Bohu. †
   Spatří to mnozí, pojme je bázeň, *
   v důvěře skloní se před Pánem. —
 5 Šťastný člověk, jenž v Pána naději vkládá, †
   jenž nedruží se ke zpupným *
   a k těm, kdo upadli v lež a blud.
 6 Mnohé divy jsi učinil, Pane, můj Bože, †
   i záměry, které s námi máš; *
   kdo by se tobě vyrovnal!
  Kdybych měl o nich vyprávět, *
   víc je jich, než se spočítat dá. —
 7 V žertvách a krvavých darech zálibu nemáš, †
   smírné a zápalné oběti nechceš, *
   avšak mně jsi otevřel sluch.
 8 Řekl jsem tedy: „Hle, zde přicházím nyní! *
   Ve svitku pro mne je příkaz psán.
 9 Blaží mě, Bože můj, konat podle tvé vůle, *
   tvůj zákon v hloubi srdce mám.“ Δ

Řada A: Pane, ty znáš každou moji touhu, || žádný 
povzdech můj ti není tajný.
Řada B: Boží láska působí, || že celý člověk bez 
zaváhání směřuje k Bohu.
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2. antifona
Řada A: Splním tvá slova: || dám ti moudré a pro-
zíravé srdce, praví Pán.
Řada B: Láska Boží je pramenem a příčinou || dob-
ra ve věcech.

II
 10 Tvou spravedlnost jsem zvěstoval 

před velkou obcí, *
   ústa jsem nezamkl, Pane, ty víš.
 11 Tvou spravedlnost nenechám 

pro sebe v skrytu, *
   tvou věrnost a pomoc rozhlásím.
  Ani tvou čestnost a laskavost *
   před velkou obcí nesmlčím. —
 12 Neodpírej mi, Pane, své slitování, *
   tvá milost a věrnost buď se mnou vždy!
 13 Neboť mě skličují vůkol nesčetné strasti, †
   mé hříchy na mne dopadly, *
   že ani vzhlédnout si netroufám.
  Mám jich víc nežli na hlavě vlasů, *
   ztratil jsem veškerou odvahu. —
 14 Kéž se ti, Pane, zlíbí mě vysvobodit! *
   Pospěš mi, Pane, na pomoc!

15 [Ať hanba s potupou padnou konečně na ty, *
  kdo se mě snaží zahubit,
 ať se stydí a zalezou všichni, *
  kdo se z mých pohrom radují!
16 Jen ať se stáhnou se zahanbením ti všichni, *
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  kdo o mně říkali: „Dobře mu tak.“]
 17 Zato ať jásají, ať se radují v tobě *
   všichni, kdo tebe hledají!
  Ať mohou říkat: „Velký je Pán“, *
   kdo k tobě volají o pomoc!
 18 Já jsem jen ubohý nuzák; přijď ke mně, Pane! †
   Ty jsi má pomoc, můj zachránce, *
   neotálej už, Bože můj! Δ

Řada A: Splním tvá slova: || dám ti moudré a pro-
zíravé srdce, praví Pán.
Řada B: Láska Boží je pramenem a příčinou || dob-
ra ve věcech.

3. antifona
Řada A: Co jsme tedy viděli o slovu života, zvěstu-
jeme i vám, || abyste i vy měli s námi společenství.
Řada B: Boha nelze poznat jinak než zkušeností; || 
neboť slovy nemůže být vystižen.

Žalm 26 (27), 1–6
 1 Pán je mé světlo a spása, koho 

měl bych se bát, *
   Pán je záštita pro můj život, 

před kým se třást?
 2 Když se na mne zločinci vrhnou 

a chtějí mě drásat, *
   sami ti zavilí nepřátelé klopýtnou k pádu. —
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 3 I když mě obklíčí vojskem, 
mé srdce se nevyděsí, *

   i kdyby zvedli proti mně válku, 
v důvěře trvám. —

 4 Jen jedno jediné na Pánu žádám, 
po jednom toužím: †

   abych směl v Pánově domě 
přebývat po celý život, *

   na jeho dobrotu patřit, 
z něho se ve chrámě těšit. —

 5 Vždyť on v čas nouze mě bezpečně skryje 
v svém posvátném domě, *

   ve svém stanu mě zaštítí,  
na svou horu mě zdvihne. 

 6 Nad své odpůrce vůkol teď vysoko 
pozvedám hlavu, †

   do jeho stánku s jásotem přináším 
děkovnou oběť, *

   Pánu zde budu radostně zpívat 
a k oslavě hrát. Δ

Řada A: Co jsme tedy viděli o slovu života, zvěstu-
jeme i vám, || abyste i vy měli s námi společenství.
Řada B: Boha nelze poznat jinak než zkušeností; || 
neboť slovy nemůže být vystižen.
V. Pane, u tebe je pramen života.
R. Jen ve tvém světle můžem světlo vidět.
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První čtení

Z knihy Sirachovcovy 39, 1b–14
1bZkoumá moudrost všech předků, své volné 

chvíle věnuje proroctvím. 2Uchovává vyprávění 
proslulých mužů, proniká do zákrutů podobenství. 
3Hledá skrytý smysl přísloví, má zálibu v tajem-
stvích podobenství.

4Vstupuje do služby u velmožů, je ho vidět před 
vůdci. Cestuje cizími zeměmi, vyzkoušel dobré i zlé 
mezi lidmi. 5Od rána se celým svým srdcem obrací 
k Pánu, svému stvořiteli; úpěnlivě prosí před Nej-
vyšším, otevírá ústa k modlitbě, úpěnlivě prosí za 
své vlastní hříchy.

6Je-li to vůle velikého Pána, bude naplněn du-
chem rozumu. Sám bude šířit slova, v modlitbě vzdá 
díky Pánu. 7Nabude přímosti úsudku a poznání, 
bude přemýšlet o skrytých tajemstvích. 8Vyjeví 
poučení, jehož se mu dostalo, a svou hrdost vloží 
do zákona smlouvy Páně.

9Mnozí budou vychvalovat jeho rozum a nikdy se 
na něho nezapomene. Jeho památka nevybledne, 
jeho jméno bude žít z pokolení do pokolení. 10Náro-
dy budou rozhlašovat jeho moudrost a shromáždění 
mu bude chvalořečit. 11Bude-li dlouho žít, bude jeho 
jméno slavnější než tisíc jiných, a zemře-li, postačí 
mu to. 12Ještě chci podat zprávu o svých úvahách, 
jimiž jsem naplněn jako měsíc v úplňku. 13Poslou-
chejte mě, mé zbožné děti, a vyrůstejte jako růže 
zasazená na břehu vodního proudu. 14Jako kadidlo 
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vydávejte vůni, rozkveťte jako lilie, zavoňte, zapějte 
chvalozpěv, dobrořečte Pánu za všechna jeho díla.

ResponsoRium Mdr 9, 10.4

R. Pošli, Pane, Moudrost od trůnu své slávy, || aby 
mi pomáhala a se mnou pracovala. * Abych poznal, | 
co se ti líbí v každé době.
V. Dej mi, Pane, tu, jež s tebou sdílí trůn. * Abych 
poznal.

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z drobných teologických spisů svatého Tomáše 
Akvinského

(In duo præcepta caritatis et decem legis præcepta, 
Opuscula theologica 4, Ed. Leonina)

Zákon Boží lásky  
je měřítkem všech lidských skutků

Je jasné, že všichni se nemohou pracně namáhat, 
aby dosáhli poznání. Proto dal Kristus stručný zá-
kon, aby ho mohli znát všichni, a nikdo se nemohl 
vymlouvat, že ho nezachovává, protože ho nezná. 
Je to zákon Boží lásky: V krátkosti promluví Bůh 
na zemi.1

Tento zákon má být měřítkem všech lidských 
skutků. U uměleckých výtvorů vidíme, že to či ono 
dílo je uznáno za dobré a správné, když se srovnává 
s měřítkem. Tak také kterékoli lidské dílo je správné 
a ctnostné, když se shoduje s měřítkem božské lás-
ky. Když však není ve shodě s měřítkem lásky, pak 
není správné ani dobré ani dokonalé.
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Tento zákon, totiž zákon božské lásky, způsobuje 
v člověku čtyři velmi žádoucí věci. Předně je v něm 
příčinou toho, že člověk žije duchovním životem. 
Neboť je zřejmé, že milované je přirozeně v milu-
jícím. Proto ten, kdo miluje Boha, má ho v sobě: 
Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává 
v něm.2 Také je v přirozenosti lásky, že milujícího 
přetváří v milovaného. Jestliže pak milujeme Boha, 
stáváme se božskými: Kdo se oddá Bohu, je s ním 
jeden duch.3 Augustin říká: „Jako je duše životem 
těla, tak Bůh je životem duše.“ Tak také duše tehdy 
jedná ctnostně a dokonale, když jedná z lásky, skrze 
kterou v ní přebývá Bůh. Bez lásky však nejedná 
vůbec: Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.4 Má-li však 
někdo všechny dary Ducha svatého bez lásky, nemá 
život. Vždyť ať je to dar jazyků, ať je to dar víry, nebo 
cokoli jiného, jako třeba dar proroctví, bez lásky 
nedávají tyto dary život. I kdyby bylo mrtvé tělo ob-
lečeno do zlata a drahokamů, přece zůstává mrtvé.

Za druhé pak je zákon božské lásky příčinou, že 
zachováváme Boží přikázání. Neboť Řehoř praví, 
že láska nezahálí. Je-li totiž veliká, je činná; není-li 
činná, není tu lásky. Vidíme přece, že milující dělá 
pro milovaného veliké a nesnadné věci. Proto říká 
Pán: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.5 

Kdo zachovává přikázání a zákon božské lásky, 
naplňuje celý zákon.

Za třetí je láska záštitou proti protivenstvím. Pro-
tože kdo má lásku, neškodí mu žádné protivenství, 
ale dokonce je mu na prospěch: Těm, kdo milují 
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Boha, všechno napomáhá k dobrému.6 Ano i věci 
protivné a obtížné se zdají milujícímu příjemnými, 
jak vidíme sami ze zkušenosti.

Za čtvrté vede láska ke štěstí. Neboť jen těm, kdo 
mají lásku, je slíbena věčná blaženost. Všechno 
ostatní je bez lásky nedostatečné. Je třeba vědět, 
že rozdíl v blaženosti je jenom podle rozdílu v lásce, 
a ne podle nějaké jiné ctnosti. Mnozí si odříkali více 
než apoštolové, oni však vynikají v blaženosti nad 
všemi ostatními, protože vynikají v lásce.

Jak už je z řečeného zřejmé, láska působí čtyři 
věci.

Předně působí odpuštění hříchů. To vidíme zjev-
ně u sebe. Jestliže někdo někoho urazí a potom ho 
má opravdově rád, odpustí se mu urážka pro jeho 
lásku. Svrchovaným způsobem to ukazuje příklad 
Magdalény, o které říká Pán: Bylo jí odpuštěno 
mnoho hříchů. Ale proč? Dodává: Protože mnoho 
milovala.7 Ale snad někdo řekne: K zahlazení hří-
chů tedy stačí láska, a není nutné pokání! Avšak je 
nutné uvážit, že nikdo doopravdy nemiluje, kdo se 
opravdově nekaje.

Láska rovněž působí osvícení srdce. Jak říká Job: 
Všichni jsme zahaleni tmou.8 Vždyť často nevíme, 
co máme dělat nebo co si přát, avšak láska učí vše-
mu, čeho je zapotřebí ke spáse: Vás o všem poučuje 
jeho duch.9 To je proto, že kde je láska, tam je Duch 
svatý, který zná všechno, který nás uvede na správ-
nou cestu. Také působí láska v člověku dokonalou 
radost. Působí též dokonalý pokoj. Rovněž činí láska 
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člověka velmi důstojným. Láska totiž dělá z otroka 
člověka svobodného a přítele. Láska vytváří nejen 
lidi svobodné, ale i děti, to jest smíme se nazývat 
a jsme Božími dětmi: Sám Duch to potvrzuje naše-
mu duchu, že jsme Boží děti. Když však děti, jsme 
i dědicové: dědicové Boha a spoludědicové Krista.10

Třebaže všechny dary pocházejí od Otce světel, 
přece tento dar, totiž dar lásky, převyšuje všechny 
ostatní. Všechny ostatní dary může mít člověk i bez 
lásky a bez Ducha svatého. Ale s láskou má nutně 
i Ducha svatého.
1Řím 9, 28. 21 Jan 4, 16. 31 Kor 6, 17. 41 Jan 3, 14. 5Jan 14, 23. 
6Řím 8, 28. 7Lk 7, 47. 8Job 37, 19. 91 Jan 2, 27. 10Řím 8, 16–17.

ResponsoRium

R. Pramen moudrosti || vlil z výsosti svatému To-
máši bohatství jasného vědění. | Tomáš přijatou 
milost vrátil tím, že * celou svatou církev zavlažuje 
proudy nadpřirozené zkušenosti.
V. Stručný sloh, milá výmluvnost, | vznešený, jasný, 
pevný názor. * Celou svatou církev.

Nebo:
Z traktátu „O důvodech víry“ od svatého Tomáše 
Akvinského

(De rationibus fidei, Ed. Leonina, sv. 40, Romæ 
1969, str. 56 a násl.; český překlad: O důvodech 

víry, Krystal OP, 2011, kapitola 7, str. 61–63)

Proto si Kristus vyvolil chudé rodiče, kteří však 
vynikali ve ctnostech, aby se nikdo nemohl chlubit 
svým vznešeným původem nebo bohatstvím rodičů. 
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Vedl život v chudobě, aby nás naučil pohrdat bo-
hatstvím. Žil v ústraní a nedostávalo se mu uznání, 
aby lidi odradil od nezřízené touhy po poctách. 
Pracoval, snášel hlad, žízeň a bičování těla, aby se 
lidé – hledající rozkoše a požitky – z důvodu tvr-
dosti tohoto života nevzdalovali od dobra ctnosti. 
Nakonec dobrovolně podstoupil smrt, aby nikdo ze 
strachu ze smrti nezradil pravdu. A aby se nikdo ne-
bál podstoupit pro pravdu potupnou smrt, vybral si 
ten nejpotupnější způsob smrti, smrti na kříži. Bylo 
tedy vhodné, že Boží syn, který se stal člověkem, 
podstoupil smrt, aby tak svým příkladem povzbudil 
lidi ke ctnosti. Je pravda, co říká Petr: Kristus trpěl 
za nás, zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho 
šlépějích.1

Kdyby totiž na světě žil jako bohatý, mocný, se vší 
důstojností, lehce by se uvěřilo tomu, že jeho nauka 
a zázraky byly přijímány na základě lidské přízně 
a lidské moci. Aby bylo dílo božské moci zřejmé, 
vybral si vše, co bylo pro svět slabé a zavrženíhodné: 
chudou matku, nuzný život, nevzdělané učedníky 
a hlasatele, zavržení a odsouzení k smrti mocnými 
tohoto světa. To vše proto, aby se jasně ukázalo, že 
přijetí jeho zázraků a jeho učení nebylo dílem lidské, 
nýbrž božské moci.

V této souvislosti je třeba zmínit ještě něco ji-
ného: Tou samou prozřetelností, kterou sám Boží 
Syn, který se stal člověkem, chtěl snášet utrpení, 
chtěl také, aby jeho učedníci, které učinil služebníky 
spásy lidí, neměli ve světě uznání. Proto si nevyvolil 
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učence a vznešené lidi, ale lidi nevzdělané a bez 
vznešeného původu – chudé rybáře. A je vyslal, aby 
se starali o spásu lidí, přikázal jim, aby zachovávali 
chudobu, snášeli pronásledování a protivenství, 
dokonce aby podstoupili smrt pro pravdu, aby to 
nevypadalo, že kážou kvůli nějakým pozemským 
výhodám, a tím aby se spása světa nepřipisovala 
lidské moudrosti nebo moci, ale jen moudrosti 
a moci Boží. Proto jim také nechyběla božská moc 
konat zázraky, ačkoli světu se zdáli zavržení.

Pro nápravu lidského rodu bylo také nutné na-
učit lidi, aby nedůvěřovali pyšně v sebe samé, ale 
v Boha. K dokonalosti lidské spravedlnosti se totiž 
vyžaduje, aby se člověk zcela poddal Bohu, od něhož 
následně může doufat v obdržení všech dober, a aby 
tato dobra uznal jako od Boha přijatá.
11 Petr 2, 21.

ResponsoRium 2 Tim 4, 8; 1, 12

R. Teď mě už jen || čeká věnec spravedlnosti, | který 
mi v onen den předá * Pán, spravedlivý soudce.
V. Vím, komu jsem uvěřil, | a jsem přesvědčen, | že 
on má dost moci, | aby mi ochránil to, co mi svěřil. * 
Pán, spravedlivý soudce.
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Nebo:
Z výkladu apoštolského vyznání víry od svatého 
Tomáše Akvinského

(Collatio 6 super Credo in Deum)

Na kříži nechybí žádný příklad ctnosti
Nač bylo potřebné, aby pro nás Syn Boží trpěl? 

Bylo to velmi potřebné, a to z dvojího hlediska: jako 
lék proti hříchům a jako příklad pro naše jednání.

Jako lék proto, že skrze Kristovo umučení nalé-
záme lék proti všemu zlu, do něhož upadáme svými 
hříchy.

Ale neméně užitečný je i příklad. Neboť Kris-
tovo umučení stačí k tomu, aby úplně formovalo 
náš život. Kdo chce žít dokonale, nemusí dělat nic 
jiného než pohrdat tím, čím Kristus na kříži pohrdl, 
a usilovat o to, oč Kristus usiloval. Vždyť na kříži 
nechybí žádný příklad ctnosti.

Hledáš-li příklad lásky: Nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo za své přátele položí svůj život.1 To 
učinil Kristus na kříži. A tak když on vydal svůj 
život za nás, nemá být příliš těžké snášet cokoli 
zlého pro něho.

Hledáš-li trpělivost, nalezne se nejvíc na kříži. Tr-
pělivost se totiž stává velkou dvojím způsobem: buď 
když někdo snáší trpělivě něco velikého, nebo když 
snáší něco, čemu se mohl vyhnout, ale nevyhnul. 
A Kristus snášel na kříži něco velikého, a to trpělivě, 
neboť když trpěl, nevyhrožoval;2 jako ovce vedená 
na porážku neotevřel ústa.3 Veliká je tedy Kristova 
trpělivost na kříži. A proto vytrvale běžme o závod, 
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který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od 
něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. 
Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe 
kříž a nic nedbal na urážky.4

Hledáš-li příklad pokory, pohleď na Ukřižova-
ného. Neboť Bůh chtěl být souzen od Poncia Piláta 
a zemřít. Hledáš-li příklad poslušnosti, následuj 
toho, který byl poslušný Otce až na smrt: Jako se 
celé množství stalo neposlušností jednoho, totiž 
Adama, hříšníky, tak zase poslušností jednoho se 
celé množství stane spravedlivými.5

Hledáš-li příklad pohrdání pozemskými věcmi, 
následuj toho, který je Král králů a Pán pánů,6 
v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti 
a poznání;7 na kříži visí obnažen, posmívají se mu, 
plivají na něj, bijí ho, je korunován trním a nakonec 
napájen octem a žlučí.

Ať tedy nelpíš na oděvu ani na bohatství, ne-
boť rozdělili si mé šaty;8 ani na poctách, neboť on 
zakusil posměch a bití; ani na hodnostech, neboť 
upletli korunu z trní a vsadili mu ji na hlavu;9 ani 
na požitcích, neboť mě v žízni napojili octem.10

1Jan 15, 13. 21 Petr 2, 23. 3Srov. Sk 8, 32; srov. Iz 53, 7. 4Žid 12, 
1–2. 5Řím 5, 19. 6Zj 19, 16. 7Kol 2, 3. 8Jan 19, 24. 9Mt 27, 29. 
10Žl 68 (69), 22.
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ResponsoRium Mdr 7, 7–8; 9, 1.17

R. Modlil jsem se, || a byl mi dán rozum, | prosil 
jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. * Jí 
jsem dal přednost před žezly a trůny | a bohatství 
ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. 
V. Bože otců a milosrdný Pane, | kdo poznal tvou 
vůli, když jsi mu nedal moudrost | a z výšin neposlal 
svého svatého ducha? * Jí jsem dal přednost.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních nebo večerních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Ať zazní z obce věřící 
jásavá píseň do oblak, 
že nové slunce zářící 
zahnalo zase bludů mrak.

2. Tomáš, když svět spěl k večeru, 
rozlil poklady milosti, 
naplněn dary z éteru 
svatosti jako moudrosti.

3. Hle, z jeho zdrojů světelných 
sálají proudy živých slov, 
výklade, Pane, Písem tvých 
a zásad pravdy ryzí kov.
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4. Vrhá paprsky nauky 
slavný čistotou života, 
skví se divy a zázraky, 
vnáší jen radost do světa.

Δ. Zněj chvála Otci i Synu, 
svatému Duchu se připoj, 
pro Tomášovu zásluhu, 
vřadí nás ve svých svatých voj. Amen.

Nebo:
1. Tomáši, po právu zdobí tě chválami 

všichni, kdo s obdivem jméno tvé vzývají; 
skvíš se jak hvězda a z božského pramene 
světlo spásy nám přinášíš.

2. Čistota mravů tvých také všem dokáže, 
že se svým životem andělům podobáš; 
proto teď bez konce smíš hledět blaženě 
na jasnou, krásnou Boží tvář.

3. Bohatství, statky či úspěchy ve světě 
nejsou ti lákadlem. Na cestě za Kristem 
v pokoře neseš kříž; touhu máš v srdci svém 
jeho slávu hledat ve všem.

4. Lidskému rodu jsi září a ozdobou; 
na světě obnov jas úplné nauky, 
ať mravnost u lidí zas dojde obliby 
i s Kristovými zákony.
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Δ. Ať svaté Trojici zní chvála na věky, 
která tě poctila dary tak vzácnými. 
Kéž také jednou nám i s tebou dopřeje 
světlo věčného pokoje. Amen.

psAlmodie

A. 1. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody 
zadarmo. || Já budu jeho Bůh a on bude můj syn.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. Potěšil církev svými díly, || jeho památka bude 
na věky požehnaná. 
A. 3. Od rána se celým svým srdcem obracel k Pánu, 
svému Stvořiteli, || k Nejvyššímu se modlil.

krátké čtení 1 Kor 2, 6–10a

Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však 
není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, 
kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. 
Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství 
a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě. 
Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní 
tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by 
Pána slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my 
zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, 
a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh 
připravil těm, kdo ho milují.



90 28. ledna

krátké resPonsorium

R. O jeho moudrosti * vyprávějí národy. O jeho 
moudrosti.
V. Shromáždění zvěstuje jeho chválu. * Vyprávějí 
národy. Sláva Otci. O jeho moudrosti.

Zachariášovo kantikum

A. Požehnaný buď Pán! || Z lásky k němu svatý 
Tomáš studoval, bděl a pracoval. 
Nebo: Buď pochválen Kristus, Král slávy, †|| jenž dal 
církvi světlo ve svatém Tomáši | a skrze něj naplnil 
svět naukou o milosti. 

pRosby

Chvalme Krista Pána, neboť ozdobil svou církev 
učením a zásluhami svatého Tomáše:
R. Tys odlesk Otce, tys věčná naděje všech.
Pane, tys řekl: Já jsem cesta, pravda a život,
— chvála tobě, žes učinil, aby tvůj 

následovník Tomáš usilovně hledal 
pravdu a snažil se o dokonalý život.

Pane, tys řekl: Kdo žije podle 
pravdy, přichází ke světlu,

— chvála tobě za nesčetné lidi na celém světě, 
kteří se snaží jednat podle poznané pravdy.

Slovo, skrze které všechno povstalo,
— chvála tobě, že jsi dalo člověku rozum, kterým 

může poznávat Boha a podmanit si svět.
Světlo ze světla a odlesku Otcovy slávy,
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— chvála tobě za všechny, kdo se snaží 
den ze dne tě více poznávat, aby 
tě mohli zvěstovat i bratřím.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, ve své prozřetelnosti jsi dal své církvi svatého 
Tomáše jako hlasatele tvé moudrosti a vzor svatého 
života; ° pro jeho zásluhy nám pomáhej, † abychom 
tě neustále podle jeho příkladu opravdově hledali 
a nade všechno milovali. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Modlitba během dne
Antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne

krátké čtení 1 Petr 3, 15–16a

Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu 
a buďte stále připraveni obhájit se před každým, 
kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem 
s jemností a skromností. Musíte však mít přitom 
sami dobré svědomí.
V. Vyvolil jsem si cestu pravdy.
R. Zamiloval jsem si tvá rozhodnutí, Pane. 
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V poledne

krátké čtení Jak 1, 5–6

Když je někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí 
Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem dává 
štědře a bez vyčítání. Jen ať prosí s důvěrou a vů-
bec nepochybuje! Neboť kdo pochybuje, podobá se 
mořskému vlnobití: vítr jím zmítá sem a tam.
V. V jeho srdci odpočívá moudrost. 
R. A v jeho řeči rozumnost. 

Odpoledne

krátké čtení Jak 3, 17–18

Moudrost shora je především čistá, dále pokojná, 
shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých 
skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují 
o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem 
je spravedlnost.
V. Pán ho nasytil chlebem života a rozumu.
R. A napojil ho vodou spasitelné moudrosti.

Závěrečná modlitBa

Bože, ve své prozřetelnosti jsi dal své církvi svatého 
Tomáše jako hlasatele tvé moudrosti a vzor svatého 
života; ° pro jeho zásluhy nám pomáhej, † abychom 
tě neustále podle jeho příkladu opravdově hledali 
a nade všechno milovali. ° Skrze Krista, našeho 
Pána.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Tomáši, církve ozdobo 
a světlo stále zářící, 
kéž chvála, kterou zpíváme, 
je pro nás zdrojem milostí.

2. Se srdcem čistým a prostým 
jasněji než mnozí jiní 
Boha jsi mohl uvidět 
světlem své mysli přejasným.

3. Velmi bystře jsi prozkoumal 
i ta nejvyšší tajemství; 
jak veliký zdroj pravdy tím 
dáváš též věkům budoucím!

4. Co jasnou myslí poznáváš 
i to, co Duch ti oznámil, 
do spisů skvělých ukládáš, 
které sám Kristus pochválil.

5. Tichý, mírný a nevinný 
těšíš se z Boží blízkosti 
a jako slunce zářící 
vynikáš mezi učenci.

Δ. Buď věčná sláva Trojici, 
kterou, jak pevně věříme, 
jednou i s tvojí pomocí 
na věky s chválou spatříme. Amen.
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psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon. Řada A je vzata z Písma 
svatého, řada B z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Podle milosti Boží, která mi byla dána, †|| 
jsem jako zkušený stavitel položil základy. | Dále na 
tom staví už jiný. 
Řada B: Je odleskem věčného světla || a zrcadlem 
bez poskvrny.

Žalm 126 (127)
 1 Jestliže dům nebuduje Pán, *
   lopotí se marně, kdo jej staví.
  Jestli město nestřeží sám Pán, *
   hlídati je marně budou stráže. —
 2 Marno vám je vstávat před ránem,*
   pracovat až dlouho do večera,
  pak až v noci jídat krušný chléb: *
   sám ho dá i za spánku svým milým. —
 3 Hle, jsou darem Páně synové, *
   jeho vzácnou odměnou plod lůna.
 4 Čím jsou šípy ruce bojovné, *
   tím jsou otci synové z let mládí.
 5 Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
   sporem v bráně sok ho nezahanbí. Δ

Řada A: Podle milosti Boží, která mi byla dána, †|| 
jsem jako zkušený stavitel položil základy. | Dále na 
tom staví už jiný.
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Řada B: Je odleskem věčného světla || a zrcadlem 
bez poskvrny.

2. antifona
Řada A: Ovoce toho světla záleží || ve všestranné 
dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.
Řada B: Nenašel se nikdo, || kdo by podobně jako 
on zachovával zákon Nejvyššího.

Žalm 110 (111)
 1 Z hloubi srdce Pána oslavím, *
   v shromážděném kruhu spravedlivých. —
 2 Neboť skutky Páně veliké, *
   drahocenné všem, kdo z nich se těší.
 3 Slavné, mocné jeho konání, *
   věčně trvá jeho spravedlnost. —
 4 Činil divy hodné paměti, *
   předobrý je Pán a milosrdný.
 5 Pokrm dal těm, kdo ho v bázni ctí, *
   na věky je pamětliv své smlouvy. —
 6 Svému lidu v činech zjevil moc, *
   když državy pohanů jim vydal.
 7 Dílo jeho rukou věrnost, řád, *
   jeho zákony vždy spolehlivé:
 8 stanoveny navždy, na věky, *
   poctivě a pevně zachovány.
 9 Vykoupení seslal pro svůj lid, †
   na věky s ním sjednal úmluvu; *
   jeho jméno hrozné je a svaté. —
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 10 Bázeň z Boha – pramen moudrosti: †
   rozumně si vede, kdo jí dbá, *
   jeho sláva trvá do věčnosti. Δ

Řada A: Ovoce toho světla záleží || ve všestranné 
dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.
Řada B: Nenašel se nikdo, || kdo by podobně jako 
on zachovával zákon Nejvyššího.

3. antifona
Řada A: Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří svět-
lo!“, †|| zazářil sám v našich srdcích, | aby nás osvítil 
poznáním Boží jasnosti, která je na Kristově tváři.
Řada B: Moudrost si zbudovala palác, || smísila 
víno a připravila stůl, aleluja.

Kantikum Srov. Kol 1, 12–20
 12 Radostně děkujme Bohu Otci, *
   že nám dal účast na podíle věřících ve světle,
 13 že nás vytrhl z moci temnoty *
   a převedl do království svého 

milovaného Syna:
 14 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
   odpuštění hříchů. —
 15 On je věrný obraz neviditelného Boha, *
   prvorozený ze všech tvorů,
 16 v něm bylo stvořeno všechno †
   na nebi i na zemi, *
   svět viditelný i neviditelný,
  ať to jsou andělé při trůnu, *
   nebo knížata a mocnosti: —
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  všechno je stvořeno skrze něj a pro něj: †
 17  on je dříve než všechno ostatní, *
   a všechno má trvání v něm. —
 18 A on je hlava těla církve, †
   on je počátek, prvorozený z mrtvých, *
   aby měl ve všem prvenství.
 19 Otci se totiž zalíbilo, aby v něm 

přebývala všechna plnost, *
   a aby skrze něho se sebou usmířil všechno,
 20 tím, že jeho krví prolitou na kříži *
   zjednal pokoj jak na nebi, tak na zemi. Δ

Řada A: Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří svět-
lo!“, †|| zazářil sám v našich srdcích, | aby nás osvítil 
poznáním Boží jasnosti, která je na Kristově tváři. 
Řada B: Moudrost si zbudovala palác, || smísila 
víno a připravila stůl, aleluja. 

krátké čtení 1 Kor 12, 8–11

Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému 
zase tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět 
dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož 
Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, 
jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase 
je dáno, aby dovedl rozeznat, jakým duchem se 
co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými 
jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co 
tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden 
a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, 
jak chce.
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krátké resPonsorium ST

R. Uprostřed shromáždění * otevřel mu Pán ústa. 
Uprostřed.
V. Pán ho naplnil duchem moudrosti a poznání. * 
Otevřel mu Pán ústa. Sláva Otci. Uprostřed.

KAntiKum pAnny mARie

A. Bůh mu dal hojnost moudrosti, || on se jí prav-
divě naučil a nezištně ji rozdával.
Nebo: Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa || 
a naplnil ho duchem moudrosti a poznání.

pRosby

Snažně prosme Boha, v kterém není žádné tmy, 
aby neustále osvěcoval a řídil mysli lidí paprskem 
svého světla:
R. Světlo Pána budiž s námi. 
Nevýslovný Stvořiteli, tys uspořádal svět  

podle míry, váhy a počtu,
— dej vědcům a umělcům píli, která by tě hledala,  

moudrost, která by tě nalézala, 
a schopnost, která by tě uměla hlásat.

Bože, v tobě žijeme, hýbáme se a jsme,
— dej všem národům, ať se v hledání 

přiblíží k tobě a naleznou tě.
Tys dal svému služebníku Tomášovi 

pokorné srdce a širokého ducha,
— prosíme, učiň podobnými všechny, kdo 

mají za úkol sdělovat světu pravdy víry.
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Tys učinil, že srdce nás všech je nepokojné, 
dokud nespočine v tobě,

— veď nás po svých cestách tam, kam 
směřujeme: ke světlu, v němž přebýváš.

Mnozí tě jako Boha za života hledali, ale jen 
tápali a zemřeli dřív, než tě jasně nalezli,

— uděl i jim dobrotivě spolu se svatými  
účast ve světle.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys naplnil svatého Tomáše horlivým úsilím 
o svatost a snahou o poznání posvátné vědy; ° do-
přej nám, prosíme, † ať rozumem poznáváme, čemu 
učil, a životem napodobujeme, co činil. ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

Závěrečné Požehnání

Ať vám Bůh žehná. On dopřál svatému Tomášovi, 
aby zkoumal jeho nekonečné hlubiny, kéž i vám 
dopřeje, abyste ho milovali v pravdě.
R. Amen.
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ÚNOR

4. února
SV. KATEŘINY Z RICCI, PANNY, ŘEHOLNICE

Narodila se 23. dubna 1522 v přední florentské rodině Ricciů. 
Když jí zemřela matka, dal ji otec na výchovu do kláštera benedik-
tinek v Monticelli u Florencie. Ve dvanácti letech ji chtěl provdat, 
ale na její prosby jí dovolil vstoupit do kláštera dominikánských 
terciářek v Pratu. Při vstupu 18. května 1535 přijala řeholní jméno 
Kateřina. Už v době formace se u ní začala objevovat různá my-
stická vytržení. Její spolusestry je však pokládaly za roztržitost 
a uvažovaly o jejím propuštění. Jen na velké prosby směla zůstat. 
V klášteře žila v přísném pokání. Milovala Krista a s ním chtěla 
vykupovat, usmiřovat a obětovat se za spásu lidstva. Jako odmě-
nu jí Kristus vtiskl svoje rány do rukou, nohou a boku. V letech 
1542–1554 prožívala v extázích i na svém vlastním těle Kristovo 
utrpení. Přestože v jejím životě dominovaly mystické prožitky, 
byla ženou velmi praktickou. Působila jako podpřevorka, novic-
mistrová a v roce 1552 ji sestry zvolily za svou doživotní převorku. 
Dbala, aby v klášteře byla poctivě zachovávána všechna řeholní 
pravidla. Byla duchovní přítelkyní svatého Karla Boromejského, 
svatého Pia V., svaté Marie Magdalény de Pazzi; jako přítelkyně 
svatého Filipa Neriho s ním sdílela úctu k Jeronýmu Savona-
rolovi. Její dopisy jsou svědectvím italské duchovní literatury 
16. století. Svou mimořádnou úctu ke Kristovu utrpení vyjádřila 
zvláště ve verších o umučení, složených z úryvků Písma svatého. 
Obětovala svůj život na odčinění hříchů světa, za obnovu církve 
a především za dobrý výsledek Tridentského koncilu. Zemřela po 
dlouhé nemoci v Pratu 2. února 1590. Benedikt XIV. ji 29. června 
1746 svatořečil.

Společné texty o pannách str. 759, nebo o svatých ženách 
(o řeholnicích) str. 785.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Tvé srdce, panno, ohněm svým 
Duch svatý náhle zapálil 
a když ti srdce lidské vzal, 
nebeským je pak nahradil.

2. Šťastná, s níž mučedníků Král 
trny i kříž svůj rozdělil, 
a tvoje údy panenské 
stigmaty lásky označil.

3. Šťastná, že Bohorodička 
s Králem panen tě oddala; 
plesají kůry nebeské: 
v komnatu svou tě uvedl.

4. Již spojena jsi na věky 
se slávy Králem poutem tím; 
ať i nás na tvou přímluvu 
spojují pouta lásky s ním.

5. Snoubenče panen, Ježíši, 
Synu Rodičky nejčistší, 
kéž nebešťané blažení 
věčně tě chválí písněmi. Amen.
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druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu svaté Kateřiny z Ricci
(Ad Bonaccorsum Bonaccorsi Florentinum: Epistolario, 

ed. G. Di Agresti, vol I, Firenze 1973, str. 331–336)

Získali jsme krvavě rudou trofej 
a tou je Ježíš na kříži

Nejvíce máme závodit v dobru. Nesmí to být ze 
závisti, takže by někdo chtěl odvrátit bližního od 
dobra, aby ho onen bližní nepředběhl. Ale máme 
závodit svatě a usilovně běžet s žízní po nebeském 
prameni. Nikomu nesmíme nastražit žádnou pře-
kážku, ale máme usilovat, abychom byli v prvních 
řadách. Ach, kdyby byla v křesťanských srdcích 
takováhle soutěživost, jak mnoho by jich dospělo 
k vytoužené palmě, ke které jich nyní doběhne tak 
málo! Snažme se tedy, můj nejmilejší synáčku, aby-
chom rychle běželi a zvítězili. V tomto zápase nebu-
deš považován za ukvapeného, jako nebyl pokládán 
za ukvapeného onen nešťastný, ale ve skutečnosti 
šťastný zloděj, který byl ukřižován spolu s Ježíšem. 
Nezdá se ti, že bojoval lépe než veliký zástup svatých 
Otců, kteří už od věků čekali v předpeklí na vykou-
pení? Vždyť tenhle běžel jen okamžik, ale tak hbitě, 
že všechny předstihl a zasloužil si dorazit k palmě 
první. A přitom o ni nepřipravil nikoho z těch, kdo 
k ní byli povoláni.

Milý synu, teď žijeme v době, kdy musíme běžet 
a musíme vytrvat víc než obyčejně. Vždyť když uva-
žujeme o hloubce tajemství našeho vykoupení, které 
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se nám v těchto dnech představuje, oč musíme být 
houževnatější a vytrvalejší!

Především vidíme, jak milosrdenství přemohlo 
spravedlnost. Stalo se naším prostředníkem u věč-
ného Otce a přimělo ho, že poslal svého jednoroze-
ného Syna, aby si oblékl lidské tělo pro spásu našich 
duší, které si na toto dobrodiní ani nevzpomenou. 
Boha stáhlo z výsosti na zem. Toho, kterého nebesa 
nemohou obsáhnout,1 uzavřelo do panenského lůna, 
všemohoucího Boha učinilo nemluvnětem se všemi 
lidskými bědami, z nesmrtelného a neschopného 
utrpení učinilo smrtelníka podléhajícího utrpení, 
božského udělalo lidským, nejmoudřejšího udělalo 
před lidem jakoby nemoudrým, z Pána, kterému 
slouží andělé, služebníka lidí!

Tedy který rozum, uvažuje-li o tom, není pln údi-
vu, když si uvědomí, že toto všechno se stalo proto, 
aby lidská přirozenost mohla zaplatit dluh božské 
bytnosti? A protože naše přirozenost nemohla za-
platit dluh ani nebyla s to otevřít onu nebeskou 
bránu, kterou neposlušnost zavřela, hleďte, proto 
přišel Spasitel, bohatý tak velikým pokladem. Byl 
připraven a ochoten zaplatit za nás dluh a vrátit 
nám znovu jako dědictví nebeskou vlast. Tato úvaha 
nás musí zdržovat od všech našich skutků, tedy od 
skutků přízemních a nicotných.

Abychom se dali do tohoto běhu, k tomu nás musí 
povzbuzovat příklad propastné lásky Božího Syna 
k malému tvoru. On sám v naší přirozenosti běžel 
svůj rychlý běh vstříc tak velikému utrpení.
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My musíme, synáčku, běžet stejný běh a prud-
ce se vrhnout do tohoto širokého moře, které nás 
omývá a očišťuje, protože bylo učiněno pro nás. 
Poznamenejme se na čele tou svatou Krví, abychom 
mohli s tímto znamením přistoupit k věčnému Otci 
a mohli mu říci, že jeho jednorozený Syn za nás za-
platil dluh a že jsme bojovali a získali krvavě rudou 
trofej. Tou trofejí je Ježíš na kříži, zbrocený Krví 
a z lásky vykrvácený.
11 Král 8, 27.

ResponsoRium Mt 11, 28–30

R. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, || 
neboť jsem tichý a pokorný srdcem. * Vždyť mé jho 
netlačí a mé břemeno netíží.
V. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste 
obtíženi, | a já vás občerstvím. * Vždyť mé jho.

Nebo:
Z listu neznámého autora, současníka svaté Kate-
řiny z Ricci

(S. Caterina de’Ricci, ed. G. Di Agresti, vol. I, 
Firenze 1963 [1967], str. 17–75)

Kateřina, pravá snoubenka Krista
Mluvím o Kateřině Florentské z kláštera svaté-

ho Vincence v Pratu, mnišek Řádu kazatelů, pra-
vé snoubence Krista. Ptáš se mě na něco jistého 
a pravdivého o ní. Tato požehnaná panna je pro 
lidi dobrého a upřímného srdce, kteří ji znají, pří-
činou veliké radosti a potěšení v Pánu. Náš Bůh se 
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totiž pro svou nekonečnou velebnost a dobrotivost 
rozhodl na ní projevit, jak je od věčnosti věrný, vše-
mohoucí a štědrý. A není u nás, ani v ní ani v někom 
jiném žádný důvod, proč chtěl Bůh vložit tak veliké 
poklady do tohoto svého stvoření. Připomeňme si, 
co je psáno: Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, 
že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými 
a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.1

V měsíci září roku 1540 bylo o panně Kateřině 
zjištěno, že na sobě zakouší utrpení Božího Syna. Ve 
čtvrtek večer byla uchvácena do vytržení, ve kterém 
setrvala víceméně po celou noc až do poslední vigilie 
páteční, podle vůle a dobrotivosti božského Snou-
bence. A ještě i nyní je do tohoto vytržení uváděna 
každý týden, jak nám sama pod poslušností zjevila.

Vidí Ježíše, jak se loučí s Matkou, následuje Je-
žíše do Betánie, do večeřadla, kde je připravena 
Poslední večeře. Tam vidí Ježíše, jak umývá učední-
kům nohy a ustanovuje eucharistii; je s ním, když se 
v Getsemanech modlí. Vidí zrádce Jidáše a zajatého 
Ježíše. Hledí na velekněze a představené, kteří ho 
vyslýchají; vidí Ježíše vystaveného urážkám, bičo-
vaného, trním korunovaného, je s ním, když nese 
kříž a když je ukřižován. Vidí Ježíše, když visí na 
dřevě kříže a tři hodiny zápasí se smrtí, a konečně 
když je sňat s kříže.

Toto všechno vidí, a nejen vidí, ale společně s na-
ším Pánem jeho utrpení prožívá. A to, co on trpěl 
pouze jeden pátek, ona podivuhodným způsobem 
trpí každý čtvrtek a pátek. Panna Kateřina by tato 



106 4. února

přehořká muka žádným způsobem trpět nechtěla, 
ale díky své smyslové vůli jednoho dne byla ve vytr-
žení Ježíšem vyslyšena, když ho žádala, zda by ne-
mohla vzít na sebe něco z jeho kříže. Hned se však se 
svou rozumovou vůlí pozvedá a velice Bohu děkuje 
za nekonečnou lásku, kterou má k ní, tak nehodné. 
Říká, že nikterak nemůže vyjádřit všechno, co pro 
nás náš Pán vytrpěl.

Od 14. dubna roku 1541, ve velikonočním oktá-
vu, zůstaly na jejím těle vtištěny rány našeho Pána 
a často říkala, že z rány na boku cítí takovou bolest, 
že se jí zdá, že umírá, ačkoli ví, že na tyto rány neze-
mře. Vždy vidí zřetelně a odlišeně vtištěné rány na 
nohách a na rukách. Ti pak, kdo ji viděli, byli nuceni 
říci: Nyní vypadá, jako když je právě sňata s kříže.
1Mt 11, 25–26.

ResponsoRium Gal 6, 14; 2 Kor 1, 5

R. Ať je daleko ode mě, || abych se chlubil něčím 
jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, * kte-
rým je pro mě ukřižován svět a já světu. 
V. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpe-
ní, | tak se nám také skrze Krista dostává všestranné 
útěchy. * Kterým je.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Jitřenka tmu již zahání 
a přivádí k nám nový den, 
jejž Kateřiny zásluhy 
i skvělé činy prozáří.

2. Buď zdráva, Kříže ctitelko, 
ty učednice bolesti, 
božské jsi lásky obětí, 
cudnosti čistá lilie.

3. Kéž vždy tě následujeme 
na cestě lásky královské 
a oheň, kterým hoříš ty, 
též naše srdce roznítí.

4. Krvavé rány, spásy znak, 
jež Snoubenec ti daroval, 
do nitra vyryj našeho 
a přibij nám je do srdcí.

5. Snoubenče panen, Ježíši, 
Synu Rodičky nejčistší, 
kéž nebešťané blažení 
věčně tě chválí písněmi. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony: 
A. 1. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus: || já nosím 
na svém těle stigmata Pána Ježíše.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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A. 2. Má duše plesá v mém Bohu, †|| neboť mi ob-
lékl roucho spásy | a oděl mě šatem spravedlnosti 
jako nevěstu ozdobenou šperky.
A. 3. Oblékni se do krásy věčné slávy: || vždyť Bůh 
na tobě ukáže svou zář.

krátké čtení 2 Kor 4, 8a.10–11a

Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme 
se; stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, 
aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak 
jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše.

krátké resPonsorium

R. Tobě říká mé srdce: * Hledám tvou tvář. Tobě.
V. Po tvé tváři, Pane, toužím. * Hledám tvou tvář. 
Sláva Otci. Tobě.

Zachariášovo kantikum

A. Vstaň, pospěš si a pojď, panno Kateřino, || která 
jsi vyprala doběla své roucho v krvi Beránka; | byla 
jsi věrná až k smrti, | přijmi od Pána věnec života.
Nebo: Já se však budu radovat v Pánu | a jásat v Je-
žíši Kristu, mém Bohu.

pRosby ST

Život svatých panen vydává světu svědectví o Kris-
tově lásce. A proto spolu s nimi volejme:
R. Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.
Kriste, jediný Ženichu svatých panen,
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— nauč nás žít tak, aby nás nic 
neodloučilo od tvé lásky.

Tvá matka, Panna Maria, je 
královnou všech panen,

— pomáhej nám, abychom tak jako 
ona věrně plnili tvou vůli a naše 
láska k tobě aby stále rostla.

Svaté panny ti sloužily s čistým 
a nerozděleným srdcem,

— na jejich přímluvu veď i nás 
cestou, která vede k tobě.

Prozíravé panny se připravovaly 
na setkání s tebou,

— dej, abychom se i my těšili na tvůj 
příchod a s nadějí tě očekávali.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys chtěl, aby se svatá Kateřina proslavila 
rozjímáním o utrpení tvého Syna; ° na její přímlu-
vu nám dej, abychom i my zbožně uctívali toto 
tajemství, † a tak dosáhli ovoce vykoupení. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Zpívejme panně vznešené 
slavnostní píseň našich chval; 
Beránek, její Snoubenec, 
ji k věčné svatbě povolal.

2. V království blízko Sieny, 
v Etrurii je zrozená 
a dary ducha Božího 
i milostí obdařená.

3. Anděl ji modlit naučil, 
že k nebesům až vzlétala 
a na svém těle přeněžném 
bolesti Krista prožila.

4. Věnec jí dává trnový 
Snoubenec její na kříži, 
prsten i srdce, stigmata; 
v objetí se k ní přiblíží.

5. Snoubenko šťastná, nebeskou 
ty blažeností oplýváš, 
modlitby vyslyš laskavě 
nás, kdo tě snažně prosíme.

6. Snoubenče panen, Ježíši, 
Synu Rodičky nejčistší, 
kéž nebešťané blažení 
věčně tě chválí písněmi. Amen.
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krátké čtení Zj 19, 6–9

A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup – 
podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému 
dunění hromů: „Aleluja! Pán, náš Bůh vševládný, se 
ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu 
čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta 
se připravila. Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle 
bílého kmentu“ – kmentem jsou dobré skutky věří-
cích. A dále mi řekl: „Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou 
pozváni k Beránkově svatební hostině!“ 

krátké resPonsorium

R. Srdce mé i tělo * jásá k Bohu živému.
V. Má duše dychtí a prahne po příbytcích Páně.* 
Jásá k Bohu živému. Sláva Otci. Srdce mé.

KAntiKum pAnny mARie

A. Kateřina jako moudrá panna měla účast na Kris-
tově utrpení a připravila svou lampu; || když Pán 
přišel, vešla s ním ke svatební hostině.
Nebo: Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služeb-
níkem. †|| Kdo se povyšuje, bude ponížen, | a kdo 
se ponižuje, bude povýšen, praví Pán.

pRosby ST

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v pa-
nenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. 
Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
R. Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.
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Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
— očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala 

v neporušenosti víry,
— chraň a posiluj křesťany, 

jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat 

se pozemských nedokonalostí,
— veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme 

stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá N je jedna z prozíravých panen, které 

ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
— nedopusť, aby v lampách panen tobě 

zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
— uveď do nebeské hodovní síně 

také naše zemřelé.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys chtěl, aby se svatá Kateřina proslavila 
rozjímáním o utrpení tvého Syna; ° na její přímlu-
vu nám dej, abychom i my zbožně uctívali toto 
tajemství, † a tak dosáhli ovoce vykoupení. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
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7. února
VZPOMÍNKA ZEMŘELÝCH OTCŮ 

A MATEK ČLENŮ ŘÁDU KAZATELŮ

Společně slavíme vzpomínku na naše rodiče, kteří nás předešli 
se znamením víry a spí spánkem pokoje. Vyjadřujeme tím úctu 
a vděčnost těm, kteří nás přivedli na svět a kteří nás v mnoha 
případech také přivedli ke Kristu, vedli k jeho následování a jemu 
nás obětovali.

Vzpomínka zemřelých otců a matek členů Řádu kazatelů se koná 
pouze při mši svaté. Zdá-li se to však vhodné, může se konat 
připomínka i v liturgii hodin, při zachování předpisů pro votivní 
oficia (srov. IGLH, č. 245–252).

druhé čtení

Z listu svaté Kateřiny Sienské své matce 
(List č. 240, říjen 1376: ed. P. Misciattelli, 

sv. IV, Firenze 1970, str. 31–33)

Toužila jsem vidět tebe, svou skutečnou matku
Ve jménu Ježíše Krista Ukřižovaného a sladké 

Marie. Má nejdražší matko v Kristu, sladkém Ježíši. 
Tvá nehodná a bídná dcera Kateřina tě povzbuzuje 
v nejdražší krvi Božího Syna. Vroucně jsem si tě přá-
la vidět jako pravou matku nejen mého těla, ale také 
mé duše. Myslím, že budeš-li milovat více mou duši 
než mé tělo, veškerá nezřízená láska v tobě zemře 
a nebudeš truchlit pro nepřítomnost mého těla, ale 
budeš se radovat a budeš chtít pro Boží čest snášet 
všechny útrapy, aby Bůh byl uctíván. Když uctíváš 
Boha, dáváš v mé duši růst milosti a ctnosti, a tak 
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ty, má nejsladší matko, která miluješ více duši než 
tělo, budeš zaplavena radostí a nebudeš opuštěna.

Chci, aby ses učila od sladké matky Marie, která 
nám pro Boží čest a pro spásu nás všech dala Syna 
umučeného na dřevě nejsvětějšího kříže. Když však 
po Kristově nanebevstoupení Maria zůstala sama, 
setrvávala se svatými učedníky. Věz, jaké potěšení 
mohl Marii a učedníkům tento společný život při-
nést a jakého smutku je ušetřil; nicméně ke chvále 
a slávě svého Syna a ke spáse světa Maria jejich 
odchod přijímá a přeje si jej. Byla natolik pronik-
nuta láskou k Boží cti a spáse našich duší, že dala 
přednost smutku z jejich odchodu před útěchou 
společného přebývání.

Chci, aby ses, má nejdražší matko, učila od ní. 
Vždyť víš, že mou povinností je následovat Boží 

vůli; a vím, že chceš, abych ji následovala. Byla to 
Boží vůle, abych odešla, a můj odchod nebyl ani bez 
tajemství, ani bez velkého užitku. Byla to Boží vůle, 
abych zůstala, a ne vůle nějakého člověka, a kdyby 
někdo říkal opak, je to lež, a ne pravda. A proto je 
pro mě dobré, abych vykročila a následovala jeho 
stopy tak, jak se to bude líbit jeho nesmírné dobrotě. 

Ty však, má dobrá a sladká matko, se máš rado-
vat, a ne truchlit, a veškeré strasti snášet ke cti Boží 
a ke spáse tvé i mé. Pozdvihni, pozdvihni trochu své 
srdce a cit k tomu sladkému a přesvatému kříži, kde 
všechno trápení odpadá. Snášej chviličku časný 
trest, abys unikla věčnému, který si zasluhujeme 
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pro naše hříchy. Buď silná pro lásku ukřižovaného 
Krista. 

Zůstávej ve svaté a sladké Boží lásce. Ježíši slad-
ký, Ježíši lásko. 

ResponsoRium Flp 2, 2.3.4; 1 Sol 5, 14–15

R. Mějte lásku, || z pokory ať každý z vás pokládá 
druhého za lepšího, než je sám. * Nikdo z vás ať ne-
hledí jenom na vlastní prospěch, | ale i na prospěch 
druhých. 
V. Ujímejte se slabých, | buďte trpěliví vůči všem; | 
usilujte vždycky o dobro mezi sebou i ke všem. * 
Nikdo z vás.

Závěrečná modlitBa

Bože, ty nás učíš ctít a milovat otce a matku; ° odplať 
našim zemřelým rodičům všechno dobré, † odpusť, 
čím se provinili, a dej, ať spolu s nimi najdeme 
u tebe věčný domov. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

13. února
BL. JORDÁNA SASKÉHO, KNĚZE

Památka
Blahoslavený Jordán se narodil kolem roku 1190 ve Vestfálsku, 
přesné místo narození není známo. Jako student přišel kolem 
roku 1210 do Paříže a roku 1218 dosáhl magisteriátu svobodných 
umění a bakalaureátu teologie. Osloven příkladem a kázáním 
blahoslaveného Reginalda vstoupil 12. února 1220 s dalšími dvě-
ma studenty do řádu. Už v dubnu byl poslán jako člen delegace 
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pařížských bratří na první generální kapitulu do Boloně. V roce 
1221 rozdělila kapitula řád na provincie a Jordána ustanovila 
prvním lombardským provinciálem. Téhož roku zemřel svatý 
Dominik a následující generální kapitula zvolila 22. května 1222 
Jordána druhým magistrem řádu. Bylo mu sotva třicet let a byl 
teprve dva roky členem řádu. Jeho úkolem bylo dokončit dílo, 
které svatý Dominik zahájil. Během patnácti let jeho úřadu 
vzrostl počet konventů z třiceti na tři sta. Pěšky prošel téměř 
celou Evropu. Sám do řádu přijal víc než tisíc mladých mužů 
a založil téměř 250 klášterů. Byl neúnavným organizátorem řádu. 
Mnoho času věnoval vizitování klášterů, psal četné pastýřské 
listy. Zachovala se řada dopisů, které psal blahoslavené Dianě 
Andalo. V roce 1236 odcestoval na vizitaci do Svaté země. Na 
zpáteční cestě 13. února 1237 zahynul při ztroskotání lodi u syr-
ského pobřeží. Byl pochován v kostele dominikánů v Accu [Aku] 
v Palestině. V roce 1291 muslimové Acco dobyli a celé je zničili. 
Od té doby je Jordánův hrob nezvěstný. Kult blahoslaveného 
Jordána potvrdil 10. května 1826 Lev XII.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.

Modlitba se čtením

druhé čtení

Z „Knížky o počátcích Kazatelského řádu“ blahosla-
veného Jordána Saského

(MOPH, 16, Libellus de Principiis, str. 69, 75, 86–88, 110, 
120: MOPH, 16, Romæ 1935, str. 57, 60, 66–67, 77, 81)

Starého člověka svlékáme a oblékáme nového
Bratr Reginald blahé paměti přišel do Paříže 

a horlivě tam kázal. Pohnut milostí Boží umínil jsem 
si a v srdci slíbil, že vstoupím do onoho řádu. Věděl 
jsem, že v něm jsem našel jistou cestu ke spáse, 
jak jsem si to představoval a často o tom v mysli 
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uvažoval ještě dříve, než jsem bratry poznal. Když se 
mi tedy upevnilo v duši toto rozhodnutí, počal jsem 
se všemožně starat o to, jak bych k témuž úmyslu 
přiměl svého druha a duchovního přítele. Viděl jsem 
totiž, že se svými dary přirozenými i nadpřirozený-
mi převelice hodí pro službu kazatelskou. On sám 
se zdráhal, já však jsem na něj nepřestal ještě více 
naléhat.

Když tedy přišel den, kdy se věřícím dává pope-
lec, aby si připomněli, že jsou prach a v prach se 
navrátí, rozhodli jsme se i my společně dát se na 
cestu pokání, totiž splnit slib daný Pánu. Ostatní 
z našich spolubydlících druhů o tom dosud nevěděli. 
Proto když bratr Jindřich odcházel z hospice, jeden 
druh se ho tázal: „Kam jdete, pane Jindřichu?“ On 
odpověděl: „Jdu do Betánie.“ On tehdy sice ne-
porozuměl, pochopil to však, až mu vyložili, co se 
vlastně stalo. Neboť slovo „Betánie“ znamená „dům 
poslušnosti“. Znamenalo to totiž jeho vstup do řádu. 
Šli jsme tedy všichni tři ke svatému Jakubu a přišli 
jsme právě, když už bratři zpívali: Oblečme člověka 
nového.1 Přišli jsme mezi ně sice neočekávaně, ne 
však nevhod. Hned jsme tam svlékli starého člověka 
a oblékli nového, aby se v nás skutkem naplnilo, co 
oni zpívali.

Roku 1220 se slavila první generální kapitula to-
hoto řádu v Boloni. Sám jsem na ní byl, protože mě 
tam poslali s třemi bratry z Paříže. Mistr Dominik 
totiž nařídil ve svém dopise, že mu mají být poslá-
ni z pařížského konventu na kapitulu do Boloně 
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čtyři bratři. Když jsem však byl poslán, nebyl jsem 
v řádu ještě ani dva měsíce. Na této kapitule bylo 
se společným souhlasem bratří ustanoveno, aby se 
jeden rok slavila generální kapitula v Boloni, druhý 
rok v Paříži, ale tak, že nejbližší rok se měla konat 
v Boloni.

Léta Páně 1221 jsem byl na generální kapitule 
v Boloni ustanoven prvním provinciálem lombard-
ské provincie, ačkoli jsem byl teprve rok v řádu 
a dosud jsem v něm ani náležitě nezapustil kořeny. 
Ustanovili mě, abych vedl druhé, dřív než jsem se 
naučil ovládat svou vlastní nedokonalost. Na této 
kapitule jsem tedy vůbec nebyl přítomen.

Po smrti mistra Dominika byl jistý bratr Bernard 
z Boloně posedlý zlým duchem. Ten ho tak ukrutně 
trápil, že bratr ve dne v noci příšerně zuřil. Všichni 
bratři tím byli nadmíru pobouřeni. Toto soužení 
dopustilo bezpochyby na své služebníky Boží milo-
srdenství, aby je naučilo trpělivosti.

Toto kruté trápení řečeného bratra Bernarda bylo 
první příčinou, která nás pohnula k tomu, že jsme 
v Boloni ustanovili, aby se po kompletáři zpívala 
antifona „Zdrávas Královno“. Tento zvyk se potom 
z tohoto domu začal šířit po celé lombardské provin-
cii, a nakonec se rozmohla tato zbožná a spasitelná 
zvyklost po celém řádě.

Jeden zbožný a důvěryhodný muž mi vypravoval, 
že často vídával v duchu samotnou Pánovu Matku, 
jak padá před svým Synem na kolena a vroucně 
ho prosí za zachování celého řádu, zatímco bratři 
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zpívali: „A proto, orodovnice naše!“ Připomínáme 
to, aby se bratři, kteří toto budou číst, ještě více 
povzbudili k zbožnému uctívání Svaté Panny.
1Ef 4, 24.

ResponsoRium 1 Kor 1, 17–18.21

R. Kristus mě poslal kázat radostnou zvěst, || a to 
ne nějakou slovní moudrostí, | aby Kristův kříž 
nebyl zbaven působivosti. * Ti ovšem, kteří jdou 
k záhubě, | považují nauku o kříži za hloupost. | My 
však, kteří budeme zachráněni, víme, | že tím Bůh 
projevil svou moc.
V. Protože svět pro svou „moudrost“ nepoznal 
v projevech Boží moudrosti Boha, | uznal Bůh za 
dobré, | že ty, kdo věří, zachrání „pošetilým“ kázá-
ním. * Ti ovšem.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Ve všem se prokazoval jako Boží služebník, †|| 
v námahách, v bděních, v postech; | v čistotě, v po-
znání, ve shovívavosti, v upřímné lásce.
Nebo: Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho 
spravedlnost, || a všechno ostatní vám bude přidá-
no.
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Závěrečná modlitBa

Bože, blahoslavený kněz Jordán horlivě usiloval 
o spásu duší a zasloužil se o rozšíření řádu; ° pro 
jeho zásluhy nám dej, abychom jako on s upřímností 
hlásali cestu ke spáse a žili ve stejném duchu, † a tak 
napomáhali rozšíření Kristova království. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Hovořil o Pánu Ježíši, || zvěstoval jej a ruka Páně 
byla s ním.
Nebo: O jeho moudrosti budou vyprávět národy || 
a shromáždění bude zvěstovat jeho chválu. 

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

18. února
BL. ANGELICA  

NEBOLI JANA Z FIESOLE, KNĚZE
Nezávazná památka

Narodil se kolem roku 1387 ve Vicchio [Vikio] di Mugello u Flo-
rencie. Při křtu dostal jméno Guido. Protože měl malířské nadání, 
poslali rodiče jej a jeho bratra Benedetta do učení do Floren-
cie. Ve Florencii se oba bratři setkali s blahoslaveným Janem 
Dominicim a v roce 1407 oba vstoupili do řádu. Guido dostal 
při vstupu jméno Jan. Noviciát konali v Cortoně pod vedením 
blahoslaveného Vavřince z Ripafratty. V Cortoně se oba bratři 
věnovali opisování knih, které zdobili krásnými drobnomalbami. 
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Po návratu do Fiesole pověřil převor Jana ozdobením dvou reli-
kviářů a pak přicházely další práce. V roce 1436 daroval Cosimo 
Medici dominikánům klášter sv. Marka ve Florencii. Bratr Jan 
vyzdobil nádhernými freskami kostel a čtyřicet řeholních cel. 
V letech 1444 až 1450 pracoval v Římě pro papeže Evžena IV. 
a Mikuláše V. Poté působil tři roky jako převor kláštera ve Fie-
sole a pak se vrátil k rozdělané práci do Říma. Zemřel 18. února 
1455 a byl pohřben v bazilice Panny Marie u Minervy. Jeho úctu 
potvrdil 3. října 1982 sv. Jan Pavel II. a vyhlásil jej za patrona 
umělců, zvláště malířů. 

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.

Modlitba se čtením

druhé čtení

Z apoštolského listu svatého Jana Pavla II.
(„Qui res Christi gerit“ (AAS 75 [1983], str. 796–799).

Svatost a tvořivost se navzájem spojovaly
„Kdo dělá Kristovu věc, musí být stále v těsném 

spojení s Kristem.“ To měl ve zvyku říkat bratr Jan 
z Fiesole, kterému pro bezúhonnost života a téměř 
božskou krásu jeho obrazů, zvláště Panny Marie, 
dali přízvisko andělský bratr – Frater Angelicus.

Když ještě jako mladík projevoval sklony k řehol-
nímu životu, zamířil k bratřím kazatelům přísnější 
observance (kterým se říkalo observanti), kteří 
žili ve Fiesole v klášteře svatého Dominika. Pečli-
vě vykonával všechny úkoly, které mu jeho bratři 
a duchovní vůdci uložili, a pověst o jeho malířském 
umění se brzy rozšířila; proto také objednávky na 
jeho práce byly stále častější a četnější.
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Papež Evžen IV. ho pozval do Říma. Když tam 
maloval v chrámu svatého Petra a jiných vatikán-
ských prostorách, měl Evžen IV. možnost obdivovat 
nejen jeho vynikající umělecké schopnosti, ale také 
jeho zbožnost a poslušnost řeholníka i jedinečnou 
pokoru při vykonávání četných úkolů.

Také Mikuláš V. měl o bratru Janovi vynikající 
mínění, neboť „tohoto muže ctil a obdivoval pro 
bezúhonnost jeho života a vynikající mravy“. Tak se 
také stalo, že mu svěřil, aby jeho soukromou kapli 
vyzdobil freskami; což on učinil a nezůstal při tom 
nic dlužen svému umění, z něhož bylo zjevné, že je 
vyobrazením upřímné modlitby.

Zemřel v Římě v klášteře Panny Marie supra 
Minervam, kde skončil jeho život plný skvělého 
umění a lidských i řeholních ctností. Neboť po-
dle mínění jeho vrstevníků to byl „člověk jedineč-
né mírnosti a řeholní poslušnosti“, dále „vynikal 
také mnohými ctnostmi, svou povahou byl mírný 
a zbožností osvědčený“, „člověk, který byl opravdu 
svatý“. Ostatně Vasarius, který ve Florencii shro-
máždil četné doklady o jeho bezúhonném životě, 
byl přesvědčen, že ona milost a nebeská povaha, 
které z jeho svatých postav vyzařovaly – a jiné on 
nemaloval – byly plodem onoho nejvyššího souladu, 
s nímž se v jeho životě spolu navzájem spojovaly 
svatost a tvořivost.

Bratr Jan tedy skrze svou službu jedinečnému 
daru umění přinesl a ještě i dnes přináší Božímu 
lidu nesmírný užitek duchovní i pastorační, protože 
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mu tak usnadňuje cestu k Bohu. K tomu totiž podle 
Druhého vatikánského koncilu směřuje posvátné 
umění, jak čteme v konstituci o posvátné liturgii: 
Výtvarné umění, zvláště náboženské, a jeho vrchol, 
umění sakrální, se plným právem počítá k nejvzne-
šenějším činnostem lidského ducha. Svou povahou 
jsou tyto druhy umění zaměřeny k nekonečné Boží 
kráse, která má nalézt aspoň nějaký výraz v lid-
ských výtvorech. Jsou tím více zasvěceny Bohu, 
jeho chvále a slávě, čím více si kladou za cíl jedině 
to, aby svými díly co nejvíce přispěly k oddanému 
otevření lidské mysli vůči Bohu.1

A tak nás bratr Jan, muž tak vynikající duchov-
ním životem i uměním, vždy nejvyšším způsobem 
přitahuje; proto si myslíme, že přišel čas, kdy má být 
postaven do zvláštního světla v církvi Boží, kterou 
jistě až dosud nepřestává oslovovat svým nebeským 
uměním.
1Sacrosanctum concilium, č. 122.

ResponsoRium Sir 4, 11–12.14

R. Moudrost vychovává své syny || a ujímá se těch, 
kdo ji hledají. * Kdo ji miluje, | miluje život.
V. Kdo jí slouží, | budou Svatému sloužit. * Kdo ji 
miluje.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, || mají ho uctívat 
v duchu a v pravdě.

Závěrečná modlitBa

Bože, ve své prozřetelnosti jsi inspiroval blahosla-
veného Angelica, aby ve svých dílech mohl zachytit 
pokoj a líbeznou krásu nebe; ° na jeho přímluvu 
nám dej, † abychom zářivým příkladem ctností 
přinášeli tento pokoj do srdcí svých bližních. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Nebo:
Bože, blahoslavenému Angelicovi jsi dal obdivuhod-
ný dar, že nazíral skrytá tajemství tvého vtěleného 
Slova a učil jim; ° na jeho přímluvu doveď i nás, 
kteří tě nyní poznáváme vírou, † k patření na krásu 
tvé tváře v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Pane, nejsem pyšné mysli, †|| nepohlížím do 
vysoka: | ztišil, zklidnil jsem své srdce.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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DUBEN

20. dubna
SV. ANEŽKY Z MONTEPULCIANA, 

PANNY, MNIŠKY

Narodila se kolem roku 1268 v Gracciano Vecchio [Gračiano 
Vekio] u Montepulciana v rodině pánů Segni [Seni]. V devíti 
letech ji rodiče přivedli do kláštera sester „del Sacco“ s augus-
tiniánskou řeholí v Graccianu, aby zde získala výchovu a vzdě-
lání. Po několika letech Anežka do tohoto řádu vstoupila. Když 
sestry založily klášter v Procenu u Orvieta, ustanovily Anežku 
už v jejích patnácti letech abatyší. Anežka dala své komunitě 
skvělou náplň, vedla ji v solidní a základní ctnosti, totiž v pokoře. 
Po patnácti letech ve vedení kláštera v Procenu založila v roce 
1306 na žádost měšťanů z Montepulciana klášter s kostelem 
Santa Maria Novella v Montepul cia nu a s papežským dovolením 
do tohoto kláštera vstoupila spolu s osmnácti dívkami. Sestry 
se řídily Řeholí sv. Augustina. O rok později byl tento klášter 
přijat do společenství řádu sv. Dominika jako klášter mnišek. 
Sestry zde žily ve velké chudobě a přísnosti. Anežka vynikala 
ohromnou vroucností při modlitbě, zvláště šířila úctu k Dítěti 
Ježíši a k Panně Marii. I když žila v přísné klauzuře, mnohokrát 
jednala s okolními městy a snažila se působit jako usmiřovatelka 
v různých sporech a bojích mezi šlechtickými rody. Zemřela 
po delší nemoci ve svých čtyřiceti letech 20. dubna 1317 a byla 
pohřbena v klášterním kostele. Její hrob se brzy stal poutním 
místem pro široké okolí. V roce 1435 bylo její neporušené tělo 
přeneseno do dominikánského kostela v Orvietu, kde je uloženo 
dodnes. Kanonizoval ji 10. prosince 1726 Benedikt XIII.

Společné texty o pannách str. 759, nebo o svatých ženách 
(o řeholnicích) str. 785.
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Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Snoubenci panen, | který si 
zasnoubil Anežku, aleluja.
Nebo: Pojďte, klaňme se Beránkovi, Snoubenci pa-
nen, | který si zasnoubil Anežku, aleluja.

Modlitba se čtením

Hymnus jako v ranních chválách.

Pokud se slaví jako svátek:

psAlmodie ST

A. 1. Panno jasná a prozíravá, †|| moudrostí prosla-
vená, | tvým duchovním ženichem je neposkvrněné 
Slovo.
Žalmy ze společných textů o pannách str. 687.

A. 2. Královstvím světa i vším bohatstvím jsem 
pohrdla || pro lásku k mému Pánu Ježíši Kristu.
A. 3. Král s dychtivostí touží po tvé kráse, || neboť 
je Pán a Bůh tvůj.
V. Panny její za ní kráčejí ke Králi, aleluja.
R. S radostným jásotem, aleluja.

První čtení

Z listu svatého apoštola Pavla Filipanům 2, 1–11

Povzbuzení k následování Krista
Bratři! 1Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy 

druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, něja-
ké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, 
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2dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, 
že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete 
svorní a jednomyslní. 3Nic nedělejte z hašteřivosti 
nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý 
z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. 4Nikdo 
z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na 
prospěch druhých. 

5Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: 
6ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, 
že je rovný Bohu, 7ale sám sebe se zřekl, vzal na 
sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. 
Byl jako každý jiný člověk, 8ponížil se a byl posluš-
ný až k smrti, a to k smrti na kříži. 9Proto ho také 
Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, 
10takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé 
koleno na nebi, na zemi i v podsvětí 11a každý jazyk 
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

ResponsoRium Srov. Flp 2, 2–3; Jan 13, 15

R. Stejně smýšlejte, || takže vás bude všechny pojit 
jedna láska | a budete svorní a jednomyslní. * Z po-
kory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než 
je sám.
V. Dal jsem vám příklad: | Jak jsem já udělal vám, 
tak máte dělat i vy. * Z pokory.
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druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu svaté Kateřiny Sienské Kryštofě, převorce 
kláštera sv. Anežky v Montepulcianu
(Epist. 58: ed. P. Misciatelli, vol. I., Firenze 1970, str. 218–219)

Měla nestvořenou lásku, která ustavičně 
hořela v jejím srdci a stravovala ji

Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného a sladké 
Marie.

Má nejdražší dcero v Kristu, sladkém Ježíši. Já, 
Kateřina, služebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista, 
píšu ti v jeho drahocenné Krvi. Toužím vidět tebe 
i ostatní, jak jdete ve šlépějích naší svaté matky 
Anežky.

A o to vás prosím a to chci: abyste se držely její-
ho učení a jejího způsobu života. Víte přece, že vás 
vždycky učila slovem i příkladem pravé pokoře. To 
právě byla její hlavní ctnost, kterou měla. A nijak se 
tomu nedivím. Měla přece to, co má mít snoubenka, 
která si přeje následovat pokoru svého snoubence. 
Měla nestvořenou lásku, která ustavičně hořela 
v jejím srdci a stravovala ji. Lačněla zachraňovat 
duše a bylo jí to rozkoší. Stále bděla na modlitbách. 
Jiným způsobem by byla neměla pokoru, protože 
bez lásky není žádné pokory. Jedna živí druhou.

Víte, jaká pohnutka ji přivedla k dokonalé 
a opravdové ctnosti? Že se svobodně a dobrovolně 
zřekla sebe a ze statků tohoto světa nechtěla nic 
vlastnit. Tato slavná panna totiž dobře chápala, 
že jmění často přivádí člověka k pýše. Jím ztrácí 
nepatrnou ctnost pravé pokory, dospívá k smyslové 
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sebelásce, ochabuje v božské lásce a ustává v bdění 
a modlitbě. Vždyť srdce a cit, které jsou plné světa 
a sebelásky, nemohou se naplnit Kristem ukřižo-
vaným a okoušet sladkost pravé modlitby. Toho si 
všimla sladká Anežka, proto svléká sebe a obléká 
Krista ukřižovaného. Ale nedělá to jen ona sama, 
nýbrž zanechává to i nám. Vás k tomu zavazuje a vy 
jste povinny toho dbát.

Víte dobře, že vám, snoubenkám zasvěceným 
Kristu, nesluší mít a vlastnit to, co patří vašemu 
otci, nýbrž co patří věčnému Snoubenci. Vždyť ná-
ležíte jemu! Majetkem vašeho otce je žádostivost. 
Tu máme opustit, když nadejde chvíle rozlišování, 
a máme následovat Snoubence a mít v držení jeho 
poklad. Co bylo pokladem ukřižovaného Krista? 
Kříž, potupa, bolest, muka, spílání, posměšky a vý-
čitky, dobrovolná chudoba, hlad po Otcově cti a po 
naší spáse.

Budete-li se držet tohoto pokladu silou rozumu 
zaníceného ohněm lásky, dojdete k těm ctnostem, 
o kterých jsme mluvily. Budete pravými dcerami své 
matky, pečlivými, nikoli nedbalými snoubenkami 
a zasloužíte si, aby vás přijal Kristus ukřižovaný. On 
sám vám svou milostí otevře bránu trvalého života.

Víc nepravím. Ponořte se do krve Krista ukřižo-
vaného. Vzchopte se s pravou bedlivostí a buďte 
jednotné. Budete-li spojeny, a ne rozděleny, pak ani 
ďábel ani žádný jiný tvor vám nebude moci uškodit 
a připravit vás o vaši dokonalost.

Zůstávejte ve svatém a sladkém milování Boha!
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Ježíši sladký, Ježíši lásko!

ResponsoRium Pís 8, 7

R. Zátopy vod || nemohou uhasit lásku * a proudy 
řek ji neodplaví, aleluja.
V. Kdyby chtěl někdo za vše, co má v domě, koupit 
lásku, | sklidí svrchovanou hanbu. * A proudy řek.

Nebo:
Z listu blahoslaveného Humberta z Romans o za-
chovávání řeholní observance

(Opera de vita regulari, ed. J.-J. Berthier, 
vol. I, Romæ 1888, str. 36–41)

Sliby jste se zavázali k velkým věcem
Usilujte, bratři, o to, abyste vynikali především 

těmi ctnostmi, které zvláště patří k zachovávání 
řeholní kázně. A protože jste se sliby zavázali k vel-
kým věcem, ukazujte také svými skutky velké věci.

Každodenně pokračujte v nějakém cvičení ctnosti 
a usilovně se snažte pracovat se zaměřením na 
dobro. Vždyť loď, která pluje proti proudu, je jím 
strhávána, pokud se s velkou námahou nepohybuje 
kupředu.

Ve shodě se svým stavem, do něhož vás Bůh po-
volal, uskutečňujte vždy to lepší, co k němu náleží. 
Když slyšíte všeobecné napomínání, s pokorou ho 
směrujte k vám, ne od vás k jiným. Ve všem svém 
jednání se varujte extrémů a vždy se držte ve zlatém 
středu. Buďte vždy připraveni ke službě bratřím 
a nikomu nebuďte na obtíž.
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Buďte, bratři, pokorní bez přetvářky, zralí bez dů-
razu na vlastní osobu, čilí bez zlehčování, uctiví bez 
ztráty naděje, plni naděje bez předsudků, poslušní 
bez odporování, veselí bez rozpustilosti, trpěliví bez 
reptání. Buďte tak řečeno upravení k zachovávání 
mravů, laskaví k prokazování milosrdenství, nepo-
hnutelní ke stálosti, oddaní v modlitbě a obezřetní 
v bdělosti. Jakkoli vaší důstojnosti nemůže ani lid-
ská přítomnost nic přidat ani samota ubrat, přesto 
tím víc zachovávejte kázeň, kde buď nedbalost plodí 
pohoršení mezi lidmi, nebo dbalost vede k správné-
mu způsobu následování.

Noc věnujte mlčení a modlitbě, den zase dobrým 
skutkům a práci. Den dávejte bližním, noc Bohu. 
V práci se soustřeďte ne na práci samu, ale na její 
smysl. Buďte silní pro konání dobra, ale slabí pro 
konání zla. Ve svém konání zachovávejte ke všem 
jednotlivcům takový postoj, aby se u představených 
projevovala pečlivost, u podřízených poslušnost, 
u všech pokoj a svornost, v chóru zbožnost a kázeň, 
u oltáře vážnost a úcta.

[Věkem pokročilí ať jsou zbožní, mladí pak pra-
covití. Žijte chvályhodně, ale neprahněte po chvále 
od lidí. Nechlubte se tím, jak dlouho už jste v řádu, 
ale spíše tím, jak jej zachováváte. Vystříhejte se 
přetvářky a kráčejte před Bohem v pravdě. Je příliš 
málo, abyste při vstupu do kláštera změnili jen šat, 
ale chvályhodné je změnit mravy a způsob života. 
Kráčejte tedy přímou cestou a nikdy nenásledujte 
cestu dvojakosti a přetvářky.
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Jako před morem prchejte před tím, co je proti 
společnému užitku nebo co by vás mohlo dělat 
nápadnými. Nikdy nezapírejte spravedlnost z ohle-
dů na lidi nebo ze strachu. Vyhýbejte se zahálce 
a zbytečně se nezdržujte na cele nicneděláním. 
Nedychtěte nerozumně po tom, co se nemá dělat, 
a nepropadejte nechuti konat to, co se dělat má.

Velmi pečlivě se střezte toho, abyste byli málo 
trpěliví v práci, málo čilí v plnění příkazů nebo 
nedbalí v dílech lásky. Buďte jednoznační ve svém 
chování a ve svém svědomí; a nikdy se neodvažujte 
žít takovým způsobem života, v němž byste nechtěli 
zemřít.]

Co nejnaléhavěji vás, nejmilejší bratři, prosím 
a vyzývám, veden svědectvím toho, který nás svou 
ctihodnou krví vykoupil a svou smrtí z lásky nám 
otevřel brány k životu, abyste nezapomínali na svou 
profesi a svá předsevzetí a připomínali si prastaré 
cesty, jimiž naši předchůdci spěšně a usilovně bě-
želi. Nyní již vládnou s Kristem ve věčném pokoji 
plném útěchy. Když tam s pomocí Boží milosti do-
jdeme, budou naše duše naplněny poznáním prvé 
pravdy, láskou k nejvyššímu dobru a potěšením 
z božské vznešenosti.

To ať nám dopřeje ten, který je počátek všeho bez 
počátku a konec všeho bez konce. Amen.
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ResponsoRium Ef 4, 15; Gal 5, 25; 6, 4a

R. Žijme || podle pravdy a v lásce, * a tak porosteme 
po všech stránkách v něho, v Krista, | který je naše 
hlava, aleluja.
V. Protože Duch je naším životem, podle Ducha 
také jednejme! | Každý ať prozkoumá své vlastní 
dílo. * A tak porosteme.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Ať velká radost všude zní, 
je Beránkův den svatební, 
kdy se Snoubencem Anežka 
uzavřít sňatek nemešká.

2. Andělé v nebi zpívají, 
když nebešťané vítají 
se svatou Pannou světici, 
Beránka provázející.

3. Zázraky skví se četnými, 
proslulá činy velkými, 
ve zdraví mění nemoci 
a mrtvým život navrací.

Δ. Ať, Kriste, Vládce přemocný, 
tobě i Otci chvála zní, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky v každý čas. Amen.
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psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Už od svítání tě hledám, Bože, || abych mohl 
vidět tvou moc, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu. Pokud se slaví 
jako svátek, jsou žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. Hle, zima už přešla, déšť přestal a pominul. || 
Vstaň, přítelkyně má, a pojď, aleluja. 
A. 3. Neboť den co den mě hledají || a usilují poznat 
mé cesty, aleluja.

krátké čtení Mdr 7, 7–8.10

Prosil jsem a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. 
Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství 
ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Miloval jsem 
ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než 
denní světlo.

krátké resPonsorium

R. Má duše jásá v Pánu. * Aleluja, aleluja. Má duše.
V. S radostí nad jeho pomocí. * Aleluja, aleluja. Má 
duše.

Zachariášovo kantikum

A. Přistup, nevěsto Kristova, || a přijmi korunu, 
kterou ti od věků připravil Pán, aleluja.
Nebo: Anežka ustavičně prožívala na sobě Ježíšovo 
umírání, || aby Ježíšův život byl patrný na jejím těle, 
aleluja.
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pRosby ST

Život svatých panen vydává světu svědectví o Kris-
tově lásce. A proto spolu s nimi volejme:
R. Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.
Kriste, jediný Ženichu svatých panen,
— nauč nás žít tak, aby nás nic 

neodloučilo od tvé lásky.
Tvá matka, Panna Maria, je 

královnou všech panen,
— pomáhej nám, abychom tak jako 

ona věrně plnili tvou vůli a naše 
láska k tobě aby stále rostla.

Svaté panny ti sloužily s čistým 
a nerozděleným srdcem,

— na jejich přímluvu veď i nás 
cestou, která vede k tobě.

Prozíravé panny se připravovaly 
na setkání s tebou,

— dej, abychom se i my těšili na tvůj 
příchod a s nadějí tě očekávali.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, svou snoubenku Anežku jsi vyznamenal po-
divuhodnou horlivostí v modlitbě. ° Dej také nám, 
ať podle jejího příkladu stále myslíme na tebe † 
a můžeme dosáhnout hojných plodů této zbožnos-
ti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.



136 20. dubna

Pokud se slaví jako svátek:

Modlitba během dne

Antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne

krátké čtení Gal 5, 16.22.25

Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Ovo-
cem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, 
vlídnost, dobrota, věrnost. Protože Duch je naším 
životem, podle Ducha také jednejme!
V. Toto je moudrá panna, aleluja.
R. Kterou Pán při svém příchodu našel, jak bdí, 
aleluja.

V poledne

krátké čtení 2 Kor 11, 1–2

Kéž byste ode mě snesli trochu nerozumu! Ano, 
sneste to ode mě! Mám vás totiž tak žárlivě rád 
jako Bůh. Já jsem vás přece připravil k zasnoubení 
jedinému muži a musím vás představit Kristu jako 
čistou pannu.
V. Král s dychtivostí touží po tvé kráse, aleluja.
R. Neboť on je tvůj Pán a Bůh, aleluja.
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Odpoledne

krátké čtení Zj 19, 7–9

Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť na-
dešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila. 
Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle bílého kmen-
tu – kmentem jsou dobré skutky věřících. A dále 
mi řekl: „Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni 
k Beránkově svatební hostině!“
V. Panna Anežka pohrdla rozkošemi a vší krásou 
světa, aleluja.
R. Kvůli lásce k Ježíši Kristu, aleluja.

Závěrečná modlitBa

Bože, svou snoubenku Anežku jsi vyznamenal po-
divuhodnou horlivostí v modlitbě. ° Dej také nám, 
ať podle jejího příkladu stále myslíme na tebe † 
a můžeme dosáhnout hojných plodů této zbožnos-
ti. ° Skrze Krista, našeho Pána.

Večerní chvály

Hymnus jako v ranních chválách.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony z ranních chval:
A. 1. Už od svítání tě hledám, Bože, || abych mohl 
vidět tvou moc, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu. Pokud se slaví jako 
svátek, jsou žalmy a kantikum ze společných textů o pannách 
str. 687.
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A. 2. Hle, zima už přešla, déšť přestal a pominul. || 
Vstaň, přítelkyně má, a pojď, aleluja. 
A. 3. Neboť den co den mě hledají || a usilují poznat 
mé cesty, aleluja.

krátké čtení Řím 15, 5–6

Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, 
abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista 
Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy osla-
vovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista.

krátké resPonsorium

R. Tobě řeklo mé srdce: Hledám tvou tvář. * Alelu-
ja, aleluja. Tobě řeklo.
V. Tvou tvář, Pane, hledám. * Aleluja, aleluja. Tobě 
řeklo.

KAntiKum pAnny mARie

A. Nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se při-
pravila. | Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově 
hostině!
Nebo: Dnes Anežka vystoupila k trůnu nebeského 
Krále. || Oděna rouchem slávy vešla do Snouben-
covy komnaty, aleluja.

pRosby ST

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v pa-
nenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. 
Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
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R. Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.
Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
— očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala 

v neporušenosti víry,
— chraň a posiluj křesťany, 

jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat 

se pozemských nedokonalostí,
— veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme 

stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá N je jedna z prozíravých panen, které 

ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
— nedopusť, aby v lampách panen tobě 

zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
— uveď do nebeské hodovní síně 

také naše zemřelé.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, svou snoubenku Anežku jsi vyznamenal po-
divuhodnou horlivostí v modlitbě. ° Dej také nám, 
ať podle jejího příkladu stále myslíme na tebe † 
a můžeme dosáhnout hojných plodů této zbožnos-
ti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.
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29. dubna
SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY 

A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY
Svátek

Narodila se v Sieně 25. března 1347 jako předposlední z pěta-
dvaceti dětí. Velmi mladá se zasvětila Bohu soukromým slibem 
čistoty. Kolem roku 1367 byla přijata mezi dominikánské řeholní 
terciářky. Pod vedením dominikánů Tomáše Caffariniho a bla-
hoslaveného Rajmunda z Kapuy vedla intenzivní duchovní život. 
Byla omilostněna stigmaty. Sama poskytovala duchovní vedení 
mnoha lidem. Svou lásku ke Kristu neprožívala jen v nějakých 
mystických prožitcích, žila ji i ke Kristu mystickému, tedy k círk-
vi. Vedle své osobní svatosti se jí podařilo úžasným způsobem 
rozvinout apoštolát lásky k církvi. Bolestně prožívala situaci 
církve ve své době. Papež žil v Avignonu a byl pod silným vlivem 
francouzského krále, jenž se projevoval nejen v oblasti politické, 
ale také v rozmařilém a nákladném způsobu života. Docházelo 
k postupnému zesvětšťování církve. Kateřina si byla vědoma, že 
jedinou cestou k obnově je vymanit papeže z područí francouz-
ského dvora a přimět ho k návratu do Říma. To se sice podařilo, 
ale francouzský král se nevzdal a krátce nato nastal západní roz-
kol, schisma. Kateřina to velmi těžce nesla. Abychom pochopili 
její výjimečnost, musíme si uvědomit, že žena ve 14. století se 
nemohla účastnit veřejného života. Kateřina se však pohybovala 
mezi nejvýznamnějšími muži své doby. Do jejího kroužku patřili 
básníci i politici, umělci i teologové. Přestože neměla vzdělání, 
jaké si v té době mohly dopřát jen dcery nejvýznamnějších rodin, 
dokázala proniknout spleť italských i evropských poměrů. Deset 
let intenzivní činnosti ji naprosto vyčerpalo. Zemřela 29. dubna 
1380. Kanonizována byla 29. června 1461 Piem II. Bl. Pius IX. ji 
prohlásil druhou patronkou města Říma. Tehdy byly její ostatky 
slavnostně přeneseny do baziliky Santa Maria sopra Minerva. 
V roce 1970 ji bl. Pavel VI. prohlásil za učitelku církve.

Společné texty o pannách str. 759.
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Pozvání k modlitbě
A. Klaňme se Kristu, Učiteli pravdy, | který obdařil 
Kateřinu svou moudrostí, aleluja.
Nebo: Pojďte, klaňme se Pánu, prameni moudrosti, | 
Aleluja.

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Zástupem moudrých panen provázena 
k snoubenci kráčí přistrojená panna, 
temnoty noci hrozné pryč zahání 
světlem své lampy.

2. On jí dá prsten s mnoha drahokamy 
a krásu jeho doprovází slovy: 
toto zde dávám, panno, do zástavy 
své svaté lásky.

3. Ohněm té lásky k žáru roznícena 
upadá často v mysli do extáze 
a na svých údech nese Kateřina 
stopy ran Krista.

4. Převelice je blažená a šťastná, 
snoubenci svému do náruče klesne, 
a k svatým je pak přenesena nová 
nebeská hvězda.
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Δ. Buď požehnán Bůh jediný i trojí, 
ten, který na nebeském trůnu sídlí 
a jenž svou mocí povždy v řádu stálém 
celý svět řídí. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou tři řady vlastních antifon. Řada A je vzata z textů 
Písma svatého a užívá se s psalmodií ze společných textů o pan-
nách. Řada B připomíná život a ctnosti světice, řada C je vzata 
z dominikánského chorálu – obě mají vlastní psalmodii.
Řada A
A. 1. Když ses modlila v slzách a ošetřovala nemoc-
né, || já jsem přednášel tvé modlitby Pánu, aleluja.
Žalmy ze společných textů o pannách str. 687.

A. 2. Kárejte lidi nespořádané, dodávejte odvahy 
malomyslným, || ujímejte se slabých, buďte velko-
dušní ke všem, aleluja.
A. 3. Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás 
položil svůj život. || Také my jsme povinni položit 
život za své bratry, aleluja.

1. antifona
Řada B: Nikdo nemůže okoušet Boží krásu v pro-
pasti Trojice jinak || než prostřednictvím jeho snou-
benky církve, aleluja.
Řada C: Boží láska je nám vlita do srdce || skrze 
Ducha, který v nás přebývá, aleluja.
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Žalm 137 (138)
 1 Chválím tě, Pane, z celého srdce †
   za to, žes vyslyšel slova mých úst. *
   Před tváří andělů budu ti hrát. 
 2 Před tvou svatyní na tvář padám, †
   děkuji tvému svatému jménu *
   za tvoji věrnost a dobrotu tvou; 
  neboť jsi povznesl nade všechno *
   jméno svoje a přislíbení. —
 3 Slyšels mě v den, kdy k tobě jsem volal, *
   větší sílu mé duši jsi dal. 
 4 Tebe ať, Pane, ctí králové země, *
   jakmile zaslechnou slova tvých úst, 
 5 zpěvem ať velebí cesty Páně: *
   „Sláva Páně je nesmírná!“ 
 6 Velký je Pán, a k malým shlíží, *
   na dálku rozezná pyšného. —
 7 Kráčím-li strastmi, život mi vracíš, *
   navzdory nepřátelům mým. 
  Na mou ochranu vztahuješ ruku, *
   pravice tvá mi pomáhá. 
 8 Pán mou věc dovede k dobrému konci. †
   Neboť tvá láska, Pane, je věčná! *
   Od svého díla neupusť! Δ

Řada B: Nikdo nemůže okoušet Boží krásu v pro-
pasti Trojice jinak || než prostřednictvím jeho snou-
benky církve, aleluja.
Řada C: Boží láska je nám vlita do srdce || skrze 
Ducha, který v nás přebývá, aleluja.
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2. antifona
Řada B: My všichni musíme vstoupit bránou Ježíše 
Krista ukřižovaného, || která se nalézá jenom ve 
svaté církvi, aleluja.
Řada C: Kéž nám svatá panna Kateřina dá zažít 
pravé Kristovo světlo || a připojit se k nebeským 
sborům, aleluja.

Žalm 24 (25)
 1 K tobě, Pane, pozdvihuji duši, *
   k Bohu svému. 2 V tebe důvěřuji,
  ty mi nedej v hanbě ztroskotat, *
   ať se nepřátelé neradují!
 3 Nezahanbíš ty, kdo hledí k tobě, *
   zahanbeni ať jsou nevěrní. —
 4 Ukazuj mi, Pane, svoje cesty, *
   uč mě kráčet tvými stezkami.
 5 K věrnosti mě veď a poučuj mě, *
   vždyť jen ty jsi Bůh mé záchrany,
  v kterého já dennodenně doufám, *
   pro tvou, Pane, věčnou dobrotu. —
 6 Vzpomeň, Pane, na své slitování, *
   milost svou, jež trvá od věků!
 7 Zapomeň mých provinění z mládí, *
   v lásce své se na mne rozpomeň! —
 8 Pán je plný dobroty a přímý, *
   ukazuje cestu bloudícím,
 9 utlačeným dopomáhá k právu, *
   ponížené vodí k cestám svým; —
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 10 jeho cesty – pravdivost a věrnost *
   těm, kdo plní úmluvu a řád.
 11 Proto, Pane, odpusť pro své jméno, *
   odpusť mi můj převeliký hřích!
 12 Kdo je člověk, jenž se bojí Pána? *
   Tomu Pán dá správnou cestou jít,
 13 ten se bude těšit blahobytu, *
   zemi zdědí v úděl jeho rod. —
 14 Rada Páně těm, kdo se ho bojí, *
   jeho úmluva je osvítí.
 15 Moje oči stále hledí k Pánu, *
   on mé nohy z léček vyprostí. —
 16 Ke mně obrať se, dej slitování, *
   vždyť jsem ubohý a zcela sám.
 17 Ulev mému stísněnému srdci, *
   vyveď mě už z mého sklíčení! —
 18 Pohleď na můj žal a plahočení, *
   všechny moje hříchy odpusť mi!
 19 Pohleď na mé četné nepřátele, *
   jakou krutou mají ke mně zášť! —
 20 Ochraňuj mou duši, vysvoboď mě, *
   nezahanbi mě v mém doufání!
 21 Kéž mě chrání nevinnost a věrnost, *
   neboť k tobě, Pane, pohlížím. —
 22 Vysvoboď, můj Bože, Izraele *
   ze všech jeho soužení a běd! Δ
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Řada B: My všichni musíme vstoupit bránou Ježíše 
Krista ukřižovaného, || která se nalézá jenom ve 
svaté církvi, aleluja.
Řada C: Kéž nám svatá panna Kateřina dá zažít 
pravé Kristovo světlo || a připojit se k nebeským 
sborům, aleluja.

3. antifona
Řada B: Uspořádej svůj život, srdce a lásku jedině 
se zaměřením na tuto snoubenku církev || a mysli 
při tom na mě, a ne na sebe, aleluja.
Řada C: Přesvatá Kristova snoubenka byla usta-
vičně oddána svému Milému || a byla s ním jeden 
Duch, aleluja.

Žalm 66 (67)
 2 Pán buď milostiv a žehnej nám! *
   Kéž nám svítí světlo jeho tváře! 
 3 Ať se zná tvá cesta na zemi, *
   pomoc tvou ať znají všichni lidé! —
 4 Kéž tě, Bože, chválí národy, *
   kéž tě chválí všechny lidské rody! 
 5 Národy ať mocně jásají *
   nad tím, jak svět spravedlivě soudíš! 
  Neboť právem soudíš národy, *
   všechny lidské kmeny světa řídíš. —
 6 Kéž tě, Bože, chválí národy, *
   kéž tě chválí všechny lidské rody! 
 7 Země vydala svou úrodu. *
   Pán, náš Bůh, nám dal své požehnání. 
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 8 Kéž nám žehná všemohoucí Bůh, *
   ať ho v bázni všechna země vzývá! Δ

Řada B: Uspořádej svůj život, srdce a lásku jedině 
se zaměřením na tuto snoubenku církev || a mysli 
při tom na mě, a ne na sebe, aleluja.
Řada C: Přesvatá Kristova snoubenka byla usta-
vičně oddána svému Milému || a byla s ním jeden 
Duch, aleluja.
V. Panny její za ní kráčejí ke Králi, aleluja.
R. S radostným jásotem, aleluja.

První čtení

Z listu svatého apoštola Pavla Římanům 8, 28–39

Těm, kdo milují Boha, všechno 
napomáhá k dobrému

Bratři! 28Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko 
napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle 
povoláni. 29Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty 
také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho 
Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. 30A ty, 
které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, 
také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také 
uvedl do slávy.

31Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti 
nám? 32Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal 
ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také 
všechno ostatní? 33Kdo vystoupí se žalobou proti 
Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! 34Kdo 
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odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých 
vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

35Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? 
Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo 
hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? 36Stojí 
přece v Písmu: „Stále jsme pro tebe vydáváni na 
smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.“

37Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, 
který si nás zamiloval. 38A já jsem přesvědčen: ani 
smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic pří-
tomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, 39ani 
výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude 
nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.

ResponsoRium 2 Kor 4, 10; Řím 8, 29

R. Stále prožíváme || na svém těle Ježíšovo umí-
rání, * aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle, 
aleluja.
V. Bůh nás předurčil, abychom byli ve shodě s ob-
razem jeho Syna, * aby i Ježíšův život.

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z listu svaté Kateřiny Sienské novicům řádu oli-
vetánů

(Epist. 36: ed. P. Mischiatelli, vol. I, 
Firenze 1970, str. 136–142)

Pramen lásky naleznete v boku ukřižovaného Krista
Moji nejdražší synáčkové v Kristu, sladkém Ježí-

ši! Já Kateřina, služebnice a otrokyně sluhů Ježíše 
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Krista, píšu vám v jeho drahocenné Krvi. Přeji si 
vidět vás jako syny poslušné až k smrti, kteří se učí 
od neposkvrněného Beránka, poslušného Otce až 
k potupné smrti na kříži.

Dobře dbejte na to, že on sám je cesta a pravi-
dlo, kterým se máte řídit vy i všichni tvorové. Chci, 
abyste si ho postavili před oči své mysli. Pohleďte, 
jak je toto Slovo poslušné! Neodmítá namáhavé 
břemeno, které od Otce přijal, ale naopak běží s ve-
likou touhou. To ukázal při Poslední večeři, když 
řekl: Velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, 
dříve než budu trpět.1 Jíst beránka je totéž jako 
plnit Otcovu vůli i synovskou touhu. A protože vidí, 
že už mu takřka nezbývá čas (vidí se totiž u cíle, kdy 
má přinést Otci sebe v oběť za nás), raduje se, jásá 
a s radostí říká: Velice jsem toužil.

To byl velikonoční beránek, o kterém mluvil: 
dát sebe za pokrm a z poslušnosti k Otci přinést 
své tělo v oběť. Ježíš už jedl i jindy velikonočního 
beránka se svými učedníky, ale nikdy ne tak jako 
teď. Ó nevystihlá, nejsladší a nejhoroucnější lásko! 
Vůbec nemyslíš na útrapy ani na svou potupnou 
smrt! Slovo vidí, že bylo Otcem vyvoleno a zasnou-
bilo se s lidstvím. Bylo mu uloženo, aby nám dalo 
svou krev, aby se Boží vůle naplnila v nás a my byli 
posvěceni jeho krví.

Proto vás prosím, drazí moji synáčkové v Kristu, 
sladkém Ježíši: nikdy se ničeho nebojte a důvěřujte 
v krev Krista ukřižovaného. Nenechte se od něho 
odloučit ani pokušením a mámením, ani strachem, 
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že nebudete moci vytrvat, ani bázní, že nesnesete 
poslušnost vůči řádu!

Nuže, chci, abyste se nikdy nebáli. Odložte každý 
otrocký strach! Se sladkým a milujícím Pavlem řek-
něte: „Vydrž dnes, má duše. Skrze Krista ukřižova-
ného mohu všechno. Touhou a láskou je ve mně ten, 
který mi dává sílu.“2 Milujte, milujte, milujte! Kdo 
je ve světě, plave po tomto moři svými pažemi. Ale 
kdo je ve svaté řeholi, plaví se na pažích druhého, 
to jest svého řádu.

Důvěřujte! Naleznete pramen lásky v boku Krista 
ukřižovaného. Tam chci, abyste měli místo a pří-
bytek. Nuže, vstaňte s převelkou a nejvroucnější 
touhou. Jděte, vstupte a přebývejte v tomto sladkém 
příbytku. Ani ďábel ani žádný tvor vám nevezme 
milost ani vám nezabrání, abyste došli ke svému 
cíli, totiž k spatření a zakoušení Boha. Více neřek-
nu. Zůstávejte ve svatém a sladkém milování Boha. 
Milujte, milujte se navzájem.
1Lk 22, 15. 2Srov. Flp 4, 13.

ResponsoRium

R. Nic nebylo této panně || vzácnějšího a nic cen-
nějšího v přirozenosti věcí | než přikázání Ježíše 
Krista * a všechny přesvědčovat o hodnotě věčného 
života.
V. Stále usilovala volat zpět ztracené * a všechny 
přesvědčovat.
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Nebo:
Ze spisu „Dodatek“ od bratra Tomáše Antonína 
Caffariniho, žáka svaté Kateřiny Sienské

(Pars III, Tract. III, ed. Cavallini-Foralosso, 
Roma 1974, str. 305–316)

Zesnutí svaté Kateřiny Sienské
O třetí neděli postní se začal ze zasvěcené panny 

úplně vytrácet život. Působila to nesčetná muka, 
která v jejím těle den ze dne vzrůstala, a navíc ne-
smírné bolesti duševní, které ji deptaly, když denně 
viděla, jak křesťané urážejí Boha. Také ji mučilo, 
když viděla, jaká nebezpečí denně narůstají v jeho 
svaté církvi. Kvůli ní tolik vytrpěla, to jest: tolik se 
chvěla úzkostí v nitru i navenek.

Tak to šlo až do neděle, po které onoho roku 
bezprostředně následovalo Nanebevstoupení Páně. 
Bylo 29. dubna 1380, kdy nastala u zasvěcené panny 
před svítáním veliká proměna, trvající asi dvě ho-
diny. Proto bylo rozhodnuto, že jí má být udělena 
svátost pomazání. Tak se i stalo.

Po přijetí posledního pomazání, kdy panna setr-
vávala a skoro jako by nic necítila, začala se po malé 
přestávce úplně měnit. Dělala různé posuňky, jak 
pažemi, tak vzrušenou tváří, jako by dávala najevo, 
že je napadena nemalým množstvím zlých duchů. 
Skutečně tomu tak bylo. V tomto krutém boji zůstala 
panna víc než půldruhé hodiny.

Potom však se její tvář téměř v okamžiku do-
čista změnila. Z temné a rozrušené tváře byla tvář 
zcela andělská a radostná. Tu jsme jí dali před oči 
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ikonu, kde bylo mnoho ostatků svatých, a jiné krás-
né obrázky. Ona však ihned upřela pohled na obraz 
Ukřižovaného a takto, tělesnýma očima pohlížejíc 
na něj, začala se pozorněji modlit a mluvila velmi 
hluboké věci o Boží dobrotě.

A v modlitbě pak začala vyznávat své hříchy před 
zrakem Božím, třebaže to slyšeli i jiní. Projevila svou 
lítost nad všemi svými hříchy všeobecně a potom 
se o nich zmínila jednotlivě: „Má vina, věčná Tro-
jice, že jsem tě bídně urazila mnohou nedbalostí, 
nevědomostí, nevděkem a neposlušností a mnoha 
jinými hříchy. Běda mně ubohé…“ A takto se ob-
viňovala z těchto i mnoha jiných poklesků, tato 
přečistá holubice. Snad to tak zařídil Nejvyšší spíš 
pro příklad těm, kteří stáli kolem, než proto, že by 
to ona potřebovala.

[Když setrvala nějakou dobu v této modlitbě, 
obrátila se panna k nám a ukázala nám několika 
slovy cestu dokonalosti. Každému uložila, co má 
dělat po její smrti. Prosila také pokorně za odpuš-
tění, že podle svého domnění málo pečovala o naši 
spásu. Ach, kdyby byl někdo tenkrát viděl, jak ucti-
vě a pokorně přijala zasvěcená panna mnohokrát 
požehnání od své vlastní zarmoucené matky, která 
stála s ostatními u ní v slzách!

Ale to všechno nijak nepřerušovalo modlitbu 
panny. Když se blížila k vytouženému cíli, modlila se 
zvlášť za svatou církev a důrazně prohlásila, že dává 
svůj tělesný život za ni. Potom se modlila za Urba-
na VI. a také důrazně vyznala, že je to pravý nejvyšší 
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velekněz. Také povzbudila své dítky, aby pro tuto 
pravdu položily i život, bude-li to prospěšné.]

Dále se s nemalou vroucností modlila za všechny 
své děti obojího pohlaví, které jí byly v Pánu nej-
milejší. Užila mnoha slov, kterými se modlil Pán 
za své učedníky k Otci, když měl zakrátko k němu 
odejít. Po modlitbě požehnala nám všem znamením 
nejsvětějšího kříže.

A takto se přibližovala k cíli, po kterém tak moc-
ně a dlouho toužila. Přitom setrvávala nepřetržitě 
v modlitbě a mluvila stejně k svému Pánu a Snou-
benci: „Pane, voláš mě a já jdu k tobě. A hleď, jdu 
k tobě ne se svými zásluhami, ale jen s tvým milosr-
denstvím. Prosím tě, aby se mi ho dostalo mocí tvé 
Krve.“ Poté mnohokrát hlasitě zvolala: „Krev! Krev!“ 
Nakonec po vzoru našeho Spasitele řekla: „Otče, 
do tvých rukou svěřuji svou duši i svého ducha!“1 

A takto sladce, s tváří zcela andělskou, naklonila 
hlavu a vypustila duši.
1Srov. Lk 23, 46.

ResponsoRium Kol 1, 24; Gal 5, 24

R. Na svém těle doplňuji || to, co zbývá vytrpět do 
plné míry Kristových útrap. * Má z toho prospěch 
jeho tělo, to je církev, aleluja.
V. Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo 
i s jeho vášněmi a žádostmi. * Má z toho prospěch.
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Nebo:
Ze spisu „Rozmluvy s Boží prozřetelností“ od svaté 
Kateřiny Sienské

(Kap. 167, Gratiarum actio ad Trinitatem: ed. 
lat., Ingolstadt 1583, f. 290V–291)

Okusila jsem a viděla
Ó věčné Božství, věčná Trojice, podle tvé vůle má 

krev tvého jednorozeného Syna spojením s božskou 
přirozeností tak velikou cenu! Věčná Trojice, ty jsi 
hluboké moře; čím více v něm hledám, tím více 
nalézám; a čím více nalézám, tím více tě hledám. 
Ty sytíš duši vpravdě nenasytným způsobem; neboť 
ve své propastné hlubokosti sytíš duši tak, že stále 
přitom ještě zůstává lačná a žádostivá, ze všech sil 
po tobě touží, věčná Trojice, dychtí tě spatřit, Světlo, 
v tvém světle.1

Okusila jsem a viděla jsem světlem rozumu 
v tvém světle tvou propastnou hlubokost, věčná 
Trojice, a krásu tvého tvorstva. Proto jsem se oblékla 
v tebe2 a viděla jsem, že budu tvým obrazem; neboť 
ty ses mi daroval, věčný Otče, obdarovals mě ze své 
moci a ze své moudrosti, z moudrosti, která patří 
tvému Jednorozenému. A Duch svatý, vycházející 
od tebe, Otče, i od tvého Syna, dal mi vůli, a tím mě 
uschopňuje milovat.

Věčná Trojice, ty jsi tvůrce a já tvor; ale podle 
toho, žes mě znovu stvořil krví svého jednorozeného 
Syna, tebou osvícena poznávám, že jsi uchvácen 
krásou svého stvoření.
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Ó propasti, věčná Trojice, ó Božství, hluboké 
moře! Co většího jsi mi, Bože, mohl dát než sám 
sebe? Ty jsi oheň stále planoucí a nestravující se,3 
ale svým žárem stravuješ každou sebelásku duše. Ty 
jsi oheň, který odnímá každý chlad, svým světlem 
osvěcuješ mysl lidí4 a v tom světle dals mi poznat 
svou pravdu.

V zrcadle toho světla poznávám tebe, nejvyšší 
dobro, dobro nade všechno dobro, blažené dobro, 
dobro nevystižitelné, dobro neocenitelné, krásu 
nade všechnu krásu, moudrost nade všechnu mou-
drost. Neboť ty jsi moudrost sama; ty jsi pokrm 
andělů, ty ses v ohni lásky dal lidem.

Ty jako roucho zakrýváš mou nahotu; ty sytíš 
pokrmem své sladkosti náš hlad, neboť jsi sladký 
bez nejmenší hořkosti. Ó věčná Trojice!
1Srov. Žl 35 (36), 10. 2Srov. Gal 3, 27. 3Srov. Ex 3, 2. 4Srov. 
Jan 1, 9.

ResponsoRium

R. Otevři mi, má sestro, || spoludědičko mého 
království! | Má přítelkyně, tys pronikla do hlubin 
tajemství mé pravdy. * Dostalas hojnost darů mého 
Ducha, | mou krví jsi očištěna od každé poskvrny, 
aleluja.
V. Vyjdi z ticha rozjímání a vytrvale vydávej svě-
dectví mé pravdě. * Dostalas.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních nebo večerních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Zde, Kateřino, ctíme tě, 
ať chvála naše slavně zní; 
církvi jsi světlem zářícím, 
zdobí tě věnec vítězství.

2. Životem svým jsi proslula, 
mnohými ctnostmi vynikla, 
s myslí bystrou a pokornou 
po cestě kříže kráčela.

3. Národům se jak hvězda skvíš, 
když pokoj všude zvěstuješ; 
nejlepší mravy navracíš 
a protivníky smiřuješ.

4. Z podnětu Ducha svatého 
ohnivá slova pronášíš, 
jež vlévají jas moudrosti 
a rozněcují lásky žár.

5. Panno Bohem milovaná, 
na prosby tvé spoléháme, 
dej, ať láskou povzbuzeni 
království Boží hledáme.

Δ. Buď sláva tobě, Ježíši, 
zrozený z Panny nejčistší 
i Otci, Duchu milosti 
po všechny věky věčnosti. Amen.
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psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon. Řada A je vzata z Písma 
svatého, řada B připomíná život a ctnosti světice.

1. antifona
Řada A: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode 
mne, || neboť jsem tichý a pokorný srdcem, aleluja.
Řada B: Toužila zemřít, aby se mohla spojit se 
svým Snoubencem. || Žíznila po něm jako jelen po 
pramenech vody, aleluja.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

2. antifona
Řada A: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost, || neboť jejich je nebeské království, 
aleluja.
Řada B: Víc vám neřeknu, †|| jen abyste zůstávali 
ve svatém a sladkém milování Boha. | Ježíši sladký, 
Ježíši lásko! Aleluja.

3. antifona
Řada A: Ve všem ať je oslavován Bůh skrze Ježíše 
Krista. || Jemu patří sláva a vláda na věčné věky, 
aleluja.
Řada B: Největší radost měla, když nejvíc trpěla, || 
protože veškerou její touhou bylo, aby směla trpět 
pro Krista, aleluja.
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krátké čtení 2 Kor 4, 5.8–10

Nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je 
Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Ze 
všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. 
Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme 
sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na 
svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl 
patrný na našem těle.

krátké resPonsorium

R. Mou silou i chválou je Pán. * Aleluja, aleluja. 
Mou silou.
V. A stal se mi zachráncem. * Aleluja, aleluja. Sláva 
Otci. Mou silou.

Zachariášovo kantikum

A. Věčný Bože, přijmi oběť mého života v tomto 
tajemném těle své svaté církve! || Vezmi si mé srdce 
a vtiskni je na tvář této Snoubenky.
Nebo: Kateřina dobrořečila Tvůrci veškerenstva, || 
že ukázal lidem cestu k blaženosti, aleluja.

pRosby

Dobrořečme věčnému a nevýslovnému Božství, 
v jehož světle vidíme světlo:
R. Ó Světlo, Ohni, nevýslovné Božství!
Pane, povolal jsi nás do své svaté církve 

a sjednotil jsi nás ve víře,
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— chválíme tě, že nás zveš, abychom tě 
na počátku tohoto dne oslavovali.

Těm, kdo byli vykoupeni drahocennou 
Krví neposkvrněného Beránka, 
jsi daroval svobodu a slávu,

— proto tě jednomyslně chválíme 
a vzdáváme ti díky.

Povolal jsi lidi, aby pokračovali v díle tvého 
stvoření, a nás jsi povolal, abychom v jednotě 
s tebou budovali a doplňovali Kristovo Tělo,

— chválíme tě se všemi, kdo pracují 
na tvém království.

Nejmilosrdnější Otče, ty chceš, aby nikdo 
z lidí nezahynul, ale aby všichni byli 
spaseni a došli k poznání pravdy,

— chválíme tě za všechny, kdo vynakládají své 
síly a majetek pro spásu bratří a sester.

[Podle příkladu Krista, který se na kříži odevzdal 
do vůle Otce a prosil ho za pronásledovatele, 
říkejme:]
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Prostřednictvím svaté Kateřiny nás, Bože, pouču-
ješ, že získáme světlo pravého sebepoznání, když 
poznáme současně a podivuhodně, co jsi ty v nás 
a co jsme my v tobě. ° Proto na její prosby dej, ať 
po tak pravdivém poznání prospíváme ve ctnosti, † 
abychom tě dovedli den ze dne dokonaleji milovat 
a dokonaleji ti sloužit. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Modlitba během dne

Antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne

krátké čtení Gal 2, 19–20

Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale 
žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve 
víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě 
se obětoval.
V. Jestliže jsme srostli s Kristem tak, že jsme mu 
podobní v jeho smrti, aleluja.
R. Budeme mu podobní i v jeho zmrtvýchvstání, 
aleluja.
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V poledne

krátké čtení Řím 5, 3–5

Chlubíme se i souženími. Víme přece, že souže-
ní plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, 
osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, 
protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze 
Ducha svatého, který nám byl dán.
V. Bůh na ni shlédl, aby jí pomáhal, aleluja.
R. Bůh je v jejím nitru, proto nebude kolísat, alelu-
ja.

Odpoledne

krátké čtení 1 Kor 1, 18–19

Ti ovšem, kteří jdou k záhubě, považují nauku o kří-
ži za hloupost. My však, kteří budeme zachráně-
ni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž 
v Písmu: „Způsobím, že k ničemu nebude moudrost 
moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.“
V. V Boha doufám a obavy nemám, aleluja.
R. Co proti mně zmůže člověk? Aleluja.

Závěrečná modlitBa

Prostřednictvím svaté Kateřiny nás, Bože, pouču-
ješ, že získáme světlo pravého sebepoznání, když 
poznáme současně a podivuhodně, co jsi ty v nás 
a co jsme my v tobě. ° Proto na její prosby dej, ať 
po tak pravdivém poznání prospíváme ve ctnosti, † 
abychom tě dovedli den ze dne dokonaleji milovat 
a dokonaleji ti sloužit. ° Skrze Krista, našeho Pána.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Chválíme tebe, panno právem slavná, 
vítězstvím záříš na nebesích nyní, 
života tvého ušlechtilost velká 
dospěla k cíli.

2. Odměnu za svůj život dosahuješ, 
dar jedinečný za šlechetnost vzácnou 
dostáváš v nebi a s ním přebohaté 
pokladů množství.

3. V úctě jsi měla Dominika otce, 
zásluhy jeho, zbožnost všude známou, 
ctila jsi věrně, proto nyní v řádu 
nad hvězdy záříš.

4. Po věcech marných nikdy neprahla jsi, 
po jejich klamné kráse nebo lesku, 
touhami těla nedala ses zlákat, 
vábením světa.

5. Přísně jsi svoje tělo trestávala, 
praménky krve prýštily z něj hojné 
po bičování, také plakala jsi 
nad hříchy lidstva.

6. Zbývá nám ještě mnoho opěvovat, 
jestliže chceme vyjádřit tvé chvály; 
vždyť daleko svou zbožností a láskou 
předčíš nás všechny.
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Δ. Nejvyšší díky vzdejme nyní spolu 
věčného Otce jedinému Synu, 
svatého Ducha ctěme s nimi: všem třem 
zpívejme chválu. Amen.

psAlmodie

A. 1. Boží láska je nám vylita do srdce || skrze Du-
cha svatého, který nám byl dán, aleluja.

Žalm 30 (31), 20–25
 20 Jak velká je tvá dobrota, Pane, *
   kterou máš pro ty, kdo se tě bojí, 
  kterou jsi přichystal pro ty všechny, *
   kdo se před lidmi utekou k tobě! 
 21 Držíš je pod ochranou své tváře, *
   kryješ je před lidským hanobením, 
  pod svou střechou jim úkryt dáváš *
   před zlobou jazyků utrhačných. —
 22 Chvála buď Pánu za divy lásky, *
   které mi prokázal za útisku. 
 23 Zatímco já jsem si v úzkosti říkal: *
   už jsem zapuzen od tvých očí, 
  ty jsi přece jen slyšel můj nářek, *
   s jakým jsem k tobě o pomoc volal. —
 24 Milujte Pána vy, kdo jste zbožní! *
   Neboť své věrné Pán vždy chrání; 
  zato však těm, kdo jednají zpupně, *
   plnou měrou za pýchu splatí. 
 25 Buďte silní a stateční srdcem *
   všichni, kdo máte důvěru v Pána. Δ
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A. Boží láska je nám vylita do srdce || skrze Ducha 
svatého, který nám byl dán, aleluja.
A. 2. Má mysl je pevná || a založená na Kristu, 
aleluja.

Žalm 83 (84)
 2 Jak tvé příbytky jsou milé, *
   Pane zástupů! 
 3 Po nádvořích Páně touží, *
   prahne duše má, 
  srdce mé i tělo jásá *
   k Bohu živému. 
 4 I pták nachází svůj domov, *
   hnízdo vlaštovka, 
  kam si ukládá své mladé, †
   u tvých oltářů – *
   Pane zástupů, Králi, Bože můj! 
 5 Šťastni, kdo v tvém domě bydlí, *
   kdo tě velebí! —
 6 Šťasten, kdo tě vyhledává, *
   plný důvěry! 
 7 Z vyschlé rokle, kterou půjdou, *
   pramen učiní, 
  brzký déšť ji požehnáním *
   vláhy zahalí. 
 8 Kráčejí vždy s větší silou, *
   hledí k Bohu na Sióně. —
 9 Vyslyš moje zbožné prosby, *
   Pane zástupů! 
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  Modlitbě mé popřej sluchu, *
   Bože Jákobův. 
 10 Shlédni na náš štít, ó Bože, †
   pohleď jasně v tvář *
   Pomazanému! —
 11 Lepší jeden den v tvém domě, *
   nežli doma sta! 
  Lepší před svatyní Boží †
   ležet na prahu, *
   nežli meškat v stanech hříšných. —
 12 Neboť Pán je štít i slunce, *
   milost je a čest. 
  Neváhá a dobro dává *
   lidem bez úhon. 
 13 Šťasten je, kdo v tebe doufá, *
   Pane zástupů! Δ

A. Má mysl je pevná || a založená na Kristu, aleluja.
A. 3. Bůh skrze Krista usmířil se sebou všecko tvor-
stvo jak na nebi, tak na zemi || tím, že jeho krví 
prolitou na kříži zjednal pokoj, aleluja.

Kantikum Zj 4, 11; 5, 9.10.12
 4,11 Hoden jsi, Pane, náš Bože, *
   aby ti všichni vzdávali slávu a čest, 
  neboť jsi stvořil všechno *
   a z tvé vůle všechno povstalo 

a bylo stvořeno. —
 5,9 Hoden jsi, Pane, vzít knihu *
   a rozlomit její pečeti, 
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  protože jsi byl zabit †
   a svou krví jsi nás vykoupil Bohu *
   z každého kmene a jazyka, lidu i národa, 
 10 a učinil jsi nás našemu Bohu královským 

lidem a kněžstvem *
   a budeme nad zemí vládnout. —
 12 Hoden je Beránek, který byl zabit, †
   aby vzal moc a bohatství i moudrost, *
   sílu a čest, slávu i chválu. Δ

A. Bůh skrze Krista usmířil se sebou všecko tvorstvo 
jak na nebi, tak na zemi || tím, že jeho krví prolitou 
na kříži zjednal pokoj, aleluja.

krátké čtení 1 Kor 2, 11–13

Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je 
v člověku. Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch 
Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, 
který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co všecko 
nám Bůh dal darem. O tom také mluvíme – ne ov-
šem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak 
tomu učí Duch, takže nauku pocházející od Ducha 
také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou.

krátké resPonsorium Pláč 3, 25–26

R. Mým údělem je Pán, volá má duše. * Aleluja, 
aleluja.
V. Je dobrotivý k těm, kdo ho hledají. * Aleluja, 
aleluja. Sláva Otci. Mým údělem.
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KAntiKum pAnny mARie

A. Tobě, věčnému Otci, já ubohá znovu obětuji 
svůj život, †|| jen abych viděla nápravu tvé sladké 
přesvaté snoubenky církve: | Já, věčný Bože, od tebe 
žádám tuto snoubenku, aleluja.
Nebo: Ó nejskvělejší Kristova snoubenko! †|| Tebe 
osvětlovalo prorocké světlo, rozněcovalo apoštolské 
nadšení, | ozdobil věnec panenství, strávil žár bož-
ské lásky, aleluja.

pRosby

Velebme Boha, nejmilejší bratři, za to, že církev 
i náš řád osvítil naukou svaté Kateřiny a obdařil 
jejím příkladem. Proto jej prosme s vroucností duše:
R. Pane, očisti nás Beránkovou krví!
Otče svatý, krví svého ukřižovaného 

Syna jsi dal světu mír,
— upevni jednotu a mír v jeho církvi.
Ke vzrůstu církve jsi svou služebnici Kateřinu 

zapálil horlivostí pro pravdu a lásku,
— rozněť stejnou apoštolskou horlivost  

u všech křesťanů.
Za všechny hlasatele tvého slova, za trpící a za 

ty, kdo v tomto světě snášejí pronásledování,
— přednášíme, Bože, své snažné prosby.
Umučením a zmrtvýchvstáním svého Syna jsi 

všem lidem znovu otevřel přístup do ráje,
— dopřej všem zemřelým vejít do tvé slávy 

a také nás doveď k účasti na ní.
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Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, svatou Kateřinu Sienskou jsi zapálil božskou 
láskou, aby rozjímala o utrpení Páně a sloužila tvé 
církvi. ° Na její přímluvu dej, † aby se tvůj lid, spo-
jený Kristovým tajemstvím, mohl věčně radovat, až 
se Kristus zjeví ve své slávě. ° Neboť on s tebou † 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

Závěrečné Požehnání

Bůh, který vás ze tmy povolal do svého podivuhod-
ného světla, ať vás naplní svým požehnáním a dá 
vám kráčet ve svém světle.
R. Amen.

30. dubna
SV. PIA V., PAPEŽE

Památka
Svatý Pius V., vlastním jménem Antonín Michael Ghislieri, se 
narodil v Boscu u Alessandrie 17. ledna 1504 v chudé rodině. 
V šestnácti letech vstoupil do řádu sv. Dominika. Studoval 
v Boloni a v roce 1528 přijal v Janově kněžské svěcení. Šestnáct 
let působil jako profesor teologie v Pavii. Byl magistrem noviců 
a převorem ve Vigevanu, Soncinu [Sončínu] a Albě. Později byl 
jmenován inkvizitorem v Comu [Komu] a Bergamu a od roku 
1551 působil jako komisař inkvizice, jehož prvořadým úkolem 
bylo zamezit šíření protestantismu v Itálii.  V roce 1556 byl jme-
nován biskupem v Nepi a Sutri, o rok později kardinálem a 1560 
biskupem v Mondovi. Nemálo se přičinil o zdárné ukončení 
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Tridentského koncilu. 7. ledna 1566 byl zvolen papežem a přijal 
jméno Pius V. Věnoval se především uvádění reformních výnosů 
Tridentského koncilu do života. 11. dubna 1567 vyhlásil svatého 
Tomáše Akvinského učitelem církve. Byl růžencovým papežem: 
vypracoval formu růžence a v následných bullách doporučoval 
růžencovou zbožnost. Modlitbou růžence vyprosil Evropě ochra-
nu Panny Marie proti Turkům. Jako projev vděčnosti za vítězství 
nad Turky vyhlásil svátek Panny Marie Růžencové. I jako papež 
žil prostým způsobem života, v přísné askezi, byl mužem oprav-
dové zbožnosti, který všechno řešil z hlediska nadpřirozeného 
cíle, jak byl zvyklý z kláštera. Zemřel 1. května 1572 v Římě. 22. 
května 1712 jej kanonizoval Klement XI. V roce 1588 byly jeho 
ostatky slavnostně přeneseny od sv. Petra do baziliky Santa 
Maria Maggiore [Madžore].

Společné texty o duchovních pastýřích (o papeži) str. 746.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu, | knížeti pastýřů, ale-
luja.

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Slyš, Bože Všemohoucí, nás, 
když pokorně tě prosíme 
a otce Pia slavného 
zde uctíváme v modlitbách.

2. Podivuhodnými skutky 
zde září a také ctnostmi; 
svítilnou stal se pro všechny, 
kdo v domě tvém přebývají.
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3. On živoucí byl obětí 
na stolci Petra nejvyšším, 
trest na sebe vzal za hříchy, 
označen kříže znamením.

4. Stal se tak, Kriste, slávou tvou 
i stále živým vítězstvím; 
nám dopřej s jeho pomocí 
k života dojít radosti.

5. Ježíši, tobě chvála buď  
za rozmanité milosti; 
až skončí tato světa pouť, 
dej svatým věčné radosti. Amen.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z komentáře svatého Tomáše Akvinského k Janovu 
evangeliu

(Kap. X, lect. III, I–II: ed. Marietti, Roma 
1952, č. 1397–1399, str. 261)

Úkolem dobrého pastýře je láska
Ježíš řekl: Já jsem pastýř dobrý.1 Kristu zjevně 

přísluší, aby byl pastýřem. Jako totiž dobrý pastýř 
vodí a pase stádo, tak i Kristus občerstvuje věřící 
duchovním pokrmem a také svým tělem a svou krví.

Ale aby ho odlišil od pastýře špatného a zloděje, 
dodává: dobrý. Dobrý, protože plní úkol pastý-
ře, tak jako dobrým vojákem je nazván ten, kdo 
plní úkol vojáka. Avšak výše řekl Kristus, že pastýř 
vchází dveřmi, a znovu, že on je dveře, zde pak říká, 
že je Pastýř. Proto musí vcházet skrze sebe sama. 
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A vskutku vchází skrze sebe sama, protože sebe 
sama zjevuje a skrze sebe sama zná Otce. My však 
vstupujeme skrze něho, protože skrze něho se nám 
dostává blaženosti.

Všimni si dále, že nikdo jiný není dveřmi než on 
sám, protože nikdo jiný není pravé světlo, nýbrž 
má na něm jen účast. On sám nebyl tím světlem, 
totiž Jan Křtitel, měl jen svědčit o tom světle.2 Ale 
o Kristu je řečeno: Bylo světlo pravé, které osvěcuje 
každého člověka.3 Proto nikdo neříká o sobě, že je 
dveřmi; to si ponechal Kristus pro sebe jako své 
vlastní. Avšak úlohu pastýře sdílel i s jinými a dal 
ji svým údům. Vždyť i Petr byl pastýřem, i ostatní 
apoštolové byli pastýři, a stejně tak všichni dobří 
biskupové: Dám vám pastýře podle svého srdce.4

Ale třebaže církevní představení, kteří jsou syny, 
jsou všichni i pastýři, jak říká Augustin, přece praví 
v jednotném čísle: Já jsem pastýř dobrý, aby tím 
vyzvedl ctnost lásky. Žádný pastýř totiž není dobrý, 
nesjednotí-li se láskou s Kristem a nestane-li se 
údem Pravého Pastýře.

Úkolem dobrého pastýře je láska. Proto říká: 
Dobrý pastýř dává svůj život za své ovce.5 Je třeba 
vědět, že je rozdíl mezi pastýřem dobrým a špat-
ným: dobrému pastýři jde o blaho stáda, špatnému 
o blaho vlastní. A na tento rozdíl naráží prorok: 
Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe! Což nemají 
pastýři pást stáda? 6 Kdo tedy užívá stáda k tomu, 
aby pásl jen sám sebe, není dobrý pastýř. Dobrý 
pastýř, a to i tělesný, snese mnoho pro stádo, když 
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mu jde o jeho blaho. Proto říká Jakub: Ve dne mě 
sužovalo vedro a v noci chlad.7

Duchovní záchrana stáda převáží nad tělesným 
životem pastýře, a proto když je spása stáda ohrože-
na, má každý duchovní pastýř snést újmu tělesného 
života pro záchranu stáda. A to je to, co říká Pán: 
Dobrý pastýř dává svůj život, to jest život tělesný, za 
své ovce, to jest, které jsou jeho na základě autority 
a lásky.

Obojí je totiž potřeba, a to jak pro něho, tak pro 
ty, které miluje: jedno bez druhého nestačí. Kristus 
nám dal příklad tohoto učení: Kristus za nás položil 
svůj život. Také my jsme povinni položit život za 
své bratry.8
1Jan 10, 11. 2Jan 1, 8. 3Jan 1, 9. 4Jer 3, 15. 5Jan 10, 11. 6Ez 34, 2. 
7Gn 31, 40. 81 Jan 3, 16.

ResponsoRium Srov. Sk 20, 28; 1 Kor 4, 2

R. Dbejte na celé stádce, || v kterém vás Duch 
svatý ustanovil za představené, * abyste spravovali 
Boží církev, | kterou si Bůh získal krví svého Syna, 
aleluja.
V. Když někdo něco spravuje, | požaduje se od 
něho, aby na něj bylo spolehnutí. * Abyste spravo-
vali.
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Nebo:
Ze života papeže Pia V. od Jana Antonína Gabucia

(Lib. 1–6 [et Præf.]: Acta Sanctorum Maii, sv. I, 
Antverpiæ 1680, str. 618–697 passim, č. 48, 

49, 55, 56, 183, 319, 321, 322, 318 [1, 2])

Vznešený příklad křesťanské pokory a zbožnosti
Pius říkal, že papežové nemají stavět křesťanskou 

obec na kamenech, ale spíše na ctnostech.
Protože dobře chápal, že pro klidné a uměřené 

řízení lidí není nic vhodnějšího než být milován 
a nic vzdálenějšího než vzbuzovat strach; a že nic 
nemůže lidi více přiblížit Bohu než snaha o jejich 
spásu; chtěl tedy od počátku svou papežskou služ-
bu postavit na lásce k chudým a na šlechetnosti 
a laskavosti k druhým. Říkal, že služba římského 
papeže spočívá především ve snaze o to, aby byly 
v co nejčistší podobě zachovány božský kult, církev-
ní disciplína a dobré mravy obyvatel Města. Proto 
věnoval péči hlavně tomu, aby bohoslužbu tam, kde 
upadla, navrátil k původnímu lesku a obnovil život 
a mravy všech stavů podle ideálu pravé zbožnosti.

Protože se Bohu nic tak nepříčí a lidem nic neško-
dí víc než blud, snažil se Pius tuto nákazu vykořenit 
na celém světě, a to po celý svůj život, zvláště pak 
během svého pontifikátu, jak moudrými radami, 
tak i laskavým povzbuzováním a napomínáním 
plným lidskosti. Nešetřil žádné námahy ani výdajů 
a neopomněl nic, co bylo třeba vykonat.

Pius vynikal v Boží chvále naplněné velkou zbož-
ností. Jeho mysl se ustavičně povznášela k Bohu tak, 
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že jeho cti a slávě dával přednost přede vším a po 
ničem netoužil více, než být ve všem poslušný jeho 
nejsvětější vůle. Takřka bez ustání si zbožně připo-
mínal trpká muka, která pro nás vytrpěl Kristus, náš 
Pán, a proto obvykle před sebou míval zpodobení 
Spasitele visícího na kříži.

Kromě toho zachovával Pius uprostřed všech 
svých důležitých úkolů řád modlitby a nikdy nezane-
dbával nic z toho, co patřilo k jeho povinnostem. Byl 
přesvědčen, že se papež má především přimlouvat 
u Boha za hříchy a potřeby lidí, a proto se snažil být 
důvěrně blízký a milý tomu, u něhož byl ustanoven 
jako přímluvce. A tak se uprostřed vyřizování růz-
ných záležitostí často utíkal k hovoru s Bohem, aby 
se mohl v nitru naučit tomu, o čem má pak navenek 
poučovat lid, a vnitřně byl kontemplací uchvacován 
k Bohu, aby pak venku nesl břemena lidí, a tak se 
staral o jejich spásu. V nejzávažnějších potřebách 
církve a v obtížných veřejných záležitostech si sám 
ukládal přísné posty, aby Boha smiřoval s lidmi.

Byl tak oddán Panně Marii, že žádného dne, a to 
i jako papež mající tolik úkolů, nevynechal modlit-
bu růžence. Je to nepochybně Božím řízením, že 
takový papež je v Římě pohřben právě v bazilice 
Santa Maria Maggiore, aby tak příklad jeho ctností 
při plnění papežského úřadu byl poučením pro 
budoucí pokolení, jak mají usilovat o ctnosti. A tak 
ten, který byl v celém svém životě velkým ctitelem 
panenské Bohorodičky, spočinul po smrti v tak 
vznešené mariánské svatyni.
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[Jeho příklad je užitečný nejen pro jeden životní 
stav, ale týká se všech, a to velkou měrou.

Složil jsi řeholní sliby? Zde máš veliký příklad 
poslušnosti, čistoty i chudoby, ba také – což je třeba 
velmi obdivovat a napodobovat – příklad spojení 
nejvyšší moci s křesťanskou pokorou a zbožností.

Věnuje se někdo světským záležitostem a spra-
vuje doma či venku věci soukromé nebo veřejné? 
Ale i pro něho jsou zde rady plné zbožnosti a ro-
zumnosti, kterými poučen může přispět ke spáse 
své i druhých moudrým spravováním všech věcí.

Nebo jsou tu jiní, kteří se zavázali k vojenské 
službě a přitahuje je vedení válek nebo četba o nich? 
I pro ty jsou tu velmi zdravá nařízení, jejichž četba 
vede k radosti. Jsou tu nikoli prázdné světské boje, 
ale velmi těžké boje zbožnosti a takřka veškerá 
slavná vítězství nad tím, co kdy připravili nepřátelé 
křesťanů.

A nakonec, což je hlavní, si mají odtud papežové 
a biskupové vzít příklad, jak řídit a uspořádávat 
církevní záležitosti a jak být stále více zapáleni pro 
pravou službu Bohu, naplněnou zbožností.]

ResponsoRium Sir 47, 9.10.6

R. V každém svém činu || velebil Svatého, Svr-
chovaného oslavnými slovy, * z celého srdce zpíval 
Pánu, aleluja.
V. Vzýval Pána, Svrchovaného, | a ten dal sílu jeho 
pravici. * Z celého srdce.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Náměstku Krista Piovi 
zpívejme chválu pokorně; 
ke slávě svaté Trojice, 
jíž nebešťané zdobí se.

2. Protivenství světa snášel, 
nedbal na jeho úspěchy, 
v milosti lásky stále žil 
a v ní měl svoje bohatství.

3. Poklady světa pohrdal, 
nežádal z jeho věcí nic, 
svobodu nenalézal v nich; 
cenil si hodnot nebeských.

4. Nyní tě, otče, prosíme, 
pomoz nám, když tě žádáme; 
v životě přej nám útěchu, 
za dobrý život odměnu.

Δ. Ať sláva božské Trojici, 
čest, úcta zazní na věky; 
nám dává v nebi podíly 
i s nebešťany blahými. Amen.
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psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony, na výběr jsou dvě řady. Obě 
jsou z textů Písma svatého, řada A připomíná pastorační službu 
světce, řada B je vzata z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Vyvolil si ho Bůh za velekněze, || otevřel 
svůj poklad a hojně ho obdařil veškerým dobrem, 
aleluja.
Řada B: Mou silou i chválou je Pán, ||  stal se mou 
spásou, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

2. antifona
Řada A: Zákon pravdy byl v jeho ústech || a na 
jeho rtech se nepravost nenalezla. | Kráčel se mnou 
v pokoji a přímosti | a mnohé odvrátil od nepravosti, 
aleluja.
Řada B: Pravice Páně mocně zasáhla, || pravice 
Páně mě pozvedla, aleluja.

3. antifona
Řada A: Dobrotou a nadšením se líbil Bohu, †|| 
a proto s ním uzavřel smlouvu pokoje a ustanovil ho 
veleknězem, | aby mu kněžství příslušelo na věky, 
aleluja.
Řada B: Jestliže mi kdo slouží, || můj Otec, který 
je na nebesích, ho zahrne poctou, praví Pán, aleluja.
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krátké čtení 2 Kor 6, 4–7

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci 
všestrannou trpělivostí, v souženích, v nesnázích, 
v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, 
v námahách, ve bděních, v postech; čistotou, pozná-
ním, shovívavostí, dobrotivostí, Duchem svatým, 
upřímnou láskou, slovem pravdy, silou Boží.

krátké resPonsorium

R. Kněží Páně, dobrořečte Pánu. * Aleluja, aleluja. 
Kněží.
V. Svatí a pokorní srdcem, chvalte Boha. * Aleluja, 
aleluja. Sláva Otci. Kněží.

Zachariášovo kantikum

A. Knězi Nejvyššího a zrcadlo ctností, dobrý pastýři 
lidu, || zalíbil ses Pánu, aleluja.
Nebo: Všechna moudrost pochází od Boha, || byla 
s ním vždy a je s ním na věky, aleluja.

pRosby ST

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 

poznáváme, jak nás miluješ.
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Ty stále konáš skrze své zástupce 
službu pastýře a učitele,

— nepřestávej nás nikdy vést 
prostřednictvím svých služebníků.

Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 
pastýře službu lékaře duše i těla,

— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
Ty posíláš své svaté, aby slovem 

i příkladem vedli tvůj lid k tobě,
— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 

vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys dal své církvi svatého papeže Pia, aby brá-
nil víru a zdokonalil bohoslužbu. ° Na jeho přímluvu 
nám uděl, † abychom slavili tvá tajemství s živou 
vírou a účinnou láskou. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Večerní chvály

Hymnus

1. Raduj se, církvi, zajásej, 
plná Kristovy milosti, 
svatého Pia zásluhy 
vyzdvihuj zpěvy novými.
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2. On Duchem svatým povzbuzen 
ze srdce Boha uctíval; 
co Boží úcta žádala 
v zákonech svatých vydával.

3. Pius tak ctnostný, pokorný, 
způsob života ukázal; 
zákonem Krista poučen 
slovy i skutky dokládal.

4. Ježíši, sladká útěcho, 
naděje, kterou chválíme; 
pro otce Pia zásluhy 
odpusť nám hříchy, prosíme.

5. Buď tobě, Kriste, chvála vždy 
za rozmanité milosti; 
spravedlivým dáš odměnu 
až světa pouť se zakončí. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony z ranních chval.

krátké čtení 1 Kor 3, 10–11

Podle míry Boží milosti, která mi byla dána, položil 
jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví 
už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. 
Neboť nikdo nemůže položit základ jiný nežli ten, 
který je už položen – a tím je Ježíš Kristus.
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krátké resPonsorium

R. Vírou se osvědčil jako prorok. * Aleluja, aleluja. 
Vírou.
V. Z jeho slov se poznalo, že je věrný. * Aleluja, 
aleluja. Sláva Otci. Vírou.

KAntiKum pAnny mARie

A. Kdo jednali spravedlivě, Pane, †|| budou v tvém 
stánku dlít | a přebývat na tvé svaté hoře, aleluja.
Nebo: Hle, velekněz, který za dnů svého života líbil 
se Bohu. || Nebyl nalezen jemu podobný, který by 
tak zachovával zákon Nejvyššího, aleluja.

pRosby ST

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 

svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj 

a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 

sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, 

kdo vedou tvůj lid.
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Ty sám jsi dědičným podílem těch, 
kdo se zasvětili tvé službě,

— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 
cos pro ně získal prolitím své krve.

Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 
smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,

— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys dal své církvi svatého papeže Pia, aby brá-
nil víru a zdokonalil bohoslužbu. ° Na jeho přímluvu 
nám uděl, † abychom slavili tvá tajemství s živou 
vírou a účinnou láskou. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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KVĚTEN

4. května nebo jiný vhodný den
UTRPENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Texty z votivního oficia str. 621.

5. května
SV. VINCENCE FERRERSKÉHO, KNĚZE

Památka
Narodil se ve Valencii 23. ledna 1350. Otec byl městský úředník 
a rodina předpokládala, že Vincenc bude v této tradici pokra-
čovat. Vincenc však v roce 1367 vstoupil do řádu. Po studiích 
ve Valencii, Leridě, Barceloně a Toulouse [Tulúz] přijal v roce 
1378 kněžské svěcení. Poté úžasným způsobem rozvinul svou 
činnost na kazatelně, na profesorské katedře a také ve veřejném 
životě. Až do roku 1390 působil ve Valencii jako lektor a kaza-
tel. Svými kázáními přivedl ke konverzi mnoho pohanů a židů. 
V době papežského schismatu následoval nejprve vzdoropapeže 
Benedikta XIII. do Avignonu [Aviňonu]. Trpěl však rozdělením 
církve, jehož hlavní příčinu spatřoval v tom, že celý Boží lid je 
příliš vzdálen od Krista. Proto z Avignonu odešel a od roku 1399 
se stal jedním z největších putujících kazatelů v historii církve. 
Proslul především jako kazatel pokání, jež nejen hlásal, ale 
také dosvědčoval svým životem. V roce 1415 Kostnický koncil 
ukončil západní schisma a papežem se stal Martin V. Ten si byl 
vědom zásluh svatého Vincence a nabídl mu kardinálský titul. 
Vincenc s díky odmítl a poprosil jen o papežské požehnání pro 
svou další misionářskou činnost. Ta skončila v Bretani, kde 5. 
dubna 1419 zemřel. Byl pohřben v katedrále ve Vannes [Van] 
a hned po své smrti byl uctíván jako svatý. Kanonizoval jej 29. 
června 1455 Kalixt III.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.
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Pozvání k modlitbě
A. Přichází Kristus, náš Pán, | pojďte, klaňme se, 
aleluja.
Nebo: Klaňme se Spasiteli Kristu, | jehož příchod 
hlásal Vincenc, aleluja.

Modlitba se čtením

Hymnus jako v ranních chválách.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu svatého Vincence Ferrerského magistrovi 
Řádu kazatelů Jeanu de Puinoix [Žánu de Pünoa]

(Ed. P. Fages, Notes et documents de l’histoire de saint 
Vincent Ferrier, Louvain–Paris 1905, str. 109–111)

Apoštolský život bratra kazatele
[Nejctihodnější magistře a otče, z důvodu ne-

sčetných úkolů, které mě zaměstnávaly, jsem Vaší 
ctihodnosti nebyl schopen napsat tehdy, jak by se 
slušelo. Neboť – to mluvím pravdu – od chvíle od-
chodu z Romans až dosud bylo třeba, abych všude 
kázal shromážděnému lidu, často i dvakrát denně, 
někdy i třikrát, abych nadto slavil zpívanou mši, 
takže mi po cestě, jídle a spánku nezbýval čas na jiné 
věci, ba bylo třeba, abych si po cestě připravoval ká-
zání. Aby mi však nebylo připisováno jako nedbalost 
nebo pohrdání, že bych se tolik dní, týdnů a měsíců 
vyhýbal psaní, i při tolika úkolech jsem každodenně 
věnoval čas tomu, abych Vám alespoň popsal cestu, 
kterou konám.]
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Ať tedy víte, ctihodný otče, že po odchodu z Ro-
mans, kde jste mě naposledy poslal na cestu, jsem 
celé tři měsíce byl dosud zde v Dauphiné [Dofine] 
a kázal jsem Boží slovo ve městech, obcích a vesni-
cích, kde jsem dosud nebyl. Navštívil jsem přede-
vším tři věhlasná heretická údolí v arcidiecézi Em-
brun: první se nazývá Lucern, druhé L’Argentière 
[Laržantiér] a třetí Valpure [Valpür]. Ještě před 
mým příchodem již dvakrát nebo třikrát z Boží 
milosti se zbožností a úctou přijala nauku katolické 
pravdy, ale chtěl jsem je znovu navštívit k jejich 
posílení a útěše. Poté jsem na ústní i písemné žá-
dosti a prosby mnohých přešel do Lombardie, kde 
jsem rok a měsíc kázal v mnoha Vám podřízených 
městech, obcích a vesnicích a na mnohé žádosti ještě 
dále, jmenovitě pod vládou markrabství Montferrat. 
V oněch zaalpských oblastech jsem nalezl mnohá 
údolí heretiků, jak valdenských, tak katarských, 
především v turínské diecézi, a všechna jsem je 
postupně navštívil, abych v nich kázal víru a nauku 
katolické pravdy a usvědčoval je z jejich omylů, tak-
že z milosrdenství Božího přijali vroucně, s velkou 
zbožností a úctou pravdu víry, když mě v tom Pán 
provázel a potvrzoval moje slova.

Pochopil jsem, že hlavní příčinou jejich here-
ze a omylů je nedostatek kázání. Oni obyvatelé 
mě zpravili o tom, že už třicet let jim kázali pouze 
valdenští bludaři, kteří k nim obvykle přicházeli 
dvakrát ročně z Aquileje. Uvaž tedy, ctihodný ma-
gistře, jak veliká je vina církevních představených 
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i ostatních, kteří z povahy svého úřadu nebo poslání 
jim mají kázat, ale spíše hledí na to, aby klidně žili 
ve velkých městech a domech v krásných komnatách 
s jejich pohodlím. A zatím duše, pro jejichž spásu 
Kristus zemřel, hynou nedostatkem duchovní stra-
vy, protože není, kdo by dětem lámal chléb. Žeň je 
sice hojná, ale dělníků málo. Prosím proto Pána žně, 
aby poslal dělníky na svou žeň.

[Nyní pomlčím o jednom heretickém biskupovi, 
kterého jsem našel v jednom z jejich údolí, jež se 
jmenuje Luforio, jak se mnou chtěl skrytě mluvit 
a obrátil se; o valdenských školách, které jsem na-
šel v údolí Val d’Angrogne [Valdangroň], a o jejich 
uzavření; o katarských bludařích v údolí Val di Pont 
[Valdipon], jak se obrátili od své zvrácenosti; taktéž 
o bludařích v údolí Val di Lanzo, k nimž kdysi utekli 
vrahové svatého mučedníka Petra de Ruffia, jakým 
způsobem se ke mně chovali; rovněž o ukončení 
sporů mezi guelfy a ghibelliny; také o všeobecném 
usmíření v těchto oblastech a o jiných nesčetných 
věcech, které Bůh ráčil vykonat ke své slávě a k užit-
ku duší. V tom všem však budiž Bůh veleben.

Po strávení třinácti měsíců v Lombardii jsem 
přišel již před pěti měsíci do Savojska na žádost 
mnohých církevních i světských představených. 
S velkým zápalem jsem tam navštívil pět diecézí 
z mnoha nacházejících se v Savojsku, a to Sion, 
Aostu, Tarentaise [Tarantéz], Maurienne [Morien]
a Grenoble. Obcházel jsem města, obce a vesnice 
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a kázal jsem v nich více nebo méně podle toho, jak se 
to jevilo prospěšným. Právě jsem v diecézi ženevské.

V oněch oblastech jsem mezi jinými velkými 
omyly nalezl jeden velmi rozšířený, že každoročně 
konají shromáždění ke cti svatého Orientu, tj. Slun-
ce. Moji spolubratři i františkáni, ostatní řeholníci 
a rovněž faráři mi se strachem říkali, abych se ne-
odvažoval proti tomuto omylu kázat nebo cokoli 
říkat, neboť měli strach, protože jim hrozili smrtí 
a odpírali jim almužny a placení dávek. Nyní se 
zaměřuji hlavně na tento blud a denně proti němu 
kážu, neboť Pán mi pomáhá a posiluje moje slova, 
a tak byl tento blud vskutku vykořeněn. Tito lidé 
nyní přicházejí a s bolestí toho litují, když slyší, 
že se tak velice mýlili ve víře. Protože Boží milostí 
byl tento omyl zcela vykořeněn, mám brzo jít do 
lausannské [lozanské] diecéze, kde se mnoho lidí, 
především rolníků, veřejně klaní Slunci jako Bohu 
a hned ráno se k němu  uctivě obracejí s modlitbou. 
Sám lausannský biskup ke mně dvakrát nebo třikrát 
pokorně přišel a zapřísahal mě naléhavě, abych 
zašel do jeho diecéze, kde je mnoho údolí heretiků 
na hranicích se Savojskem a Německem, což jsem 
mu přislíbil. Slyšel jsem, že bludaři v těchto údolích 
jsou velmi obávaní a smělí. Ale s důvěrou v Boží 
milosrdenství mám v úmyslu tam jít a kázat tam 
v blízké postní době. Jaká bude vůle v nebesích, 
tak ať se stane.]

Můj socius Antonín i já s ním se Vám, ctihodný 
otče, poníženě odevzdáváme; kéž by Vás Syn Panny 
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neustále zachovával jako příklad a ochranu svaté 
řeholní observance. Amen.

[Nakonec jsem tento list vlastnoručně podepsal 
dne 17. prosince roku 1430 v městě Ženevě.

Neužitečný Kristův služebník a Váš ponížený syn 
bratr kazatel Vincenc.]

ResponsoRium Srov. 1 Sol 1, 9–10; 3, 12.13 

R. Obrátili jste se k Bohu, || abyste sloužili Bohu 
živému a pravému | a očekávali z nebe jeho Syna, 
kterého vzkřísil z mrtvých. * Ten nás vysvobodil od 
blížícího se Božího hněvu, aleluja.
V. Ať ve vás Pán rozhojňuje stále více lásku a posilní 
vaše srdce, | abyste byli svatí, až přijde náš Pán Ježíš 
Kristus. * Ten nás.

Nebo:
Z pojednání „O duchovním životě“ od svatého Vin-
cence Ferrerského

(Kap. 13: ed. Garganta–Forcada, str. 513–514)

O způsobu kázání
Při kázání a v promluvách užívej k vylíčení jed-

notlivých událostí mluvy prosté, hovoř jako doma; 
a jak můžeš, uváděj příklady, aby se každý hříšník, 
který ten hřích má, cítil tvým kázáním osobně za-
sažen, jako bys mluvil jen pro něho. Mluv přitom 
tak, aby bylo vidět, že tvá slova nevycházejí z duše 
pyšné ani rozezlené, nýbrž z hlubin otcovské lásky 
a dobroty, jako když otce bolí, že jeho děti hřeší nebo 
je stihla těžká nemoc nebo že leží v hluboké propasti 
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a on se je snaží vytáhnout, zachránit a přímo ma-
teřsky ošetřit. Nebo jako ten, kdo se těší z jejich 
pokroku a z jejich naděje na rajskou slávu.

Takový způsob se osvědčil a přináší posluchačům 
prospěch. Neboť všeobecné řeči o ctnostech a ne-
pravostech posluchače příliš neosloví.

Také když zpovídáš a chceš malomyslné laskavě 
povzbudit nebo naopak tvrději pohrozit zatvrzelým, 
vždycky měj srdce láskyplné, ať hříšník skutečně 
cítí, že tvá slova vycházejí jen z čisté lásky. Laskavá 
a vlídná slova ať proto vždycky mají přednost před 
přísnými.

Chceš-li ovšem být duším svých bližních opravdu 
užitečný, obrať se nejprve celým srdcem k Bohu 
a přednes mu prostě svou žádost, aby ti dal milost 
pravé lásky, která je souhrnem všech ctností. S její 
pomocí pak dokážeš všechno, co si přeješ.

ResponsoRium 2 Tim 4, 2; srov. Sk 26, 20b

R. Hlásej slovo! || Přicházej s ním, ať je to vhod či 
nevhod, | usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj * s všestran-
nou trpělivostí a znalostí nauky, aleluja.
V. Kázal jsem národům, aby se napravily a vrátily se 
k Bohu. * S všestrannou trpělivostí a znalostí nauky, 
aleluja.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Věřící, pějme s písní plnou vděku, 
ať v našich hymnech nebeskému Soudci 
za kazatele seslaného světu 
zní náš dík vroucí.

2. Vzácný Vincenci, jehož svátek dnešní 
tvoji stoupenci ctí zbožnými hymny, 
chvály, jež tobě pějeme ti vděční, 
laskavě přijmi.

3. Když bez úhony vyrostl jsi z dětství, 
v Kazatelský řád vstoupils plný žízně, 
příkazu otců dbals s pocitem štěstí 
a Boží přízně.

4. Na popud nebes všechny svoje síly 
studiu Písem zákonů dvou dal jsi. 
Když jsi jim učil, svět vzplál světlem víry 
nebeské krásy.

5. Všude jsi hlásal naplnění času: 
na konci světa Kristus bude soudcem; 
svět varoval jsi před Božími tresty, 
k pokání vzýval.

6. Byl jsi jak anděl, jenž přiletí z nebe 
a z jeho středu všem národům hlásá, 
ve všech jazycích oznamuje všude: 
přišel čas soudu.
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Δ. Věčná buď chvála Spasiteli Kristu, 
sláva též Otci, Duchu, jenž je oheň; 
moc a síla jejich ať v každé době 
nad světem vládne. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony, na výběr jsou dvě řady. Řada 
A je vzata z Písma svatého, řada B z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Hle, přijde vznešený Král s velikou mocí, || 
aby spasil národy, aleluja.
Řada B: Byl mužem evangelia, podivuhodný kaza-
tel Kristův; || zachoval stálost mysli darem božské-
ho Ducha, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

2. antifona
Řada A: Z hor ať vytryskne radost || a z pahorků 
spravedlnost, | protože přichází Světlo světa, | moc-
ný Pán, aleluja.
Řada B: Panic, slavně zářící, vyháněl nepřítele 
z posedlých; || choval se ke všem lidsky a navracel 
spásu utištěným, aleluja.

3. antifona
Řada A: Příchod nejvyššího Krále uvítejme s čis-
tým srdcem, †|| abychom mu důstojně vyšli vstříc: | 
Hle, přijde a nebude meškat, aleluja.
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Řada B: Bdělý zvěstovatel Krista vyzývá ke skut-
kům světla, || svatý Vincenc nás vede k užívání daru 
života, aleluja.

krátké čtení Iz 61, 1–2

Duch Páně, Duch Hospodinův, je nade mnou, pro-
tože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat 
radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká 
srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvěz-
něným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den 
pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené.

krátké resPonsorium

R. Stále si obnovujte mysl po její duchovní strán-
ce. * Aleluja, aleluja. Stále.
V. Jako skutečně spravedliví a svatí. * Aleluja, ale-
luja. Sláva Otci. Stále.

Zachariášovo kantikum

A. Ať prožívá sbor věřících slavný a milostivý den, || 
kdy získal Vincenc v nebesích dva věnce evangeliem, 
aleluja.

pRosby ST

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
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— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 
poznáváme, jak nás miluješ.

Ty stále konáš skrze své zástupce 
službu pastýře a učitele,

— nepřestávej nás nikdy vést 
prostřednictvím svých služebníků.

Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 
pastýře službu lékaře duše i těla,

— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
Ty posíláš své svaté, aby slovem 

i příkladem vedli tvůj lid k tobě,
— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 

vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys nás poučil kázáním svatého Vincence, jak 
máme jít po cestě do nebeské vlasti, když čekáme 
na Spasitele. ° Prosíme, na jeho přímluvu nám 
uděl, ať jsme horliví v práci i v lásce † a nehledáme 
trvalý domov v tomto čase, ale ve věčnosti. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Večerní chvály

Hymnus jako v ranních chválách.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
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A. 1. Stal jsem se služebníkem evangelia || z daru 
Boží milosti, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Dal jsem svá slova do tvých úst || a ustanovil 
jsem tě prorokem pro národy, aleluja.
A. 3. Tak ať vaše světlo svítí lidem, †|| aby viděli 
vaše dobré skutky | a velebili vašeho Otce v nebe-
sích, aleluja.

krátké čtení 2 Petr 3, 10.13–15a

Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa 
náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem 
i země a všechno, co se na ní bude nalézat. Ale my 
čekáme – jak on slíbil – nová nebesa a novou zemi, 
kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy 
na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abys-
te byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. 
Shovívavost našeho Pána považujte za svou spásu.

krátké resPonsorium

V. Povězte pohanům o slávě Páně. * Aleluja, aleluja. 
Povězte.
R. A všem národům o jeho divech. * Aleluja, aleluja. 
Sláva Otci. Povězte.

KAntiKum pAnny mARie

A. Svatý Vincenc, podivuhodný kazatel evangelia 
spásy, †|| hlásal, že plnost života je v setkání s te-
bou. | Proto tě s jásotem oslavujeme jako svého 
Spasitele, aleluja.
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Nebo: Ať je nám Vincenc nakloněn v soumraku toho-
to života || a bezpečnou cestou nás vede ke Kristu, 
aleluja.

pRosby ST

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 

svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj 

a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 

sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, 

kdo vedou tvůj lid.
Ty sám jsi dědičným podílem těch, 

kdo se zasvětili tvé službě,
— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 

cos pro ně získal prolitím své krve.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 

smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,
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— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, svatého kněze Vincence jsi učinil služebníkem 
kázání evangelia. ° Dej, prosíme, abychom Krista, 
kterého hlásal na zemi jako budoucího Soudce, † 
spatřili v nebeské blaženosti jako Krále. ° Neboť on 
s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

8. května nebo jiný vhodný den
PANNY MARIE, OCHRÁNKYNĚ 

ŘÁDU KAZATELŮ

Texty z votivního oficia str. 667.

10. května
SV. ANTONÍNA FLORENTSKÉHO, BISKUPA

Narodil se koncem března 1389 ve Florencii jako syn notáře 
Niccola Pierozziho. Pod vlivem blahoslaveného Jana Dominiciho 
vstoupil v roce 1405 do řádu. Noviciát vykonal v Cortoně pod 
vedením blahoslaveného Vavřince z Ripafratty a pak studoval 
ve Fiesole. Žil velice přísným životem. V roce 1413 přijal kněžské 
svěcení. Zpočátku působil jako kazatel a zpovědník ve Florencii, 
další období svého života pak prožil především jako představený 
různých klášterů. V letech 1436–1444 byl prvním převorem 
a spoluzakladatelem slavného kláštera sv. Marka ve Florencii. 
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Komunity bratří řídil s velkou moudrostí. V každém působišti 
odvedl kus reformátorské práce a všude ho provázela pověst 
svatého života. V roce 1439 se jako teolog účastnil Florentského 
koncilu a byl svědkem unie mezi východní a západní církví. 
Při této příležitosti jej poznal papež Evžen IV. a v roce 1446 jej 
jmenoval arcibiskupem ve Florencii. Jako arcibiskup pamato-
val nejen na hospodářské a politické zájmy Florencie, ale byl 
také skvělým reformátorem, pastýřem, katechetou a kazatelem. 
Horlivě konal vizitace a odstraňoval všechny nepořádky. Patřil 
k předním teologům a pastoralistům své doby. Zemřel uprostřed 
svých bratří v klášteře sv. Marka 2. května 1459 a byl pohřben 
v klášterním kostele. Kanonizoval jej 31. května 1523 Hadrián VI. 

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu, knížeti pastýřů, | ale-
luja.
Nebo: Klaňme se veleknězi Kristu | při oslavě svaté-
ho biskupa Antonína, | aleluja.

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ty světlo věčné, vládnoucí všem staletím, 
ty všeho dobra původce jsi odvěký, 
svým bojovníkům dáváš palmu vítěznou 
a věnčíš slávou, kdo věrně jdou za tebou.

2. Slavíme tvého dnes biskupa svatého 
a tebe, Bože, velebíme s chválami; 
kéž smíme, jeho obdařeni přímluvou, 
po smrti vstoupit do nebeské dvorany.
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3. Prosíme tebe, biskupe svatý Boží, 
ať i nám Bůh své odpuštění udělí, 
zbaví nás hříchů, ostny vin ať ulomí, 
šatem své lásky nás na věky zahalí.

Δ. Zněj chvála, čest a věčná sláva s plesáním 
Otci i Synu, též i Duchu svatému, 
jenž vládne věčně, Bůh trojí i jediný, 
království svému stálému a věčnému. Amen.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z kázání svatého Antonína Florentského
(Cod. ms. 308, 126–128: Bibliotheca Riccardiana, Firenze)

Byl ukřižován Kristus, strom života, 
který nese plody vedoucí ke spáse

Jan říká v knize Zjevení: Pán mi ukázal po obou 
stranách řeky strom života nesoucí plody.1 Byl 
ukřižován Kristus, strom života, o němž se říká, že 
je po obou stranách řeky, neboť jím byly spojeny obě 
části, Starý i Nový zákon. Sám Bůh nese na dřevě 
kříže plody určené všem ke spáse lidského rodu, jak 
již máme předznamenáno. Z hlediska lidského rodu 
rozeznáváme čtverý plod.

Prvním plodem je cena našeho vykoupení, ne-
boť takto říká Ambrož: náš hřích byl tak veliký, že 
jsme nemohli být vykoupeni jinak, než že jedno-
rozený Syn Boží zemřel za nás dlužníky. Důvodem 
bylo, že vina lidského rodu byla nekonečná vzhle-
dem k tomu, proti komu se provinila, vzhledem 
k dobru, kterého jsme byli zbaveni, a vzhledem 
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k přirozenosti, která jí byla nakažena. Proto bylo 
třeba, aby byla očištěna Pánovým utrpením. Právě 
to říká Petr: Ze svého prázdného způsobu života jste 
byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejí-
cími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista 
jako bezúhonného a neposkvrněného beránka.2

Druhým plodem je výsada božské lásky. Lidé 
se většinou pobízejí k lásce dary, a větší dar vede 
k větší lásce, podle slova: Komu se odpouští více, víc 
miluje.3 A větším darem je to, co je více milováno. 
Ale ze všeho milováníhodného je po prvním milo-
váníhodném nejvíce hoden lásky život. Kdo tedy dá 
svůj život za přítele, dává největší dar podle výroku 
Bernarda: nade vše ostatní mi tě činí milováníhod-
ným, dobrý Ježíši, kalich, který jsi pro mě vypil, dílo 
našeho vykoupení.

Třetím plodem je štít naší obrany. Před Kris-
tovým utrpením mnozí upadali do modloslužby 
a nemohli odporovat ďáblu. Ale po Kristově utrpení 
byl nepřítel tak oslaben, že nikdo nemůže být pora-
žen nebo podlehnout, pokud sám nechce, jak praví 
Řehoř: ten nepřítel je slabý, může porazit jen toho, 
kdo sám chce být poražen. Toho všeho jsme dosáhli 
Ježíšovou smrtí, o níž se říká: Oni nad ním zvítězili 
Beránkovou krví.4 Tato krev má být vírou na očích 
věřícím, neboť jí jsou posíleni k boji podle slova: 
Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé 
prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně 
neochabovali.5
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Čtvrtým plodem je vznešenost našeho povýšení. 
Nejvyšším povýšením nějakého města je, když je 
z něj někdo vybrán za vladaře nad celým světem 
nebo za papeže nad celou církví. Takto je tedy pový-
šena důstojnost lidské přirozenosti, protože Kristus 
svou smrtí, kterou vytrpěl v lidské přirozenosti, do-
stal jméno nad každé jiné jméno, jak se praví: Proto 
také ho Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé 
jiné jméno.6 A v této přirozenosti, v níž trpěl, má 
soudit všechno tvorstvo podle slova: To je Bohem 
ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm 
vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho 
dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.7
1Zj 22, 1a.2. 21 Petr 1, 18–19. 3Srov. Lk 7, 47b. 4Zj 12, 11. 5Žid 12, 3. 
6Flp 2, 9. 7Sk 10, 42–43.

ResponsoRium Kol 3, 1–3

R. Když jste byli || s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, 
co pochází shůry, | kde je Kristus po Boží pravici. * 
Na to myslete, co pochází shůry, | ne na to, co je na 
zemi, | aleluja.
V. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý 
v Bohu. * Na to myslete.
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Nebo:
Z předmluvy spisu „Morální suma“ od svatého An-
tonína Florentského

(Summa Theologiæ, Pars I, sv. I, Veronæ 
1740 [Graz 1959], coll. 1–3)

Svět nás učí moudrosti nejen v tom, co se 
vztahuje k Bohu, ale i v tom, co máme činit

Kterak jsou vznešená, Bože, tvá díla! Všechno jsi 
stvořil a učinil moudře, plna je tvého tvorstva zem.1 
Prorok ve vytržení mysli rozjímá o Boží vznešenosti, 
žasne nad velikostí jeho dobroty, která se proje-
vuje v jeho dílech, a hovoří s ním. V nich se totiž 
dostatečně projevuje tajemství Nejsvětější Trojice, 
jejíž pomoc máme vždy žádat i očekávat, aby naše 
dobré skutky, které jsou zároveň i její, dovedla k cíli. 
Bez její nejvyšší pomoci, jak praví Platón, žádné 
tvorstvo nemá bytí, žádný rozum nechápe, žádné 
konání se nezdaří, a bez její součinnosti nezačíná 
nic opravdivého.

Nejprve nám prorok klade před oči podivuhod-
nou moc, kterou připisuje Otci: Vznešená jsou tvá 
díla, Bože; na druhém místě vznešenou moudrost, 
kterou připisuje Synu: všechno jsi stvořil a učinil 
moudře; a na třetím místě nesmírnou dobrotu, 
kterou připisuje Duchu svatému: plna je tvého 
tvorstva zem.

O prvém praví Mardochej, když ve své modlitbě 
hovoří k Bohu o jeho podivuhodné moci, kterou 
ukázal ve stvoření: Bože, králi všemohoucí, všechno 
je podrobeno tvé moci… Ty jsi stvořil nebe i zemi 
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a vše, co je pod nebem.2 Tím se nejvíc prokázala 
moc připisovaná Otci, že vše vytvořil z ničeho, a ne 
z již existující hmoty, jak to dělá umělec.

O druhém se praví: Zdroj moudrosti je Boží slovo 
na výsostech;3 a všechno povstalo skrze ně.4 To 
slovo je Boží Syn, jakési umění všemohoucího Otce; 
skrze ně a v něm s nejvyšší a nejlepší rozumností 
je všechno stvořeno: všechno jsi stvořil a učinil 
moudře. A protože moudrosti náleží uspořádávat 
věci, všechny věci byly stvořeny nanejvýš uspo-
řádaně, aby všechny zaujímaly sobě odpovídající 
místo. V tom je viditelná krása veškerenstva a jeho 
řízení božskou prozřetelností. Vskutku jsi vše učinil 
moudře.

Sám svět nás totiž – jakoby svitek popsaný ze-
vnitř i zvenčí – učí moudrosti, a to nejen tomu, co 
ukazuje na poznání Boha, podle slova: Co je u něho 
neviditelné – totiž u Boha –, to je možné už od 
počátku světa poznat světlem rozumu,5 ale také 
tomu, co je třeba činit, jak se praví: Jen se ptej na 
to zvířat, a ta tě poučí, nebeského ptactva, a to ti 
oznámí, nebo mluv k zemi, a ta ti odpoví, budou 
ti to vypravovat mořské ryby.6 Stvořené věci se 
nikdy neodchylují od konání toho, cos jim uložil, 
a sdílí se s ostatními: země dává své plody i plod-
nost stromům, žádná věc není nadarmo, ba svými 
vlastnostmi nám všechny dávají mnohé a nesčetné 
poukazy na dobrý způsob žití. A tak platí slovo: 
všechno jsi stvořil a učinil moudře, tedy tak, že nás 
věci učí moudrosti.



 10. května 203

A ohledně třetího: jistě se ukazuje jeho nesmírná 
dobrota vůči nám, protože – jak říká Augustin – Bůh 
stvořil pro člověka vše, co učinil s takovou mocí 
a moudrostí. K tomu přidává: plna je tvého tvorstva 
zem. Člověk je hlínou, neboť ji v sobě nosí; do ní se 
vrací, protože je z ní učiněn a žije z ní. A právě tuto 
zemi Bůh naplnil svým tvorstvem.

Bůh má ve své moci věci nebeské, pozemské i bož-
ské. Těmi všemi naplnil zem. Člověku dal k užívání 
věci pozemské: všechno jsi mu k nohám položil,7 
a také věci nebeské, tedy anděly jako služebníky: což 
nejsou všichni andělé jen duchové, poslaní k tomu, 
aby jim sloužili?8 Co více pak Bohu náleží, než jeho 
Syn? A Bůh naplnil člověka božstvím, když Slovo 
se stalo tělem.9 Neboť Bůh tak miloval svět, totiž 
člověka, který je menší, že dal svého jednorozeného 
Syna.10 A tak je možné otevřeně říci: plna je země 
tvého tvorstva.
1Žl 103 (104), 24. 2Srov. Est 4, 17bc. 3Sir 1, 5 (Vulg.). 4Jan 1, 3. 
5Řím 1, 20. 6Job 12, 7–8. 7Žl 8, 7. 8Žid 1, 14. 9Jan 1, 14. 10Jan 3, 16.

ResponsoRium Srov. Žl 103 (104), 24; Př 3, 19

R. Kterak jsou vznešená, || Bože, tvá díla! | Všechno 
jsi stvořil a učinil moudře, * plna je tvého tvorstva 
zem.
V. Založil jsi zemi moudrostí, | svou rozumností 
zbudovals nebe. * Plna je.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Hluboké noci temnotu 
jas Antonínův zahání; 
života svého zázraky 
a znameními nám září.

2. Byl bělostný svou čistotou, 
vynikal světlem nauky, 
biskup a pastýř nejlepší, 
jenž vzorem ctností lidem byl.

3. Sám chudý, chudé miloval, 
měl soucit s každým ubohým, 
bez strachu zbloudilé hledal, 
byl vlídný zvláště k pokorným.

4. Mezi mnohými jinými 
Řád kazatelů si zvolil 
aby se vědám věnoval 
a mravy své též zušlechtil.

Δ. Ať sláva Bohu Otci zní 
i tobě, Synu jediný, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky v každý čas. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, || 
že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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A. 2. Pán vyvolil svého služebníka, || aby pásl jeho 
dědictví, aleluja.
A. 3. Já budu pást své ovce. †|| Ztracené budu 
hledat, | rozptýlené přivedu zpět, aleluja.

krátké čtení 1 Sol 2, 2b–4

Odvážili jsme se s důvěrou v našeho Boha kázat vám 
radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas. Když 
vás totiž povzbuzujeme, nepramení to z nějakého 
falešného přesvědčení, z nějakých nepoctivých úmy-
slů, ani vás nechceme klamat. Ale Bůh nám svěřil 
evangelium, když nás napřed vyzkoušel, a proto se 
nechceme svým kázáním dělat pěknými v očích lidí, 
ale chceme se líbit Bohu.

krátké resPonsorium

R. Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa. * 
Aleluja, aleluja. Uprostřed.
V. Pán ho naplnil duchem moudrosti a poznání. * 
Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Uprostřed.

Zachariášovo kantikum

A. Vzbudím si věrného kněze, || který bude jednat 
podle mého srdce a mého přání, | zajistím mu dům, 
jenž potrvá, | a on bude stále chodit přede mnou, 
aleluja.
Nebo: Veliký pokorou, bohatý chudobou a v těle 
anděl: || ó svatý Antoníne, prosíme tě, oroduj za 
nás, aleluja.
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pRosby ST

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 

poznáváme, jak nás miluješ.
Ty stále konáš skrze své zástupce 

službu pastýře a učitele,
— nepřestávej nás nikdy vést 

prostřednictvím svých služebníků.
Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 

pastýře službu lékaře duše i těla,
— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
Ty posíláš své svaté, aby slovem 

i příkladem vedli tvůj lid k tobě,
— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 

vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys proslavil svatého biskupa Antonína darem 
moudrosti. ° Prosíme, vlej svým služebníkům ducha 
porozumění, pravdy a pokoje, † aby celým srdcem 
poznávali, co je ti milé, a poznané ze všech sil usku-
tečňovali. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Biskupe ctěný, učiteli vzácný, 
dobrého otce v tobě uctíváme 
my, tvoji věrní, věřící i kněží, 
v pokoře srdce.

2. V královské síni nebeského Vládce 
předkládáš prosby; ochraňuješ všechny, 
komu jsi sloužil jako jejich pastýř 
s velikou láskou.

3. Svatými mravy dej, ať vynikáme, 
ať naše mysl laskavá je, čistá, 
ať neodkládá srdce ctností zbraně 
s pomocí Krista.

4. Vypros nám z nebe, o co prosíme tě, 
pastýři drahý: dar milosti Boží, 
jenž z vůle jeho proměnit nás může 
v čisté a svaté.

Δ. Buď čest a chvála Otci s jeho Synem, 
velebnost i moc náleží jim stejná, 
i Duchu, který s nimi naplňuje 
láskou svět celý. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Byl otcem chudých, || byl okem slepému a no-
hou chromému, aleluja.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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A. 2. Ve smrtelném zápase pravil radostně: || Slou-
žit Bohu znamená kralovat, aleluja.
A. 3. V pokoře byl veliký, †|| v chudobě bohatý, | 
v těle anděl, aleluja.

krátké čtení Srov. Kol 1, 9b–11

Poznejte dobře Boží vůli, aby se vám dostalo 
všestranné moudrosti a duchovního pochopení. 
Tak povedete život hodný Pána a budete se mu ve 
všem líbit: ponesete plody všech možných dobrých 
skutků a porostete v poznávání Boha. Jeho božská 
moc vám dá všestrannou sílu, abyste všecky zkoušky 
trpělivě a radostně vydrželi.

krátké resPonsorium

R. Slovo pravdy měl v ústech, * aleluja, aleluja. 
Slovo pravdy.
V. A nepravost se nenalezla na jeho rtech. * Aleluja, 
aleluja. Sláva Otci. Slovo pravdy.

KAntiKum pAnny mARie

A. Vůdce ve víře, muži rady, || zrcadlo kněží, světlo 
svého města, | dělal jsi to, čemu jsi učil. | Pros za 
nás Pána, aleluja.
Nebo: Tebe oslavuje chór panen, †|| tebe velebí sbor 
učenců, | tebe – biskupa jednohlasně obdivují svatí 
biskupové. | Ó svatý Antoníne, | stále otcovsky po-
hlížej na nás, kteří tě také chválíme, aleluja.
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pRosby ST

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 

svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj 

a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 

sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, 

kdo vedou tvůj lid.
Ty sám jsi dědičným podílem těch, 

kdo se zasvětili tvé službě,
— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 

cos pro ně získal prolitím své krve.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 

smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,

— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys proslavil svatého biskupa Antonína darem 
rady. ° Dej nám, kteří kráčíme v temnotách tohoto 
života, † ať na jeho přímluvu v nebeském světle po-
znáváme, co máme konat. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

19. května
SV. FRANTIŠKA COLLA GUITARTA, KNĚZE

Narodil se 18. května 1812 v Gombren v Pyrenejích. V té době 
vládl ve Španělsku Napoleonův bratr Josef Bonaparte. Františ-
kovo mládí bylo poznamenáno občanskou válkou. V roce 1830 
vstoupil v Geroně do řádu. Těsně před jeho kněžským svěcením 
zrušila španělská vláda kláštery. Došlo k rabování klášterů a kos-
telů a zabíjení řeholníků. František dokončil studia v diecézním 
semináři ve Vich a 28. května 1836 přijal kněžské svěcení. Působil 
pak v diecézní duchovní správě. Vynikl jako kazatel, duchovní 
vůdce, pečoval o chudé. Po čase se vzdal farní služby a stal se 
lidovým misionářem a kazatelem. Od roku 1850 působil opět ve 
Vich, žil u své sestry a kázal v okolí. V roce 1856 založil kongregaci 
sester, jež se věnovaly vyučování a výchově dětí. 2. prosince 1869 
byl stižen mrtvicí a oslepl. Zemřel 2. dubna v roce 1875 a byl 
pohřben v klášterním kostele sester ve Vich [Vik]. Beatifikoval 
jej 29. dubna 1979 sv. Jan Pavel II.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.
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Modlitba se čtením

druhé čtení

Ze spisu „Řehole neboli pravidla života sester tře-
tího řádu svatého Dominika“ od svatého Františka 
Colla

(Regla o Forma de vivir de las Hermanas de la 
Tercera Orden de Santo Domingo [Hermanas 

Dominicas de la Anunciata], kap. IX a XIV)

Každý křesťan má usilovat o dokonalost. Tato 
povinnost vychází z přikázání, že máme všichni 
milovat Boha celou svou silou. A jestliže se to má 
rozumět tak, že to platí všeobecně o každém křes-
ťanu, čím více se to má vztahovat na řeholnice, 
které mají o to víc kráčet po cestě dokonalosti, a to 
jak z důvodu větší hojnosti milosti a pomoci, které 
nám uděluje Boží dobrota pro naše zdokonalení 
a posvěcení, tak také z důvodu slibů a pravidel vaší 
kongregace, které jste slíbily zachovávat? Svatý 
Augustin říká, že život dobrého křesťana je stá-
lým úsilím o dokonalost. Tedy ten, kdo ve svém 
srdci nepodněcuje touhu stát se svatým, bude sice 
křesťanem, ne však dobrým křesťanem. Podobně 
bude řeholnicí, ne však dobrou řeholnicí ta, která 
ve svém srdci nepodněcuje touhu stále víc se blížit 
k dokonalosti.

Ale nemyslete si, že nejste na cestě k dokonalos-
ti, protože upadáte do chyb a nedostatků. S nimi 
se setkáváme dokonce u velkých svatých, kteří – 
podle slov svatého Augustina – by měli opakovat 
se svatým Janem: Řekneme-li, že hřích nemáme, 
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klameme sami sebe a není v nás pravda.1 Kdo na 
svět přišel s hříchem, jak říká svatý Řehoř Veliký, ve 
světě nemůže žít bez hříchu. Ale je velký rozdíl mezi 
láskou k chybám a padáním do chyb ze slabosti; 
to první je v rozporu s dokonalostí, neboť milovat 
chyby, nic si z nich nedělat a navzdory pádům se 
chovat, jako by se nic nestalo, především pokud 
se to páchá navzdory upozorněním – toto by bylo 
v rozporu s dokonalostí, ne pády kvůli naší křehkosti 
či slabosti vůči náporu zla.

Ve všem, co se děje ve světě, stále rozpoznávejte 
Boží vůli. Vždyť ani jediný vlas – jak nás ujišťuje 
Ježíš Kristus – nemůže spadnout na zem bez vůle 
nebeského Otce;2 a proto v nemocech, v příkoří, 
v pokušeních, ve všech událostech pozvedejte svého 
ducha k božské dobrotě a říkejte se srdcem posluš-
ným a oddaným: „Ať Pán se mnou udělá, co chce, 
jak chce a kdy chce.“
11 Jan 1, 8. 2Srov. Mt 10, 29–30.

ResponsoRium 1 Kor 1, 17–18.21

R. Kristus mě poslal || kázat radostnou zvěst, | 
a to ne nějakou slovní moudrostí, | aby Kristův kříž 
nebyl zbaven působivosti. * Ti ovšem, kteří jdou 
k záhubě, | považují nauku o kříži za hloupost. | My 
však, kteří budeme zachráněni, víme, | že tím Bůh 
projevil svou moc. (d. v. Aleluja.)
V. Bůh uznal za dobré, | že ty, kdo věří, zachrání 
„pošetilým“ kázáním. * Ti ovšem.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys vyvolil svatého Františka, aby zvěstoval 
jméno tvého Syna a upevňoval křesťany ve zbožnos-
ti; ° na jeho přímluvu nám dopřej, † aby se službou 
kázání probouzela a prohlubovala pravá víra. ° Skr-
ze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť 
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje 
po všechny věky věků.

21. května
BL. HYACINTA MARIE CORMIERA, KNĚZE

Narodil se 8. prosince 1832 v Orleansu. Studoval na biskupském 
gymnáziu a později v kněžském semináři. 17. května 1856 přijal 
kněžské svěcení a 29. června 1856 vstoupil do řádu. 23. května 
1859 složil v Římě sliby do rukou magistra řádu Jandela [Žande-
la]. Prakticky po celý svůj řeholní život zastával úřad představe-
ného. Byl sekretářem P. Jandela, novicmistrem mezinárodního 
noviciátu, prvním provinciálem obnovené toulouské provincie 
a převorem v několika klášterech. Od roku 1891 byl sociem 
magistra řádu Frühwirtha a v roce 1904 byl zvolen magistrem 
řádu. 14. září 1905 obnovil Českou provincii a v roce 1909 otevřel 
kolej Angelicum. Zasloužil se o zorganizování řady ženských 
dominikánských kongregací, byl iniciátorem obnovy kláštera 
mnišek v Prouille. V roce 1916 odstoupil z úřadu magistra řádu 
a zemřel 17. prosince 1916 v klášteře sv. Klementa v Římě. 
Beatifikoval jej 20. listopadu 1994 sv. Jan Pavel II. Jeho tělo je 
uloženo v kostele v Angelicu.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.
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Modlitba se čtením

druhé čtení

Z listu blahoslaveného Hyacinta Marie Cormiera 
celému Řádu bratří kazatelů po jeho zvolení ma-
gistrem Řádu

(Acta Capituli Generalis OP 1904, str. IX–XV)

Všechno, co je naše, obnovit v Dominiku
Vybídnuti a posíleni jakýmsi vnitřním popudem 

víry, jak doufáme, jsme přijali hlasy otců kapitulářů, 
zastupujících celý řád, jako projev vůle samotného 
zakladatele svatého Dominika. Vždyť od mládí jsme 
pokládali za věc posvátnou a nanejvýš milou mu 
synovsky sloužit. Přijali jsme proto nám svěřené 
poslání a vzali jsme na svá bedra toto břemeno ve 
jménu Páně. Povzbuzovala nás naděje, že si svou 
poslušností vyprosíme od Pána mimořádnou učenli-
vost našich bratří, abychom je mohli vést s radostí, 
a ne se vzdycháním1 po cestách našeho povolání.

Abychom mohli šťastně konat toto krásné, ale 
zároveň tak obtížné dílo, ať nám pomáhá v naší 
slabosti Duch svatý, především Duch rady, síly 
a zbožnosti. Snažně o to prosíme.

Máme na mysli, že si Pius X. na začátku svého 
pontifikátu předsevzal obnovit všechno v Kristu.2 
I my máme k tomu stejné důvody, a proto ani nám 
neleží na srdci nic více, než obnovit všechno, co 
je naše, v Dominiku,* aby tak i nás, jako našeho 
svatého patriarchu, ovládal duch modlitby, kajíc-
nosti, pokory, chudoby, poslušnosti, milosrdenství 
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k bližním i horlivosti pro obhajobu víry a abychom 
tohoto ducha šířili.

Toto dědictví chceme opatrovat, z této hřivny 
chceme těžit. Proto po právu a po zásluze budeme 
ze srdce děkovat a se žalmistou zpívat: Hle, jak je 
dobré a jak útěšné, bratří když pobývají pospolu! 3 
Buďme pospolu neboli zajedno:** neřiďme se totiž 
radami svého vlastního smýšlení nebo vlastního 
prospěchu, nýbrž radami Boha, jenž se nad námi 
smiloval.

Buďme zajedno s naším Pánem Ježíšem Kris-
tem, od něhož řeholní svatost pochází a on ji vede 
k dokonalosti,4 který nám ve svých svatých ranách 
otevřel hojné prameny řeholního ducha a chce, 
abychom byli spolu s ním ponořeni do jeho smrti,5 
a to smrti na kříži.6

Buďme zajedno s neposkvrněnou Kristovou 
snoubenkou, se svatou matkou církví, která nám 
udělila tolik milostí a výsad, abychom pod jejím ve-
dením ochotně vynaložili všechno, ano i sebe sama 
vyčerpali 7 při hlásání tajemství víry po celém světě 
a při šíření dobrodiní Kristova vykupitelského díla.

Buďme zajedno se svatým otcem Dominikem. 
Nikdy nepřestávejme studovat, číst a i v těch nej-
menších věcech napodobovat jeho skvělé ctnosti 
a znamenité příklady.

Buďme zajedno mezi sebou. Ať naši jednotu ne-
poruší, ale spíš posílí rozdílnost národnostní a jazy-
ková. Právě tato rozmanitost ať je její podivuhodnou 
ozdobou.
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Stále živým kořenem tohoto duchovního bratrství 
bude vždy sám svatý patriarcha, jehož jsme neza-
slouženě potomky. Vzácným důsledkem toho bude 
souhlas myslí, shoda mravů, líbezné klášterní spole-
čenství a plný soulad sil a talentů v apoštolské práci.

Jistě nám bude dobré a útěšné nejen přebývat po-
spolu, ale i společně se modlit, společně konat svaté 
vigilie, společně bojovat, společně trpět protiven-
ství, a nakonec i společně umírat, když nás budou 
hojně posilovat modlitby bratří a jejich přítomnost. 
V oné poslední hodině budeme jasně vidět ve světle 
věčnosti, jak skvělé je naše povolání, a budeme 
neustále volat: Bohu díky za jeho nevýslovný dar! 8
1Žid 13, 17. 2Srov. Ef 1, 10. *Ve dvou výzvách „obnovit všechno 
v Kristu“ a „obnovit všechno v Dominiku“ je v latině slovní 
hříčka: „instaurare omnia in Domino“ a „instaurare omnia in 
Dominico“ [pozn. překl.]. 3Žl 132 (133), 1. **Latinský výraz 
„in unum“, použitý v textu žalmu, znamená jak „pospolu“, tak 
„zajedno“ [pozn. překl.]. 4Žid 12, 2. 5Řím 6, 4. 6Flp 2, 8. 7Srov. 
2 Kor 12, 15. 82 Kor 9, 15.

ResponsoRium Řím 12, 5; Ef 4, 7; Žl 131 (132), 1

R. I když je nás mnoho, || jsme jedním tělem v Kris-
tu. * Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary 
v takové míře, | v jaké je chtěl Kristus dát. (d. v. 
Aleluja.)
V. Hle, jak je dobré a jak útěšné, | bratři když po-
bývají pospolu. * Ale každému z nás.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys chtěl proslavit blahoslaveného Hyacinta 
Mariu Cormiera dary rady a zbožnosti a velikou 
horlivostí pro posvátnou nauku; ° dej, ať na jeho 
přímluvu a podle jeho příkladu † je tvá rodina vždy 
a všude řízena moudrými a horlivými představený-
mi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.

24. května
PŘENESENÍ OSTATKŮ SV. OTCE DOMINIKA

Památka
Přestože František z Assisi by kanonizován už dva roky po své 
smrti, od Dominikovy smrti uběhlo dvanáct let a o jeho kanoni-
zaci se vůbec nemluvilo. Bratři se v duchu sv. Dominika věnovali 
kázání a na nic jiného jim nezbýval čas. Při přestavbě klášterního 
kostela v Boloni se hrob sv. Dominika ocitl mimo kostel. A tehdy 
papež Řehoř IX., dříve kardinál Hugolin Conti, Dominikův přítel, 
vytkl bratřím nedostatek úcty k jejich zakladateli a vybídl je, aby 
přenesli ostatky na důstojnější místo a postarali se o kanonizaci. 
K přenesení ostatků sv. Dominika došlo na počátku generální 
kapituly v Boloni o svatodušních svátcích roku 1233. Několik 
dní nato vyslala generální kapitula k papeži skupinu bratří, aby 
požádala o svatořečení svého zakladatele. Papež pak 3. července 
1234 zařadil Dominika mezi svaté.

Při zachování stupně slavení lze některé texty pro různé části 
oficia vzít ze slavnosti 8. srpna, případně je lze použít jako vlastní 
texty památky přenesení ostatků (srov. IGLH č. 235).
Společné texty o duchovních pastýřích str. 746.
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Pozvání k modlitbě
A. Chvalme našeho Boha, | když oslavujeme svaté-
ho otce Dominika. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Nadešly radostné oslavy Dominikovy; | ať 
církev překypuje chválou. (d. v. Aleluja.)

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ať matka církev zaplesá 
při dnešní blahé památce, 
že svého syna v nebesa 
poslala nám za ochránce.

2. Kazatelského řádu sloup 
i zakladatel, Dominik, 
září do celého světa; 
je nebešťanů společník.

3. Zbavený těla otroctví 
získává slávu nebeskou, 
a místo pásu chudoby 
dostává řízu královskou.

4. Vůně se line ze hrobu, 
množství ctností naznačuje, 
pro služebníka Kristova 
zázraky Krále zvěstuje.
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Δ. Buď Bohu trojjedinému 
moc, chvála, sláva, čest i dík, 
že neustává k nebi vést 
ty, za něž prosí Dominik. Amen.

druhé čtení

Z listu blahoslaveného Jordána Saského
(MOPH, 5, str. 1–6)

Přenesení svatého otce Dominika 
dne 24. května 1233

[V milovaném Božím Synu milovaným bratřím 
Řádu kazatelského, bratr Jordán, pokorný magistr 
a služebník téhož řádu, pozdrav a ustavičnou ra-
dost.]

Boží dobrota ve své nevyzpytatelné moudrosti 
dost často odkládá nějaké dobro, ne aby ho odňala, 
ale aby se odstupem doby ještě rozhojnilo v pří-
hodný čas. Buď tedy, že se Bůh lépe stará o svou 
církev, nebo že různí lidé různě smýšleli: někteří šli 
nerozvážně cestou prostoty a tvrdili, že stačí, když 
je nesmrtelná památka služebníka nejvyššího Pána, 
zakladatele řádu zvaného Kazatelského, svatého 
Dominika, známa Bohu, a že není třeba se starat, 
zda vejde také ve známost lidem.

Jiní smýšleli jinak, ale z malomyslnosti jim neod-
porovali. Tak se stalo, že sláva blaženého otce Domi-
nika zůstala utajena bez jakéhokoli projevování úcty 
skoro dvanáct let. Neboť poklad ležel ukrytý a bez 
užitku. Dominikova moc častěji vycházela najevo, 
ale nedbalost synů ji tlumila.
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Nastává tedy slavný den, kdy se má slavit pře-
nesení výborného Učitele! Je přítomen i ctihodný 
arcibiskup ravennský a množství biskupů a prelátů. 
Je přítomno nesčíslné množství zbožných lidí z růz-
ných zemí. Jsou přítomny i čety Boloňanů ozbrojené 
proto, aby jim nebyla odňata záštita přesvatého těla. 
Stojí tu úzkostní bratři, jsou pobledlí a bojácně se 
modlí. Tam, kde není důvod k strachu, se třesou, 
aby tělo svatého Dominika, které bylo tak dlouho 
uloženo na obyčejném místě a vystaveno dešťům 
a horku, jako tělo jiného člověka, který je počítán 
mezi mrtvé, nehemžilo se červy a neovanulo čich 
přítomných hrozným zápachem, a tak aby úcta 
k tak velikému muži nepohasla. Přistoupí zbožní 
biskupové, přistoupí i jiní, vybavení řemeslnickým 
nářadím, je odstraněn kámen, maltou pevně spo-
jený s náhrobkem. Ze země byla vykopána dřevěná 
rakev, tak jak pochoval posvátné tělo ctihodný pa-
pež Řehoř, tehdy ostijský biskup. V ní se ukazuje 
zcela maličká trhlina.

Když byl odstraněn kámen, začne se linout z trh-
liny jakási neobyčejná vůně. Kolem stojící jsou ohro-
meni a diví se, co to je. Přítomní užasnou a v úžasu 
padnou polekáni k zemi. Nato vypukne líbezný 
pláč smíšený s radostí, v duši vyvstanou a podivně 
spolu zápasí bázeň i naděje, když pociťují podivnou 
příjemnou vůni. I my jsme cítili sladkost této vůně, 
a co jsme viděli a cítili, o tom svědčíme. Vždyť i když 
jsme úmyslně dlouho stáli u těla Dominikova, nikdy 
jsme se nemohli nasytit takové lahodnosti. Jestliže 
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se ruka nebo pás nebo jiná věc dotkla těla, dlouho 
na nich ta vůně zůstávala.

Tělo bylo odneseno do mramorového náhrobku, 
aby tam bylo uloženo s vlastními aromaty. Svaté tělo 
vydechovalo neobyčejnou vůni a tím všem jasně 
ukazovalo, že je zde líbezná vůně Kristova.

Arcibiskup slouží mši svatou, a protože je třetí 
den svatodušní, zaintonuje chór ve vstupu Accípite 
iucunditátem glóriæ vestræ, grátias agéntes Deo, 
qui vos ad cæléstia regna vocávit. (Rozveselte se 
nad svou slávou, děkujte Bohu, že vás povolal do 
nebeského království). Při tomto hlasu z nebe se 
bratři rozveselili. Zazní trubky, lidé zdvihají nesčet-
né množství svíček. Konají se také slavné průvody. 
Všude se ozývá: Buď veleben Ježíš Kristus.

[Toto se událo v městě Boloni dne 24. května 
roku milosti dvanáctistého třicátého třetího, kdy 
vládl na římském stolci Řehoř IX. a v římské říši 
Bedřich II., ke cti našeho Pána Ježíše Krista a jeho 
nejvěrnějšího služebníka blaženého Dominika.]

ResponsoRium O spem miram

R. Blahý příslib, || jímž jsi těšil sbor plačících před 
smrtí svou, | když jsi bratřím tehdy slíbil, že po-
můžeš jim v dobu zlou. * Vyplň, otče, co jsi slíbil, | 
a pomáhej nám přímluvou. (d. v. Aleluja.)
V. Ty jsi tolik divů činil již nad nemocí tělesnou, | 
k nám se s lékem Krista přichyl | a uzdrav duši ne-
mocnou. * Vyplň, otče.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Jménem svým i skutky Pánu jen náležíš, 
lidi jak bratry své miluješ a učíš, 
přijď, otče, z nebe k nám a světu připomeň 
slova nesoucí spásu všem.

2. Jak sladká odměna je za víru pevnou, 
komu jsi sloužil svou prací i modlitbou, 
řekni, ke komu jsi přilnul a byl věrný 
ty, jenž již v nebi přebýváš.

3. Řekni, že poklady Krista jsou nade vše, 
co může z radostí srdce mít na světě. 
Ač chudý, máš více, než jiní získají, 
dobrodiní dáš ubohým.

4. Tvé srdce zářilo bělostnou čistotou; 
ať je též ostatním k čistotě pobídkou, 
kéž žijí čistě a zlu ať se vzdalují, 
nebes andělům podobní.

Δ. Přesvaté Trojici chceme teď chválu vzdát; 
dopřej nám milostí jejích tak užívat, 
aby směl na věky každý z nás zpívat jí 
s tebou chvalozpěv radosti. Amen.

psAlmodie

Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu. Mohou se vzít 
vlastní antifony ze slavnosti 8. srpna.
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krátké čtení Ef 3, 8–9

Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech 
křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat po-
hanům nevystižitelné Kristovo bohatství a jasně 
ukázat všem, jak se uskutečňuje ono tajemné roz-
hodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu.

krátké resPonsorium

Během roku:
R. Povězte pohanům * o slávě Páně. Povězte.
V. A všem národům o jeho divech. * O slávě Páně. 
Sláva Otci. Povězte.
V době velikonoční:
V. Povězte pohanům o slávě Páně. * Aleluja, aleluja. 
Povězte.
R. A všem národům o jeho divech. * Aleluja, aleluja. 
Sláva Otci. Povězte.

Zachariášovo kantikum

A. Jak milý je příchod toho, kdo zvěstuje pokoj 
a oznamuje spásu, || který praví Siónu: Tvůj Bůh 
kraluje. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Vykupitel tvorů všech vznešený, †|| aby lid-
stvo dosáhlo spasení, | Dominika poslal k nám na 
zemi. (d. v. Aleluja.)
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pRosby ze slavnosti

Za tohoto radostného svítání chvalme Pána, který 
chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání 
pravdy:
R. Chvála tobě, Pane, dárce spásy!
Buď veleben, Pane, že jsi dal svého 

služebníka Dominika své církvi, aby jí 
sloužil, a mnoha bratřím, aby je vedl:

— dej, ať pod jeho vedením děláme stálé pokroky 
s radostí a důvěrou v tvé milosrdenství.

Svatý Dominik zářil před očima 
všech svými ctnostmi, žárem lásky 
a horlivostí v hlásání evangelia,

— děkujeme ti, Pane, že nás voláš 
k jeho následování.

Během času jsi shromáždil zástupy 
bratří a sester, aby šli za ním,

— chválíme tě, Pane, za všechny, kteří slíbili 
slovem i životem naplňovat tvé přikázání lásky.

Chtěl jsi, aby se mnoho laiků i řeholníků 
a řeholnic hlásilo k dominikánské rodině,

— kéž jejich úsilí poznávat tě a oslavovat 
jako svého Mistra přispívá ke tvé slávě.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys milostivě osvítil svou církev zásluhami 
a učením našeho otce svatého Dominika. ° Uděl, 
ať jí na jeho přímluvu nechybí pomoc v záležitos-
tech časných † a neustále ať roste v hodnotách du-
chovních. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Večerní chvály

Hymnus

1. Tys věčné spásy hlasatel; 
již jméno tvé naznačuje, 
že ty vždy Pánu náležíš, 
jak nám Duch svatý zjevuje.

2. Víra sama si žádala, 
abys byl bohatý srdcem 
širším než svět a posoudil, 
co Bůh je a co ty jsi jen.

3. Vždy čistý, moudrý, laskavý, 
nadšený, s horoucí láskou, 
na cestu boje vstoupil jsi 
za pravdu neporušenou.

4. Jak mocný vichr vydal ses 
všech bludů stíny rozhánět, 
tak církvi chtěl jsi umožnit 
po cestě bezpečné kráčet.
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5. Kéž i my, tvoje rodina, 
takovým žárem planeme, 
a vírou stále naději 
na spásu upevňujeme.

6. Dej nám přes všechny těžkosti 
statečně světem procházet, 
ať s tebou věčně blaženi 
můžeme Bohu slávu pět. Amen.

psAlmodie

Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu. Mohou se vzít 
vlastní antifony ze slavnosti 8. srpna.

krátké čtení Flp 1, 3–5a.7–8

Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu 
a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím 
za vás za všechny pro vaši účast v evangeliu. Je to jen 
správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť vás 
nosím v srdci, protože vy všichni máte účast v mi-
losti mi svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím 
a utvrzuji evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak 
po vás po všech vroucně toužím láskou Krista Ježíše.

krátké resPonsorium

Během roku:
R. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo * a zachovávají 
je. Blahoslavení.
V. Přinášejí užitek v trpělivosti. * A zachovávají je. 
Sláva Otci. Blahoslavení.
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V době velikonoční:
R. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají 
je. * Aleluja, aleluja. Blahoslavení.
V. Přinášejí užitek v trpělivosti. * Aleluja, aleluja. 
Sláva Otci. Blahoslavení.

KAntiKum pAnny mARie

A. Světlo církve zářivé, učiteli ctností, || růže trpě-
livosti, perlo počestnosti, | moudrost zdarma roz-
dávals, kázals o milosti, | i nás uveď do sídel věčné 
blaženosti. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Velký otče, svatý Dominiku, †|| v hodině smrti 
nás přijmi k sobě | a zde na nás pohlížej vždy s lás-
kou. (d. v. Aleluja.)

pRosby ze slavnosti

Když se můžeme radovat, že jsme pod ochranou sva-
tého otce Dominika, svěřme Boží dobrotě potřeby 
své i celého světa:
R. Pane, zachraň svůj lid.
Nejdobrotivější Bože, povolal jsi nás, 

abychom ti sloužili a šli přitom ve 
stopách svatého otce Dominika,

— prosíme tedy, dej nám jeho 
planoucí zanícení pro pravdu.

Svatý otec Dominik uložil svým synům, 
aby obohacovali svět ovocem 
svého studia a rozjímání,

— opatruj je tedy, Pane, ať jsou ve studiu pilní, 
v modlitbě vytrvalí a v kázání horliví.
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Jako ovce bez pastýře hledají lidé životodárné 
pastviny a prameny pravdy,

— rozmnož, Pane, v církvi počet mužů 
a žen, kteří by dovedli vhodně hlásat 
tvou lásku dnešnímu světu.

Svého jednorozeného Syna, poslušného až 
k smrti na kříži, jsi vzkřísil a oslavil,

— prosíme, dej, ať všichni naši zemřelí bratři 
a sestry hledí bez konce na tvoji tvář.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Pane, kéž tvé církvi pomáhají zásluhy a učení sva-
tého otce Dominika, ° který byl vynikajícím hla-
satelem tvé pravdy, † a kéž se za nás dobrotivě 
přimlouvá. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

30. května
SV. ZDISLAVY Z LEMBERKA, 

MATKY RODINY, TERCIÁŘKY, 
SPOLUPATRONKY PROVINCIE

Svátek
Padesát let po smrti Zdislavy z Lemberka napsal kronikář Dalimil 
ve své kronice svědectví o jejím svatém životě. Zdislava se naro-
dila kolem roku 1220 na Moravě, pravděpodobně v Křižanově. 
Asi v šestnácti letech se provdala za Havla Markvartice a odešla 
s ním na hrad Lemberk v severních Čechách. Žila s ním šťastně 
a vychovala čtyři děti. Spolu se svým manželem založila město 
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Jablonné a v něm klášter dominikánů. Sama se stala členkou 
třetího řádu. Vynikla jako matka chudých a léčitelka nemocných. 
Zemřela v lednu roku 1252 a byla pohřbena v klášterním kostele 
v Jablonném v Podještědí. Svatořečil ji 21. května 1995 Jan Pa-
vel II. Je uctívána jako patronka rodinného života.

Společné texty o svatých ženách str. 785.

Pokud se slaví jako slavnost:

První večerní chvály

Hymnus

1. Zpívejte, všichni, zpívejte,  
Kristovu nevěstu ctěte,  
Zdislavu dnes všichni chvalte,  
ctnosti její následujte.

2. Bohu vždy zbožně sloužila,  
vše dobré si oblíbila,  
Krista skutkem, také řečí  
následovala vždy s péčí.

3. Co bylo k Boží cti, chvále,  
tím se obírala stále,  
zahálky se varovala  
a hříchů se vystříhala.

4. Almužny mnohé dávala,  
chudým ráda pomáhala;  
dnes je její svatá duše  
ve slávě Krista Ježíše.
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psAlmodie ST

A. 1. Požehnaný Pán, || který na své služebnici 
prokázal plnost svého milosrdenství. (d. v. Aleluja.)
Žalmy a kantikum ze společných textů o sv. ženách str. 687.

A. 2. Oslavuj Pána, Jeruzaléme, || on žehná tvým 
dětem, žijícím v tobě. (d. v. Aleluja.)
A. 3. Zalíbilo se v tobě Pánu || a tvůj Bůh plesá nad 
tebou v radosti. (d. v. Aleluja.)

krátké čtení Flp 3, 7–8

V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to pova-
žuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko 
to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně 
cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro 
něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bez-
cenný brak, abych mohl získat Krista.

krátké resPonsorium ST

Během roku:
R. Zajásám, zaplesám * nad tvou láskou. Zajásám.
V. Protože jsi shlédl na mé ponížení. * Nad tvou 
láskou. Sláva Otci. Zajásám.

V době velikonoční:
R. Zajásám, zaplesám nad tvou láskou. * Aleluja, 
aleluja. Zajásám.
V. Protože jsi shlédl na mé ponížení. * Aleluja, 
aleluja. Sláva Otci. Zajásám.
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KAntiKum pAnny mARie ST

A. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, || neboť u bran ji 
chválí její díla. (d. v. Aleluja.)

Prosby a závěrečná modlitba jako v druhých večerních chválách.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Bohu, | podivuhodnému ve 
svých svatých. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Ve svátek svaté Zdislavy slavme našeho Boha. 
(d. v. Aleluja.)

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Zatímco všichni klidně spí, 
Zdislava v noci s Kristem bdí 
a k synům Dominikovým 
se druží v svatých modlitbách.

2. Jak zdatně pomáhala jim 
těm mužům Bohu oddaným, 
vydává stále svědectví 
klášter i kazatelů chrám.

3. Více však kajícností svou 
přispěla jim a modlitbou, 
s nimi se tiše radujíc, 
když nesli spásu pohanům.
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4. Kristovou láskou raněná 
a Matce Boží oddaná 
stala se matkou Kajících 
a zářným světlem věřících.

5. Nebyla pannou řeholní, 
své tělo mukám nedala, 
nebyla vdovou, světicí 
se stala věrným manželstvím.

Δ. Buď sláva Otci věčnému 
i Synu jeho mocnému 
i Duchu Utěšiteli 
jak nyní, tak až na věky. Amen.

psAlmodie ST

A. 1. V moudrosti otevírá svoje ústa, || na jazyku 
má laskavé poučení. (d. v. Aleluja.)
Žalmy ze společných textů o sv. ženách str. 687.

A. 2. Svaté ženy důvěřovaly v Boha || a zpívaly ve 
svém srdci. (d. v. Aleluja.)
A. 3. Přicházejí k Pánu || s radostným jásotem. 
(d. v. Aleluja.)
V. Myšlenky mého srdce jsou stále před tebou. (d. v. 
Aleluja.) 
R. Ty jsi, Pane, má pomoc, můj zachránce. (d. v. 
Aleluja.)
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První čtení ST

Z knihy Přísloví 31, 10–31

Žena, která ctí Boha
 10 Řádnou ženu, kdo ji najde?  

Větší cenu má než perly.
 11 Srdce jejího manžela na ni spoléhá,  

o zisk nemá nouzi. 
 12 Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu,  

po všechny dny svého života.
 13 Shání vlnu a len,  

pracuje radostnou rukou.
 14 Je jako obchodní koráb,  

zdaleka přiváží pokrm. 
 15 Ještě za noci vstává,  

připravuje jídlo své rodině,  
stravu svým služkám.

 16 Obhlíží pole a získá ho,  
z výtěžku svých rukou sází vinici. 

 17 Statečností si opásává boky  
a svoje ramena tuží. 

 18 Pociťuje, že její snaha je výnosná,  
v noci jí nehasne lampa.

 19 Svýma rukama sahá po kuželi,  
její prsty se chápou vřetena. 

 20 Svou dlaň otvírá ubožákovi,  
své rámě nabízí chudákovi. 

 21 Nebojí se o svůj dům, když sněží,  
vždyť dvojmo jsou oblečeni všichni z jejího 
domu.
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 22 Zhotovuje si přikrývky,  
oděna je v kment a purpur. 

 23 Její manžel je u brány ve vážnosti,  
když zasedá s předními muži města. 

 24 Tká a prodává jemná roucha,  
opasky dodává kupci.

 25 Zdobí se silou a vážností,  
s úsměvem hledí vstříc budoucnosti. 

 26 V moudrosti otvírá svoje ústa,  
na jazyku má laskavé poučení. 

 27 Bdí nad chováním své rodiny,  
v zahálce nejí svůj pokrm.

 28 Její synové se dostávají na přední místa,  
a proto ji chválí,  
též její muž, a proto jí žehná: 

 29 „Zdatně si vede mnoho žen,  
ty však je předčíš všechny!“

 30 Půvab zklame, krása prchne,  
zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si 
chválu. 

 31 Dejte jí z výtěžku jejích rukou,  
neboť u bran ji chválí její díla.

ResponsoRium Srov. Př 31, 17; srov. Žl 45 (46), 6

R. Statečností || si opásává boky a svoje ramena 
tuží, * její lampa nikdy nezhasne. (d. v. Aleluja.) 
V. Bůh je s ní, proto se nezhroutí nikdy, s časným 
úsvitem Bůh jí na pomoc chvátá. * Její.
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druhé čtení – jedno ze čtyř následujících:

Z listu blahoslaveného Pavla VI. litoměřickému 
biskupovi Štěpánu Trochtovi

(Ad episc. Litomericensem, 15 aprilis 1971: ex originali)

Chvála blahoslavené Zdislavy
Zbožná úcta a radostná oslava nebešťanů je vždy 

i pro nás vynikající příležitostí, abychom aspoň 
v duchu a v myšlenkách, když jsme snad tělem 
vzdáleni, navštívili ona místa, kde jsou s vírou uctí-
váni světci buď proto, že se tam narodili, nebo že 
se tam proslavili svými skutky, anebo že jsou tam 
pochováni.

Blahoslavená Zdislava je ozdobou českých zemí. 
Tam se narodila ze vznešeného rodu, tam žila křes-
ťanským životem a tam byla s velkou úctou i po-
chována. Vynikající ctnosti této ženy, její způsob 
života a pozoruhodné činy nejenže odpovídají zřej-
mě dnešním potřebám, ale též mocně vábí všechny 
křesťany k ochotnému následování.

Jako žena a matka byla ve své rodině vzorem 
manželské věrnosti, oporou rodinné spirituality 
a příkladem počestnosti mravů; jako dcera církve 
byla zcela oddána katolické nauce a skutkům podle 
evangelia; jako občanka byla dobroditelkou stále 
pohotovou pomoci strádajícím; Boha milovala nade 
všechno a jemu jedinému sloužila na veřejnosti 
i doma.

Vybízíme tedy všechny, aby hleděli na tento vyni-
kající vzor svatého života a uvažovali o něm. Neboť 
lidé naší doby tu mohou nalézt následováníhodný 
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ideál ctnosti, řád lásky a výzvu ke křesťanskému 
životu.

ResponsoRium

R. Hle, pomocnice sklíčených, || uzdravení ne-
mocných, světa div, | vznešená matka Zdislava, | 
pohřbená po přesvatém životě v chrámu svatého 
Vavřince. * V životě i po smrti proslavená zázraky. 
(d. v. Aleluja.)
V. Jako patronku svého národa vzývají tě věřící, | 
která v Jablonném odpočíváš. * V životě.

Nebo:
Z pastýřského listu litoměřického biskupa Štěpána 
Trochty

(28. 8. 1970: k 750. výročí narození a křtu blažené Zdislavy)

Zdislavin svatý zjev spojuje domácí 
tradici i katolickou univerzalitu

V drsných dobách českého středověku narodila 
se roku 1220 na moravském Křižanově dobrým 
rodičům dcerka. Kronikář Jindřich z blízkého cis-
terciáckého kláštera o tom zaznamenal: „Tito dva 
manželé – Přibyslav a Sibyla – zrodili tři překrásné 
dcery, kterým se v pozdějších letech dostalo veliké 
chvály. První z těch tří dcer se jmenovala Zdislava.“

Zdislavina otce charakterizuje týž kronikář takto: 
„Pro svět byl rytířem pan Přibyslav, v nitru však 
mnichem.“ Pan Přibyslav byl důvěrníkem českého 
krále Václava I. a zastával v Brně nejvyšší správní 
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funkce. A jako věrně sloužil českému panovníkovi, 
tak miloval i Kristovu církev.

Zdislavina matka Sibyla pocházela pravděpo-
dobně ze Sicílie. Patřila k dvorním dámám české 
královny Kunhuty, které zval panovník na svůj dvůr, 
aby se vdávaly za české šlechtice a svým vzděláním 
a jemností pomáhaly zušlechtit mravy tehdejšího 
českého prostředí. Zmíněný kronikář píše o paní 
Sibyle, že „oddaně sloužila Kristu“.

Statečnost, věrnost a láska k domácímu pro-
středí, zděděná po otci, se v Zdislavě harmonicky 
prolíná se světovým rozhledem a univerzální vzdě-
laností, jakou přinesla z kulturního jihu její matka. 
Zdislavin svatý zjev spojuje domácí tradici i kato-
lickou univerzalitu.

Po šťastném dětství, ve kterém se tak ráda oddá-
vala modlitbě, že se dokonce pokusila žít v křiža-
novských lesích jako poustevnice, vdala se Zdislava 
ve věku asi 15 let za severočeského šlechtice Havla 
Markvarta. Odešla s ním na jeho hrad Lemberk. Po-
něvadž byla od malička zvyklá plnit své povinnosti 
vůči Bohu i bližnímu, plnila je i vůči svému manže-
lovi. Narodily se jim čtyři děti, které s příkladnou 
péčí křesťansky vychovávala.

Jako paní domu vyučuje Zdislava své děti i slu-
žebnictvo Kristově nauce, ujímá se pocestných, 
nemocných a duchovně i hmotně chudých, kterým 
obětavě slouží. Je dobroditelkou a duchovním svět-
lem severočeského kraje, kde ji lid nazývá matkou 
chudých.
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Po příchodu dominikánů do našich zemí roz-
poznala Zdislava v Řádu bratří kazatelů obrodné 
hnutí tehdejšího křesťanského světa a stala se podle 
všeho členkou třetího řádu dominikánské rodiny. 
Se svým manželem buduje pro dominikány chrám 
a klášter v Jablonném a v Turnově. Podle jednoho 
záznamu přinášela zedníkům stavivo vlastníma 
rukama. Jde-li o věc Boží, neštítí se žádné práce, 
námahy ani oběti. Je to vzorná laická apoštolka, 
sociální a charitativní pracovnice.

Zdislava dosahuje křesťanské dokonalosti skoro 
ve věku Kristově, kdy umírá roku 1252.

Zdislava je mladičká manželka, na kterou dolé-
hají domácí i veřejné starosti. Ale protože se modlí 
a je plná Ducha svatého, umí uvést v soulad svou ve-
řejnou činnost s domácími povinnostmi manželky, 
matky i paní domu tak, že jedno není na úkor dru-
hého, ale vše tvoří harmonický celek svatého života. 
Proto je vzorem manželek, matek i vychovatelek.

ResponsoRium

R. Přibyslav a Sibyla || zrodili tři překrásné dcery, * 
kterým se v pozdějších letech dostalo veliké chvály. 
(d. v. Aleluja.)
V. První z těch tří dcer se jmenovala Zdislava. * 
Kterým.
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Nebo:
Z listu magistra řádu bratra Aniceta Fernandeze 
u příležitosti 750. výročí narození blahoslavené 
Zdislavy

(Romæ, 26. 6. 1971)

Žila bez poskvrny v duchu svatého apoštola Pavla
Zdislava, narozená z ušlechtilého a zbožného 

rodu na Moravě, posvětila sebe i celý svůj život 
ve stavu manželském. Zcela a navždy se oddala 
v sloužící lásce Bohu a svým drahým, totiž své ro-
dině, manželovi a potomstvu, nikoli malému. Tyto 
rodinné vazby jí nijak nepřekážely, nýbrž ji dokonce 
silně uschopňovaly, aby velkodušně pomáhala také 
všem chudým, nemocným a sklíčeným.

Světlo pro duši a statečnost pro srdce čerpala 
blahoslavená Zdislava z promluv bratří kazatelů, 
jejichž řád se obdivuhodně šířil po celém světě. Do 
českých a moravských zemí jej přinesli polští bratří, 
svatý Hyacint a blahoslavený Česlav. Zdislava byla 
dobře vychována v duchovním životě a apoštolském 
poslání nového řádu tak horlivými učiteli, kteří 
přijali prorocký oheň zároveň s řeholním rouchem 
z rukou samého svatého patriarchy Dominika. Žila 
bez poskvrny1 v duchu svatého apoštola Pavla, jak 
to jasně dotvrzují soudobá svědectví.

Neuhasitelná horlivost o dominikánský řád 
a apoštolský oheň, který zanítili v prahnoucím srd-
ci Zdislavině svatí polští bratří Hyacint a Česlav 
jako následovníci svatého otce Dominika, přiměly 
Zdislavu k založení konventu bratří kazatelů v jejím 
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městě Jablonném a k jeho vybavení dostačující pod-
porou. Konvent stojí dodnes. V kryptě přilehlého 
kostela se uchovává tělo blahoslavené Zdislavy, 
uctívané veškerým lidem.

I když uplynula od Zdislaviny doby staletí, příklad 
„paní z Jablonného“, jak jí říkali, zůstává nadále 
živý, přitažlivý a časový. Největší chválu si zaslouží 
pro svůj příkladný manželský život; je velebena jako 
svědomitá manželka a skvělá matka. Není divu, že se 
úcta Zdislavy, která se ihned po její smrti projevila, 
rozšířila z Čech, kde zemřela, téměř po celém světě, 
a ona ozdobena poctou „blahoslavené“ a vynikající 
svou lidskostí a blahovůlí se přimlouvala za ty, kdo 
ji vzývali s vírou a vytrvalostí.

Zdislava nemůže nepamatovat na celou církev ani 
na řád, který za svého pozemského života tak silně 
milovala. Především však nejenže zachraňuje rodi-
ny, jejichž svazky a pouta se dnes z tolika neblahých 
příčin uvolňují, nýbrž svým zjevem přímo vyzvedá 
a posiluje důstojnost ženy a přirozené poslání mat-
ky, které pod záminkou emancipace jsou nezřídka 
degradovány a dostávají se do ponižujícího otroctví.

Poprávu tedy je nám milé oslavovat spolu s naším 
svatým otcem Dominikem věrnou a příkladnou 
dceru řádu a naši líbeznou sestru blahoslavenou 
Zdislavu, a prohlásit o ní, co čteme v Písmu svatém 
o statečné Juditě: Požehnaná ty, dcero, od Pána, 
nejvyššího Boha, nade všechny ženy na zemi! Po-
žehnaný Pán, který tvé jméno tak zvelebil, že ne-
vymizí tvá chvála z úst lidí, ale budou pamětlivi 
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Pánovy pomoci na věky, žes pro ně, pro tíseň a sví-
zele svého národa nešetřila svého života, ale při-
spělas mu na pomoc, aby nezahynul před obličejem 
našeho Boha.2 A dále: Ty jsi sláva Jeruzaléma, tys 
radost Izraele a chlouba našeho lidu! Neboť jsi jed-
nala zmužile a tvé srdce došlo posily, žes milovala 
čistotu. Proto tě také ruka Páně posílila, a proto 
budeš požehnaná na věky! 3
1Srov. Flp 2, 14; 1 Tim 6, 14. 2Jdt 13, 18a.19–20. 3Jdt 15, 9–10.

ResponsoRium

R. Svatá Zdislavo, || vypros nám u Pána, | aby náš 
řád zůstal vždy věrný svému poslání. * Aby se všich-
ni bratří a sestry drželi jak v nauce, tak v jednání 
správné cesty | a trvale plnili své sliby Bohu. (d. v. 
Aleluja.)
V. Aby neúnavně rozdávali poklady vědění a mou-
drosti k oslavě Boží a záchraně duší. * Aby.
Nebo:
R. Pamatuj, svatá Zdislavo, || na naši českou pro-
vincii, | jejíž kořeny jsi zapouštěla v zemi. * Učiň 
svou přímluvou, | ať stále novými plody ctností 
a svatosti dosahuje vrcholů nebe. (d. v. Aleluja.)
V. Ať neustále žije, roste a vzkvétá | a věrně setrvává 
ve svatém povolání. * Učiň.
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Nebo:
Z homilie svatého papeže Jana Pavla II. při kano-
nizaci paní Zdislavy

(Homilia Olomucii habita die 21 Maii 1995 ob decretos 
Zdislava de Lemberk et Ioanni Sarkander Sanctorum 

caelitum honores. AAS 88 [1995], str. 159–160)

Život svaté Zdislavy, která se narodila ve třinác-
tém století na Moravě a žila v severních Čechách, se 
vyznačuje mimořádnou schopností obětovat se pro 
druhé. Dosvědčuje to zvláště její rodinný život, kde 
jako manželka hraběte Havla z Lemberka byla podle 
slov mého ctihodného předchůdce Pavla VI. vzorem 
manželské věrnosti, oporou rodinné spirituality 
a příkladem počestnosti mravů.1 Dotvrzuje to pak 
i její horlivá služba na poli charitativním, zvláště 
u lůžka umírajících, kterým věnovala vždy tak vel-
kou péči a starostlivost, že je dodnes vzpomínána 
jako „uzdravovatelka“.

Svatá Zdislava, která intenzivně žila spiritualitou 
dominikánské terciářky, uměla sama sebe učinit 
darem, po vzoru Ježíšových slov: Blaženější je dávat 
než brát.2 A to je to tajemství oné velké sympatie, 
kterou její postava stále vzbuzovala už za života, 
stejně tak jako i po smrti, až do dnešní doby. Její pří-
klad je mimořádně aktuální zvláště s přihlédnutím 
k hodnotě rodiny, která – jak nás ona sama učí – 
musí být otevřena Bohu, daru života a potřebám 
chudých. Naše světice Zdislava je zářným svědkem 
„evangelia rodiny“ a „evangelia života“, které se 
církev snaží, víc než kdy jindy, šířit na přechodu 
z druhého do třetího tisíciletí křesťanství.
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Rodiny v Čechách a na Moravě, vy jste nedoceni-
telným pokladem tohoto národa a právě napodobo-
váním svých světců a světic se stáváte tím, čím jste 
už byly v plánu Božím! A ty, Zdislavo z Lemberka, 
ty dobrá, statečná, milosrdná a zbožná matko, veď 
rodiny své vlasti a celého světa k tomu, aby stále 
hlouběji poznávaly své poslání, aby byly hotovy 
rozdávat se!
1List papeže Pavla VI. litoměřickému biskupu Štěpánu Trochtovi 
z 15. dubna 1971. 2Sk 20, 35. 

ResponsoRium

R. Vykonala před Bohem veliké skutky || a chválila 
Pána celým svým srdcem. * Ať všem lidem vyprošuje 
požehnání od Boha. (d. v. Aleluja.)
V. Hle, žena bezúhonná, která upřímně ctila Boha, | 
zdržovala se všeho zlého a vytrvala ve své nevinnos-
ti. * Ať všem.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Zda můžem vhodně vyzpívat tvé chvály, 
Zdislavo, nám všem vzore zásluh stálý? 
Vždyť ty pláš ohněm lásky stravujícím 
k všem strádajícím.
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2. Svatý ti příklad do života dali 
rodiče, kteří Krista milovali 
a od kolébky vedli tebe stále 
k Bohu, své skále.

3. Šťastný tvůj manžel, který získal v tobě 
oporu života, štít proti zlobě 
i sílu k boji, jehož křesťan věrný 
ušetřen není.

4. Vidělas v chudých a v trpících Pána 
jdoucího s křížem; jejich každá rána 
pod rukou tvou se hojí, bolest tiší, 
mrtví se křísí.

5. Zdislavo, perlo řádu Dominika, 
žárem své lásky vypuď mráz, jenž vniká 
do lidských srdcí, zahřej kraje chladné, 
v nichž sever vládne.

6. Ohněm tím zahřej krby našich rodin, 
ať planou láskou, jejím ohněm novým, 
ať naše mládež pod ochranou Krista 
dospívá čistá.

Δ. Vykupiteli, věčná buď ti sláva. 
Věčnému Otci táž čest ať se vzdává, 
ať věčnou chválou Duchu Těšiteli 
zní vesmír celý. Amen.

psAlmodie ST

A. 1. Skládala svou naději v Boha || a vytrvale se 
modlila. (d. v. Aleluja.)
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Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. Moudrá žena budovala svůj dům, || šla čestně 
životem, chválila Pána. (d. v. Aleluja.)
A. 3. Její synové ji chválí, || její muž jí žehná. (d. v. 
Aleluja.)

krátké čtení Řím 12, 1–2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přiná-
šejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! 
To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůso-
bujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte 
svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. 

krátké resPonsorium ST

Během roku:
R. S časným úsvitem * Bůh jí na pomoc chvátá. 
S časným.
V. Bůh je s ní, proto se nezhroutí nikdy. * Bůh jí na 
pomoc chvátá. Sláva Otci. S časným.

V době velikonoční:
R. S časným úsvitem Bůh jí na pomoc chvátá. * 
Aleluja, aleluja. S časným.
V. Bůh je s ní, proto se nezhroutí nikdy. * Aleluja, 
aleluja. Sláva Otci. S časným.
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Zachariášovo kantikum

A. Světlo Zdislavy, paní svatého života, tak svítilo 
před lidmi, †|| že viděli její dobré skutky | a chválili 
za ně Otce, který je v nebesích. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Slunce vycházející na výšinách Páně, || to je 
krása dobré ženy v uspořádaném domě. (d. v. Ale-
luja.)

pRosby

Se svatou Zdislavou chvalme našeho Spasitele a vzý-
vejme ho:
R. Buď s námi, Pane Ježíši!
Pane Ježíši, svatá Zdislava ti sloužila 

v chudých a nemocných,
— dej, ať i my v trpících poznáváme tebe.
Pane Ježíši, svatá Zdislava se nevzdalovala 

od tebe při svých každodenních pracích,
— nauč nás spojovat práci s modlitbou.
Pane Ježíši, tys nazval bratrem, sestrou 

i matkou všechny, kdo konají tvou vůli,
— učiň, ať se ti ustavičně líbíme slovy i skutky.
Pane Ježíši, tys chtěl, aby svatá Zdislava 

stála u kolébky české dominikánské 
provincie jako její matka,

— dej, ať pod její ochranou vzkvétá 
dominikánský život v naší vlasti.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys naučil svatou Zdislavu jít cestou doko-
nalosti plněním povinností manželského života 
a skutky blíženské lásky; ° prosíme tě, dej na její 
přímluvu, † ať se všechny rodiny obnovují a vzkvé-
tají svědectvím křesťanských ctností. ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.

Nebo:
Bože, tys dal svaté Zdislavě milost, † že svou mysl 
neustále povznášela k tobě, ustavičně o tobě roz-
jímala a svědomitě pečovala o své bližní; ° na její 
přímluvu dej, ať i my horlivě usilujeme o nadpři-
rozené hodnoty † a lásku projevujeme dobrými 
skutky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.

Modlitba během dne
Antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu. Krátké čtení a verš
ze společných textů o svatých ženách.

Pokud se slaví jako slavnost, bere se antifona ze společných textů 
o svatých ženách s žalmy z doplňkového cyklu, v neděli s žalmy 
z neděle 1. týdne.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys naučil svatou Zdislavu jít cestou doko-
nalosti plněním povinností manželského života 
a skutky blíženské lásky; ° prosíme tě, dej na její 
přímluvu, † ať se všechny rodiny obnovují a vzkvé-
tají svědectvím křesťanských ctností. ° Skrze Krista, 
našeho Pána.

Druhé večerní chvály

Hymnus

1. Chvalozpěv paní Zdislavě 
ať z naší vděčné duše zní, 
vždyť její mocné ochraně 
se těší naše území.

2. Moravy dcera v sever Čech 
odejde za svým manželem 
a tam se stane matkou všech 
a chudých strážným andělem.

3. Pak plna zásluh nesčetných, 
už blízká létům Kristovým, 
za zpěvu hymnů velebných 
se druží k sborům nebeským.

4. Zdislavo, matko věrných svých, 
chraň naše krby rodinné, 
z nich odstraň vše, co kazí v nich 
šlechetné mravy, prosíme.
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5. Dej, ať milosti svěží dech 
zahřeje srdce chladnoucí 
a v pohraničních oblastech 
zhoj rány dosud živoucí.

6. Nauč nás lásce Kristově 
– jen on svět může zachránit –, 
o to tě prosí pokorně 
tobě vždy vděčný český lid.

Δ. Ježíši, vládce vznešený, 
buď tobě sláva s Otcem tvým, 
i Duchu, lásky Plameni, 
ať vděčně zní zpěv světem vším. Amen.

psAlmodie

A. 1. Její touhou bylo || patřit na Boží chrám. (d. v. 
Aleluja.)
Žalmy a kantikum ze společných textů o sv. ženách str. 687.

A. 2. Když pomáhala svému lidu, || nešetřila svého 
života. (d. v. Aleluja.)
A. 3. Nevymizí její chvála || ze srdce lidí. (d. v. 
Aleluja.)

krátké čtení Sir 26, 13.15–16

Půvab ženy blaží jejího muže, její rozumnost osvě-
žuje jeho síly. Nad všechen půvab je cudná žena, 
neocenitelná je čistá duše. Slunce vycházející na 
výšinách Páně – to je krása dobré ženy v uspořá-
daném domě.
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krátké resPonsorium ST

Během roku:
R. Vyvolil ji Bůh * a dal jí přednost přede všemi. 
Vyvolil.
V. Uvedl ji do svého stánku. * A dal. Sláva Otci. 
Vyvolil.
V době velikonoční:
R. Vyvolil ji Bůh a dal jí přednost přede všemi. * 
Aleluja, aleluja. Vyvolil.
V. Uvedl ji do svého stánku. * Aleluja, aleluja. Sláva 
Otci. Vyvolil.

KAntiKum pAnny mARie

A. Otevřela svou ruku nuznému a své dlaně vztáhla 
k chudákovi. || Síla a důstojnost jsou jejím rouchem 
a bude jásat v poslední den. (d. v. Aleluja.)

pRosby

Svatá Zdislava čerpala sílu k důslednému křes-
ťanskému životu z Boha, nevyčerpatelného zdroje 
lásky. Proto i my s důvěrou prosme:
R. Bože, ukaž na nás divy své lásky.
Zachraň, Bože, rodiny celého světa,
— ukaž jim krásu ctností a moc divů na 

svaté Zdislavě, věrné dceři církve.
Ty jsi Otec a ochránce všech,
— dej, ať všichni, kdo mají svatou 

Zdislavu za patronku, pociťují její 
mocnou ochranu a pomoc.
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Svatá Zdislava následovala Pannu 
Marii, Matku Boží,

— ať vede k ní a k jejímu Synu Ježíši Kristu 
celou dominikánskou rodinu v naší zemi.

Se svatou Zdislavou hledíme v plné 
důvěře na Ukřižovaného,

— uzdrav nás na její přímluvu od jedu hříchu.
Svatá Zdislava se pro všechny trpící 

obětovala do krajnosti,
— dej bratřím a sestrám, ať z eucharistie čerpají 

podobnou účinnou lásku k bližním.
Odměň věčnou slávou všechny 

šiřitele kultu svaté Zdislavy,
— dej, ať se s ní shledají u tebe v nebi.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys naučil svatou Zdislavu jít cestou doko-
nalosti plněním povinností manželského života 
a skutky blíženské lásky; ° prosíme tě, dej na její 
přímluvu, † ať se všechny rodiny obnovují a vzkvé-
tají svědectvím křesťanských ctností. ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.
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Nebo:
Bože, tys dal svaté Zdislavě milost, že svou mysl ne-
ustále povznášela k tobě, ustavičně o tobě rozjímala 
a svědomitě pečovala o své bližní; ° na její přímluvu 
dej, ať i my horlivě usilujeme o nadpřirozené hod-
noty † a lásku projevujeme dobrými skutky. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
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ČERVEN

4. června
SV. PETRA VERONSKÉHO, 

KNĚZE A MUČEDNÍKA
Památka

Narodil se v roce 1205 ve Veroně. Pocházel z rodiny katarů – 
novomanichejců. V době svého studia v Boloni se seznámil se 
svatým Dominikem a přijal katolickou víru. Dominik jej pak 
přijal do řádu. Po skončení formace se věnoval kázání zvláště 
mezi katary. Stal se velmi oblíbeným kazatelem, působil v Bo-
loni, Miláně a jeho okolí, v Toscaně, Anconě, Ferraře a dalších 
městech. V roce 1240 byl převorem kláštera v Asti a 1251 v Comu. 
Odtržení od katarů pro něho s největší pravděpodobností zna-
menalo také odtržení od vlastní rodiny. Tyto okolnosti by mohly 
vysvětlovat jeho horlivost v boji proti herezi i důvod jeho smrti. 
Po příkladu svatého Dominika působil mezi katary především 
formou dialogu. Protože znal jejich učení, dovedl vždy najít 
správné argumenty. Mnoho sektářů přivedl zpět do církve. V roce 
1232 jej papež Řehoř IX. jmenoval generálním inkvizitorem 
v Lombardii. Kataři ho nakonec odsoudili k smrti. Najali dva 
vrahy, kteří jej 6. dubna 1252 na cestě z Coma do Milána zabili. 
Petrovo tělo bylo pohřbeno v klášterním kostele sv. Eustorgia 
v Miláně. Jeho vrah Carino později litoval svého činu a vstoupil 
do řádu svatého Dominika. Je známý pod jménem Carino Petr 
Balsamo. Petra Veronského kanonizoval už 9. března 1253, tedy 
rok po jeho smrti, Inocenc IV.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Pánu, | Králi mučedníků. (d. v. 
Aleluja.)
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Nebo: Klaňme se Králi nebeského vojska | a jásejme 
nad jeho vojákem pro palmu, již získal. (d. v. Alelu-
ja.)

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Nastává den přeslavný, 
v němž paprsek tak jasný 
z temnoty nám zazářil.

2. Petr s mravy jinými 
mezi nevěřícími 
na světě se objevil.

3. Odvrhl svět, čistý byl 
a řádu se podřídil, 
radostnou zvěst přináší.

4. Spásy obraz zrcadlí, 
mravy věrně dodrží, 
ctnosti všechny v sobě má.

5. Sémě slova rozsévá, 
bludy všude vymítá, 
mocně slovem bojuje.

6. Neustoupil on před zlem, 
postavil se bludům všem; 
spravedlivá tekla krev.

7. Ranám rukou pohanských, 
úderům zle zuřících 
svatý mužně podléhá.
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8. Stal se Krista obětí, 
pro nebe se posvětil, 
vchází jako mučedník.

9. Věčné radosti teď má, 
se slávou též dostává 
stonásobnou odměnu.

10. Kéž Bůh dá odpuštění, 
milost za provinění 
nám na jeho přímluvy.

11. A po zdejším trápení 
kéž nás slávou odmění 
na věčné věků věky. Amen.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z kanonizační buly svatého Petra, mučedníka
(25. 3. 1253: BOP I, Romæ, 1729, str. 228–230)

Petr vystoupil pro zasloužený 
vavřín ke Kristu – Skále

Hlas prolité krve zvučí, polnice rozhlašuje vzne-
šené mučednictví, země nemlčí, když je zbrocena 
krví. Toto jsou jisté známky svaté víry. Proto se 
zaradovala nebesa a země rovněž zajásala, když se 
jí dostalo takové radosti. Matka církev má velký 
důvod k veselí, má proč velice se radovat. 

Má proč zpívat Pánu novou píseň, proč vysílat 
k svému Bohu hymnus nesmírné chvály. Katolický 
lid má proč tleskat Nejvyššímu pozdviženýma ruka-
ma, hlasitě jásat a veselit se. Shromáždění křesťanů 
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má důvod, aby prozpěvovalo Stvořiteli zbožné písně. 
Vždyť ze zahrady víry bylo právě přineseno na stůl 
věčného Krále lahodné ovoce. Z vinice církve natekl 
do královského kalicha nový mok. Plodná větev, 
přeseknutá nepřátelským ostřím, měla mnoho šťá-
vy, protože těsně přilnula k živému vinnému kmeni.

Z kvetoucího Řádu kazatelů vzešla rudá růže. 
Ze stavby církve byl vybrán kámen, byl hladce vy-
broušen a přitesán, a tak pěkně zapadl do nebeské 
budovy. Z toho nastala v nebi veliká radost, neboť 
všichni svatí jásali a oslavovali takový svátek.

Blažený Petr z Řádu bratří kazatelů si vyvolil bez-
pečnou životní cestu, úplně se dal do služeb Bohu, 
veškerou svou snahu obrátil k zachování evangelia 
a zaměřil na ně všechny své skutky. Sledoval přímou 
a jasnou cestu, totiž zdravou řeholi tohoto řádu. 
Tou se nechal řídit a usměrňovat, vést a dovést i ke 
kýženému odpočinku po práci. Na této cestě téměř 
po třicet let ve víře a za doprovodu lásky vynikal 
a prospíval, především v obhajobě víry, pro kterou 
celý hořel. A tak Petr, pevný na skále víry, byl poslé-
ze zavalen skálou utrpení a vystoupil pro zasloužený 
vavřín ke Kristu – Skále.

Toužil podstoupit smrt pro víru a často si vypro-
šoval od Pána, aby jej nenechal odejít z tohoto světa, 
dokud pro víru nevypije kalich utrpení. Svatokrádce 
zasadil Kristovu služebníku dvě rány. On nenaříkal, 
ale všechno trpělivě snesl a doporučil svého ducha 
Pánu slovy: Do tvých rukou, Pane, odevzdávám 



 4. června 257

svého ducha.1 Také začal odříkávat vyznání víry. Ani 
v tomto okamžiku nepřestal být jejím hlasatelem. 

Tak padlo obilné zrno do země, bylo vymačkáno 
rukama nevěřících a když zemřelo, vyrostlo v bo-
hatý klas. Hrozen byl pošlapán v lisu a přetéká 
množstvím šťávy. Pšenice byla vymlácena, a když se 
z ní vytřásly plevy, je dopravena do Pánovy sýpky. 
Vonné látky rozdrcené kopím rozlévají vůni ještě 
plněji. Nebeské království je uchvacováno násilníky. 
Vírou dobývají svatí nadzemské říše.
1Lk 23, 46.

ResponsoRium

R. Horlivý kazatel, || nadšenec pro víru, * osvícený 
učitel a milovník pravdy. (d. v. Aleluja.)
V. Horlitel pro zákon káže slovem i životem | a září 
hojnými zázraky. * Osvícený.

Nebo:
Z listu jistého bratra Romea neboli Rodericha de 
Atencia svatému Rajmundovi z Peňafortu

(Année Dominicaine ou Vie des saints, bienheureux, 
martyrs O.P., vol. 4, Lyon, 1889, str. 901–903)

Obětoval chvály velikonoční oběti i svůj život
Protože bratr Petr měl přijít v neděli velikonoční-

ho oktávu z Coma do Milána ve věci víry, vydal se na 
cestu předcházející sobotu. Když časně ráno dostal 
požehnání a chtěl vyrazit, přišlo mu náhle na mysl, 
aby nejprve odsloužil mši svatou ze Zmrtvýchvstání 
Páně. Padl tváří k zemi u nohou jednoho bratra, 
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který měl jít s ním, a vyzpovídal se podrobněji a peč-
livěji než obvykle, on, který měl ve zvyku často se 
zpovídat, jak o tom řečený bratr živě vyprávěl. Poté 
zbožně odsloužil mši svatou a vyrazil na cestu se tře-
mi bratřími. Jak potom tito bratři vypověděli, celou 
cestu líčil hrdinská utrpení některých mučedníků. 
Po dlouhém vyprávění začal proti svému zvyku hla-
sitě zpívat velikonoční sekvenci „Victimæ paschali 
laudes“ a ihned se k němu přidal bratr Dominik, 
jeho druh v nastávajícím utrpení. Když se pak jiný 
bratr jménem Konrád pokoušel zpívat tentýž zpěv 
paralelní kvintou v jakési konsonanci, obrátil se 
bratr Petr dobrácky k němu a pravil: „Prosím tě, 
nech zpívat mne samotného a bratra Dominika, 
protože vy se ve zpěvu rozcházíte.“ Bratr zmlkl a oni 
dva sami zazpívali hlasitě celou sekvenci.

Když dozpívali, vešli o hodině oběda do vesnice 
zvané Meda, v milánské diecézi. Aby nebyli hos-
titelům na obtíž, rozdělili se k obědu. Dva šli na 
jedno místo, bratr Petr s bratrem Dominikem se 
uchýlili do jistého kláštera, kde nalezli připravený 
oběd, takže se mohli rychle najíst. Petr vyslal posla 
k ostatním bratřím, aby jim oznámil, že odchází, 
a řekl jim, že mají po obědě jít za ním. Pak se vydal 
na cestu, jako by spěchal pro mučednickou korunu.

Dvě míle za vesnicí došli ke kopci, na kterém se 
skrývali dva najatí žoldnéři, služebníci satanovi. 
Zdálky spatřili bratry a radili se o jejich zavraždění. 
Ale jeden z nich byl pohnut výčitkami a zhrozil se, že 
by se měl účastnit takového zločinu. Opustil svého 
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druha a běžel do vesnice. Když potkal druhé dva bra-
try, s pláčem jim vyjevil celý hanebný záměr. Bratři 
se ze všech sil rozeběhli, aby zachránili bratra Petra. 
Ale než k němu doběhli, druhý služebník satanův 
usmrtil bratra Petra, zasadiv mu pět ran kosou. 

Když byl Petr ubíjen, jak to dosvědčil jeho druh, 
přeživší jej o šest dní, po příkladu Spasitelově ne-
reptal, nebránil se, neutíkal, ale pevně snášel rány, 
dobrotivě odpustil vrahovi příkoří a modlil se za 
něho s rukama vztaženýma k nebi. Jasným hlasem 
řekl: Do tvých rukou, Pane, odevzdávám svého 
ducha.1 V polední hodinu odevzdal ukřižovanému 
a zmrtvýchvstalému Kristu neposkvrněnou duši. 
1Lk 23, 46.

ResponsoRium Zj 2, 10.11; Sir 4, 28

R. Buď věrný až k smrti || a dám ti za odměnu ži-
vot. * Kdo zvítězí, tomu neuškodí druhá smrt. (d. v. 
Aleluja.)
V. Až do smrti bojuj za pravdu | a Pán bude bojovat 
za tebe proti tvým nepřátelům. * Kdo zvítězí.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Dnes je den velké radosti, 
který nám z nebe zazářil; 
mučedník Petr vznešeně 
až k trůnu slávy vystoupil.
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2. Vírou se jako chlapec skvěl 
bludem rodičů nedotčen, 
Bohu vždy věrně sloužit chtěl, 
v roucho chudoby oblečen.

3. Své tělo prací horlivou 
ustavičně pak krotil též, 
když cestou Dominikovou 
pokorně kráčel životem.

4. Svým mučednictvím vítězí 
statečný Kristův bojovník 
a stále hájí lilii 
panenské svojí čistoty.

Δ. Chvála a věčná sláva buď 
Bohu Otci i se Synem, 
též Duchu, jenž je Zastáncem, 
kéž na věky zní vesmírem. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony, na výběr jsou dvě řady. Řada 
A je vzata z Písma svatého, řada B z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Po tobě žízní celá má duše, †|| stále po 
tobě touží mé tělo. | Ve stínu tvých křídel budu na 
věky radostně plesat. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Petr mocný čistotou, †|| skvělý milostí 
nauky, oslavený vítězstvím mučednictví, | obdržel 
trojí korunu slávy. (d. v. Aleluja.)
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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2. antifona
Řada A: Beránek, který je uprostřed před trů-
nem, †|| přivedl ho k pramenům živé vody, | a Bůh 
mu setřel každou slzu z očí. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Bojoval v šiku Řádu kazatelů, || nyní je 
připojen k zástupům nebeského vojska. (d. v. Ale-
luja.)

3. antifona
Řada A: Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi || 
přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky. (d. v. 
Aleluja.)
Řada B: Byl mysli andělské, †|| jazyka plodného, 
života apoštolského, || slavnou smrtí zemřel. (d. v. 
Aleluja.)

krátké čtení 2 Tim 1, 8–10

Nestyď se veřejně vyznávat našeho Pána ani se ne-
styď za mne, že trpím kvůli němu pouta. Naopak: 
Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené 
s hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal svým 
svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale 
z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou dal 
v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo 
teprve nyní, když přišel náš Spasitel Kristus Ježíš. 
On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomí-
jejícího života v evangeliu. 
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krátké resPonsorium ST

Během roku:
R. Pán je má síla, * on je má statečnost. Pán.
V. On se také stal mou záchranou. * On je má sta-
tečnost. Sláva Otci. Pán.
V době velikonoční:
R. Radujte se spravedliví a jásejte v Pánu. * Aleluja, 
aleluja.
V. Oslavujte ho, všichni čistého srdce. * Aleluja, 
aleluja. Sláva Otci. Radujte se. 

Zachariášovo kantikum

A. Kdo bude chtít svůj život zachránit, ztratí ho, || 
kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. (d. v. 
Aleluja.)
Nebo: Připravte se, stateční bojovníci, || a buďte 
přichystáni k bitvě. | Lépe je nám umřít v boji | než 
hledět na neštěstí svého lidu a svatyně. | Ale jaká je 
vůle nebes, | tak ať se stane. (d. v. Aleluja.)

pRosby ST

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví 
pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, 
zabitými pro Boží slovo, a volejme:
R. Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
Pro své mučedníky, kteří ti věrně 

vydávali svědectví a raději podstoupili 
smrt, než aby se ti zpronevěřili,

— dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
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Pro své mučedníky, kteří vyznali 
víru až k prolití krve,

— dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
Pro své mučedníky, kteří na sebe 

vzali kříž a následovali tě,
— dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé 

krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa,
— dej nám, Pane, ať zvítězíme 

nad každým pokušením.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Prosíme tě, všemohoucí Bože, ° dej, ať žijeme z víry 
se stejnou oddaností jako tvůj svatý mučedník 
Petr, † který si za její šíření od tebe zasloužil mu-
čednickou palmu. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Večerní chvály

Hymnus

1. Nad hvězdou jasně zářící 
ať matka církev zaplesá: 
mučedník Petr v nebesích 
novou teď radost prožívá.
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2. Chudý, čistý a pokorný 
Kristu se zcela oddává, 
příkazům Boha naslouchá, 
slovy i skutky vyznává.

3. Když víru slova hlásáním 
s horlivostí chce prohloubit, 
pro víru též meč bludařů 
jej nakonec i zahubí.

4. Ke skále víry, za Petrem 
vždy kráčel v jeho šlépějích. 
Proto byl právem přiveden 
ke Kristu, Skále věřících.

Δ. Chvála a věčná sláva buď 
Bohu Otci i se Synem, 
též Duchu, jenž je Zastáncem, 
kéž na věky zní vesmírem. Amen.

psAlmodie 
Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Pán vytrhl můj život ze smrti, || zrak ze slz, 
nohy z pádu včas. | Teď budu kráčet před Pánem, | 
teď zemí živých půjdu dál. (d. v. Aleluja.)
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Pane, jsem tvůj věrný sluha, || plnit ti budu 
sliby na nádvoří tvého domu na věky. (d. v. Aleluja.)
A. 3. Beránek, který byl zabit, vykoupil nás svou 
Krví || a udělal z nás království a kněze pro svého 
Boha a Otce. (d. v. Aleluja.)
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krátké čtení 1 Tim 6, 11–14

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpě-
livost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se 
věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi 
složil před mnoha svědky slavnostní vyznání. Před 
Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježí-
šem, který před Ponciem Pilátem pronesl slavnostní 
svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny 
a úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

krátké resPonsorium ST

Během roku:
R. Zkoušel jsi nás, Bože, * a dopřál jsi nám odpoči-
nutí. Zkoušel.
V. Tříbil jsi nás ohněm jako stříbro. * A dopřál jsi 
nám odpočinutí. Sláva Otci. Zkoušel.
V době velikonoční:
R. Spravedliví budou zářit v nebeském království 
jako slunce. * Aleluja, aleluja.
V. Všichni, kdo jsou upřímného srdce, budou já-
sat. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Spravedliví. 

KAntiKum pAnny mARie

A. Vzdávejme díky, Pánu, našemu Bohu! || Ve svém 
velikém milosrdenství vyvýšil smrtí našeho svatého 
bratra Petra pravdu víry. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Vydal se na smrt pro zákon svého Boha. †|| 
Neváhal zemřít, byl utracen od bezbožníků a na 
věky žije s Kristem. | Následoval Beránka a obdržel 
palmu. (d. v. Aleluja.)
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pRosby ST

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, 
než trpěl za naši spásu, odkázal nám při Poslední 
večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností 
volejme:
R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, 

tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání 

a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás 

svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme 

všechny překážky a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali 

ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
— stali se ti podobnými ve smrti, dej, 

ať se ti podobají i ve vzkříšení.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, původce a ochránce víry, † tys odměnil svaté-
ho Petra mučednickou korunou za jeho vytrvalost 
ve vyznávání pravé víry; ° dej, aby všichni, kdo 
v tebe uvěřili, vyznávali svou víru slovy i skutky † 
a svým svědectvím pomáhali lidem nalézat cestu 
ke spáse. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

8. června
BL. DIANY ANDALO A CECÍLIE, 

PANEN, MNIŠEK

Diana pocházela z význačné boloňské rodiny, narodila se kolem 
roku 1200. Její otec byl vysoký úředník, od jejího děda koupili 
dominikáni pozemek pro stavbu svého kláštera. Kázání bla-
hoslaveného Reginalda přimělo Dianu k rozhodnutí vstoupit 
do Řádu kazatelů. To bylo ještě utvrzeno setkáním se svatým 
Dominikem. Své rozhodnutí si však musela vybojovat. Po roce 
přemlouvání jí rodiče dovolili 29. června 1223 založit v Boloni 
klášter mnišek a vstoupit do něj. Několik sester pod vedením bla-
hoslavené Cecílie Cesarini a blahoslavené Amaty přišlo z kláštera 
sv. Sixta v Římě, aby uvedly mladé sestry do spirituality mnišek 
sv. Dominika. Diana je známá především jako adresátka padesáti 
dopisů, které jí ze svých cest posílal blahoslavený Jordán Saský. 
Dopisy vyprávějí o rozvoji řádu, ale Jordán v nich také poskytuje 
sestrám duchovní vedení. Diana zemřela 10. června 1236 v Boloni 
a byla pohřbena v klášterním kostele sv. Anežky. Její hlava je 
uložena v bazilice sv. Dominika v Boloni. Kult všech tří mnišek 
potvrdil Lev XIII.
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Společné texty o pannách str. 759, nebo o svatých ženách 
(o řeholnicích) str. 785.

Modlitba se čtením

druhé čtení

Z listu blahoslaveného Jordána Saského
(MOPH, 23, Epist. XXXIV, str. 40–41)

Věnuj se zbožnosti
[Bratr Jordán z Řádu kazatelů, neužitečný slu-

žebník, nejdražší sestře v Kristu Dianě, aby byla po-
volána kochat se ustavičně v radosti a slastech ráje.] 

Hleď, nejdražší, Boží milost mě předcházela, 
ale také mě doprovázely modlitby tvé a mých dcer, 
takže jsem šťastně, živ a zdráv přišel do Paříže. Nyní 
ti posílám tento dopis, abys měla nějakou útěchu 
alespoň z písemného pozdravu, když je ti načas od-
ňata tělesná přítomnost a osobní rozhovor a útěcha, 
která plyne z obojího!

Ty pak, dcero, spolu se svými i mými dcerami 
v Pánu, nesnaž se především o trýznění těla, při 
kterém se snadno překročí míra rozumu a rozlišo-
vání, ale spíše o ctnosti a zejména o zbožnost, která 
podle apoštola všecko zmůže, a o ni se přičiňuj. Ať 
je ustavičně ve tvém srdci jako předmět horoucí 
touhy blažený kraj nebešťanů, onen slavný útulek 
překypující radostí a plesem, místo opravdu prozá-
řené veškerou krásou a převyšující všechno lidské 
chápání, kraj vpravdě božský a hodný být příbytkem 
člověka, stvořeného k Božímu obrazu.
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Snoubenky mají mít často a zbožně na paměti 
Snoubence. Pro jeho pohled ať jsou všechna znetvo-
ření a poskvrnění zušlechtěna úsilím o krásu, aby 
snad posvátné oko Snoubence nebylo ani v nejmen-
ším uraženo. Jejich srdce buď čisté a život nevinný. 
Budiž u nich jednota v zachovávání obyčejů, pokoj 
a svornost, nenarušená láska i zbožná pokora, která 
uchovává všechna dobra, aby si v duši, jež nalezla 
zalíbení v rozkoších ctností, nalezl zalíbení i Boží 
Syn, který je požehnaný na věky věků. Amen. Buďte 
zdrávy.

Modli se za mne. Pozdravuj sestry, milované dce-
ry v Pánu. Vybídni je, ať se modlí za pařížské studen-
ty, aby Pán otevřel jejich srdce a oni byli přístupni 
obrácení, a ti, kteří si udělali dobré předsevzetí, 
aby jej uvedli ve skutek a vytrvale spěli k věčnému 
životu. Buďte zdrávy.

Pozdravují tě bratr Archanděl a bratr Jan. Po-
zdravuj též kajícnice u svaté Anežky i známé paní 
a přítelkyně. Buď zdráva.

ResponsoRium 1 Petr 3, 8.9; Řím 12, 10.11

R. Buďte všichni jednomyslní, || plní zájmu o dru-
hého, | plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. * 
Vždyť k tomu jste byli povoláni, | aby se vám dostalo 
údělem požehnání. (d. v. Aleluja.)
V. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně 
rádi, | v uctivosti předcházejte jeden druhého, | 
služte Pánu. Vždyť.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Kristus nás shromáždil ke své slávě. || Naplň, 
Pane, naše duše Duchem svatým. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Nebeské království je podobné deseti pan-
nám, || které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi 
a nevěstě. (d. v. Aleluja.)

Závěrečná modlitBa

Naplň nás, Bože, radostí z oslavy památky bla-
hoslavených panen Diany a Cecílie ° a dej nám, 
prosíme, na jejich přímluvu, † ať srdcem i skutky do-
svědčujeme své zalíbení v bratrském životě i lásku 
k pravdě. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, || ukřižovali svoje 
tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. | Protože Duch je 
naším životem, | podle Ducha také jednejme. (d. v. 
Aleluja.)
Nebo: Prozíravé panny, přichystejte si lampy: || 
ženich je tady, jděte mu naproti! (d. v. Aleluja.)

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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ČERVENEC

7. července
BL. PETRA JIŘÍHO FRASSATIHO, TERCIÁŘE

Narodil se 6. dubna 1901 v Turíně. Jeho otec byl agnostik, matka 
byla věřící a skvělá vychovatelka dětí. Petr Jiří byl milovníkem 
přírody, alpinistou, sportovcem, veselým společníkem. Přestože 
pocházel z bohaté rodiny, dokázal si uprostřed zajištěného ži-
vota uchovat svobodu srdce. Uměl se podělit o všechno, co měl. 
Studoval gymnázium a polytechniku. V roce 1921, jako student 
univerzity, vstoupil do třetího řádu sv. Dominika. Chápal, že 
tímto způsobem přebírá určitou odpovědnost za církev a vyznává 
svou víru. Myšlenka apoštolátu svatého Dominika jej nadchla. 
Chtěl pomáhat, pracovat pro spásu duší slovem, modlitbou, 
příkladem i dobrými skutky. Denně se modlil růženec, denně 
přistupoval ke svatému přijímání, co nejčastěji přicházel adoro-
vat Nejsvětější svátost. Radostnost a lásku si zachoval i během 
krátké nemoci, kdy jeho tělo následkem akutní obrny postupně 
ochrnovalo. Zemřel 4. července 1925 a byl pohřben v rodinné 
hrobce na městském hřbitově. Beatifikoval jej 20. května 1990 
sv. Jan Pavel II.

Společné texty o svatých mužích (kteří vynikali milosrdnými 
skutky) str. 774.
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druhé četní

Z dopisu bl. Pier Giorgia Frassatiho jeho mladému 
příteli Antonínu Villanimu, 31 srpna 1923.

(P. G. Frassati, Lettere, ed. L. Frassati, 
Brescia 1976, pp. 149-151)

Radost z přílušnosti k rodině sv. Dominika 
a vroucí touha uskutečňvat její charisma.

Těší mě, že chceš patřit k veliké rodině sv. Domi-
nika, o které Dante říká, že tam „lze dlít, když cesta 
nezláká tě křivá.“1 Závazky tam jsou nepatrné, stejně 
dobře víš, že bych nemohl být členem nějakého 
řádu, který je příliš náročný.

Když sv. Dominik založil „Třetí řád“, založil ho 
jako vojsko pro boj s kacíři. Tehdy tam byla pravi-
dla velmi přísná – žili téměř podle původní řehole 
Prvního řádu – ale to se nyní změnilo, a z původ-
ních přísných pravidel nezbylo téměř nic. Je třeba 
ale modlit se každý den dominikánské mariánské 
hodinky neb růženec, ale ani to nezavazuje pod 
těžkým hříchem, kdybys to snad jednou nebo i ví-
cekrát vynechal. 

Doufám, že budeš mít obláčku v nádherném 
turínském kostele, takže Ti budu nablízku, abych 
Tě bratrsky objal. Už tak jsme pokrevní bratři skrze 
krev našeho Pána Ježíše Krista, a teď jimi budeme 
dvakrát tolik, protože budeme mít i společného otce 
svatého Dominika.

Potěšilo by mě, kdybys přijal jméno „bratr Je-
roným“; ne proto, že i já se tak jako syn sv. Domi-
nika jmenuji, ale proto, že mi to připomíná jednu 
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postavu, která je mi je drahá tak jako Tobě, který 
se mnou sdílíš stejný názor na zkažené mravy: jde 
o osobu Jeronýma Savonaroly, jehož jméno nehod-
ně nosím. Protože velice obdivuji tohoto bratra, 
který zemřel jako světec na popravišti, chtěl jsem 
si ho jako terciář vzít za vzor, ačkoli mi tolik schází, 
abych ho následoval. Popřemýšlej a napiš mi, co si 
o tom myslíš.  

Děkuji Ti také jménem svých rodičů za pěkná slo-
va, která je v těchto dnech tak potěšila, zvláště když 
nejsou jen myšlena, ale vycházejí z Tvého srdce, tak 
jako i já ho cítím blízko sebe v této chvíli. Pozdravy 
Tvým rodičům a Tobě vše nejlepší v Kristu Ježíši. 

Bratr Jeroným.
1Božská komedie, Ráj, X, 96

ResponsoRium Srov. Sir 15, 5.3

R. Pán ho oblékl || rouchem radosti: * Korunoval 
ho slávou.
V. Pán ho sytil chlebem života a poznání, | dal mu 
pít vodu moudrosti. * Korunoval ho slávou.
Nebo:  2 Tim 1, 9–10
R. Bůh nás povolal svým svatým povoláním || z mi-
losti, kterou nyní zjevil * příchodem našeho Spasi-
tele Ježíše Krista.
V. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život. * 
Příchodem.
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Nebo:
Ze svědectví otce Martina Stanislava Gilleta OP, 
magistra Řádu bratří kazatelů a biskupa

(AA.VV., P.G. Frassati Terziario Domenicano. Ricordi, 
Testimonianze e Studi, Bologna 1985, pp. 93-95)

V Bohu nacházel radost života a ve dvaceti 
čtyřech letech v něm našel i sílu zemřít.

Když jsem byl v roce 1922 v Turíně na jubilejních 
oslavách svatého Dominika, měl jsem příležitost 
poznat během posvátných obřadů, které se tam tak 
slavnostně konaly, některé univerzitány z domi-
nikánského Třetího řádu. Všichni byli sympatičtí, 
ale jeden mi utkvěl v paměti díky svému osobnímu 
kouzlu. Vycházela z něho zvláštní přitažlivost plná 
dobrosrdečnosti. Jmenoval se Pier Giorgio Frassati.

Pier Giorgio patřil k oné výjimečné skupině 
mládeže, kterou dnes už najdeme téměř ve všech 
universitních centrech, která má idealistickou tou-
hu po nadpřirozenu spolu s opravdovou povahou 
apoštolů. Byl to sice ještě tenkrát jenom student, ale 
už na něm bylo vidět, jakým mužem jednou bude: 
ne zrovna intelektuál, který dá celý život do služeb 
svých myšlenek, ale spíše muž činu, rozhodnutý dát 
své myšlení do služeb života.

Tento mladík považoval za svůj program „jednat 
jako křesťan“; čímž myslel jak vnitřní život, tak 
vnější aktivity; život osobní, stejně tak i rodinný 
a společenský. Jednat pro něj znamenalo především 
žít; tedy myslet, vnímat, milovat, využít všechny 
zdroje a možnosti přirozenosti i milosti. 
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Nejhlubším pramenem jeho aktivity, která vy-
cházela z celé jeho bytosti byl Bůh lásky, jehož pří-
tomnost ho přímo opájela. Tam nacházel radost 
života a ve dvaceti čtyřech letech tam našel i sílu 
zemřít. Celý svůj studentský život prožil jako zbož-
ný mladík. Tahle zbožnost mu ale neuhasila jiskru 
v oku, nezachmuřila tvář, neztratil úsměv na rtech. 
Naopak! Celý zářil radostí, protože nechával celou 
svou přirozenost rozkvést na Božím slunci. Všech-
ny ideály, které rozechvívají srdce a jsou vedené 
křesťanským duchem, nacházely u něj domov, a to 
s takovou samozřejmostí a velkodušností, že v tom 
neměl rovného.  

Miloval především svoji rodinu: byl smutný, když 
ji musel opustit a radoval se, když se k ní vracel. 
Stejně tak miloval i svou vlast, kterou považoval za 
svou širší rodinu, a církev, jako vlast, která zahrnuje 
svět duchovní. Tyto postoje se v jeho srdci nesvářily, 
ale harmonizovaly a vzájemně posilovaly. Miloval 
církev, jako matku všech. Ochotně a velkodušně by 
za ni dal i svůj život. V církvi se také zajímal o druhé, 
zvláště o chudé. Hladovým dával i to málo, co měl; 
těm, kterým chyběla láska, nabízel své srdce, a ne-
šťastníkům, kteří o Bohu nic nevědí a žijí v duchovní 
samotě, šel příkladem jako spravedlivý, který žije 
svou víru, a tak je přiváděl k Bohu, aby je nasytil.   

Ve věku, kdy mladým lidem vášně rvou srdce 
a hrozí, že jim brzdy selžou, Pier Giorgio ve svém 
nitru spojil všechny životodárné síly a byl vyrov-
naný. Den za dnem, před Bohem i před lidmi, učil 
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se sebeovládáním vítězit sám nad sebou. Někdo by 
snad klidně mohl říci, že se nevědomky připravoval 
na nějaké vedoucí postavení; pravdou je, že kdo 
chce vést jiné, musí se především naučit ovládat 
sám sebe.  

Avšak Boží úradky jsou nevyzpytatelné, protože 
on vidí věci z mnohem vyšší a delší perspektivy než 
my, a to jak v celku, tak v jednotlivostech. Budiž 
nám však dovoleno, pokud jde o Prier Giorgia usou-
dit, že ve době, kdy jsme ho znali a vkládali do něj 
tolik nadějí, Bůh rozhodl, aby jeho nečekaná a ne-
předvídaná smrt ukázala krásu jeho života a přitáhl 
mladé lidi, schopné nechat se jím inspirovat.  

ResponsoRium Žl 70, 17; 142, 10; 2 Mak 15, 22

R. Učils mě, Bože, od mládí. || Dobrotivým duchem 
svým mě veď, abych kráčel rovnou krajinou. * Na-
učil mě plnit tvou vůli.
V. Panovníku nebes, poslals svého dobrého anděla, 
přede mnou. * Naučil mě plnit tvou vůli.
Nebo: Ef 5, 8–9; Mt 5, 14.16
R. Teď jste světlem v Pánu: || žijte proto jako děti 
světla. * Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné 
dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. 
V. Vy jste světlo světa. | Tak ať vaše světlo svítí 
lidem. * Ovoce toho světla.
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Závěrečná modlitBa

Bože, z tvé milosti blahoslavený Petr Jiří nacházel 
v radostném mládí Krista skrze víru a lásku; ° na 
jeho přímluvu dej, † ať i my dokážeme mezi lidmi 
naší doby šířit ducha evangelních blahoslavenství. ° 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.

9. července
SV. JANA KOLÍNSKÉHO, KNĚZE, 

A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ

Jan Heer se narodil v Německu začátkem 16. století. Byl členem 
konventu v Kolíně nad Rýnem. Na vlastní žádost odešel do Ho-
landska pracovat mezi pronásledované katolíky. Byl ustanoven 
farářem v Hoornaeru. Holandsko v té době prožívalo tvrdé 
náboženské boje. Bylo tehdy pod nadvládou Španělů, kteří zde 
vedli tvrdou protireformační politiku. Boj za reformaci zde byl 
tedy vždy chápán jako boj proti Španělsku. Když se Jan dozvěděl, 
že v Gorkumu byli uvězněni kněží, přišel v přestrojení do města 
Brielle, aby sloužil svátostmi tamějším katolíkům. Po nějaké 
době byl objeven a obviněn ze zrady. Uvěznili jej se skupinou 
kněží z nedalekého Gorkumu, kterou tvořilo jedenáct kapucí-
nů, dva premonstráti, jeden augustinián a čtyři diecézní kněží. 
8. července 1572 byli oběšeni. Jejich těla pak byla rozervána na 
kusy a zakopána nedaleko místa popravy. Ostatky gorkumských 
mučedníků jsou uloženy v Bruselu. Jana Heera spolu s ostatními 
mučedníky kanonizoval 29. června 1867 bl. Pius IX.

Společné texty o více mučednících str. 739.
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Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Králi králů, || který dal blaže-
ným mučedníkům korunu slávy.
Nebo: Pojďte, klaňme se Bohu, || který své mučed-
níky ozdobil věčnou korunou slávy.

Modlitba se čtením

Hymnus jako v ranních chválách.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu blahoslaveného Humberta z Romans o třech 
řeholních slibech

(B. Humberti de Romanis, Epistola de tribus votis 
substancialibus religiosis, Opera de vita regulari, 
Ed. Berthier, Romæ, 1888, sv. I, str. 23 a násl.)

O trpělivosti
Uchopte štít ctností, jímž je trpělivost, která koná 

divy ve svatých Božích. Vždyť trpělivost působí, že 
křehká dívka přemůže celý svět: dokonce i bez boje 
zvítězí nad protivníkem, kochá se v hořkostech světa 
a libuje si v protivenstvích. Apoštolové se radovali, 
že směli pro Kristovo jméno trpět příkoří.1

Uvážíme-li to dobře, utrpení tohoto času, která 
snášíme, se nedají srovnat s velikostí utrpení Kristo-
vých, našich poklesků, pekelných útrap a nebeských 
odměn.2

Proto se naši otcové těšili ze dnů, kdy je Pán po-
kořoval, a z let, kdy znali jen příkoří.3 Zjevně nám 
to ukázal blažený Dominik: když procházel místy, 
kde mu byly nastraženy léčky, lehce si vykračoval 
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a zpíval si. Stejně tak raději pobýval v Carcassone 
než v Toulouse [Tulúz], protože v Carcassone se mu 
dostávalo urážek, zatímco v Toulouse poct.

Příklad trpělivosti nám dal také Job, když říkal: 
Což jsem neukrýval svou bolest, nebyl jsem tichý 
a pokojný?4 Opravdu ovládl navenek své jednání, 
aby nedal najevo známku netrpělivosti. Zdržel se 
nezřízených slov, aby mu ani z úst nevyšla tvrdá 
slova. Upokojil své srdce, aby sama sebe ani uvnitř 
nerozrušil.

Trpělivost je diamant, díky kterému se duše ne-
nechá zlomit obtížemi. Je to lék, který vyhojí každé 
poranění. Je to štít, který ji obrní, aby nemohla 
být zraněna. Nikdo nás jistě nebude moci zranit, 
budeme-li nejprve bojovat v nitru sami proti sobě.

Zná ovoce soužení ten, kdo vyprošoval odměnu 
pachatelům bezpráví.

O tomto ovoci dostatečně svědčí Písmo svaté, 
když vypráví, že oheň nijak neublížil třem mláden-
cům, jenom je zbavil pout.

Totéž ukazuje i řemeslo. Kámen je přece uhla-
zován nebo otesáván proto, aby se mu potom do-
stalo slavného umístění. Tak i my jsme nyní na 
světě tepáni, abychom mohli být umístěni v chrámu 
nebeské vlasti, kde nezazní žádné kladivo. Neboť 
radost nemůže přijít než po smutku, kterým jsme 
nyní biti, buď proto, že to vyžaduje naše vina, nebo 
pro zdokonalení milosti, nebo pro větší slávu. Ach 
námaho a bolesti, ach blažené slzy, které setře ruka 
Všemohoucího z očí zarmoucených!
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Nebeské království patří těm, kdo trpí proná-
sledování pro spravedlnost.5 Pronásledování pak 
obsahuje dvojí, totiž vinu a bolest. Proto je na tom 
lépe trpící než pronásledující: ten, kdo zraňuje, má 
vinu, kdežto ten, kdo rány snáší, má jen bolest.
1Sk 5, 41. 2Srov. Řím 8, 18. 3Žl 89 (90), 15 (Vulg.). 4Job 3, 26. 
5Srov. Mt 5, 10.

ResponsoRium 2 Kor 4, 8.17; Řím 8, 18

R. Jsme vydáváni na smrt pro Ježíše, || ale nesou-
žíme se. | Nynější lehké břemeno utrpení * zjednává 
nám nad každou míru věčnou tíhu slávy.
V. Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí 
slávou, | která se zjeví na nás. * Zjednává nám.

Nebo:
Z povzbuzení kněze Origena k mučednictví

(Č. 41–42: PG 11, 618–619)

Účastníci Kristova utrpení budou 
mít účast i na jeho útěše

Jestliže jsme přešli ze smrti do života, protože 
jsme přešli od nevěry k víře, nedivme se, že nás svět 
nenávidí. Vždyť nikdo, kdo nepřešel ze smrti do ži-
vota, ale zůstal ve smrti, nemůže mít rád lidi, kteří 
přešli z temného domu smrti do budovy postavené 
z živých kamenů, v které je světlo života.

Ježíš položil za nás svůj život. Tak i my jej máme 
položit – neříkám za něho, ale za nás samotné.1 
Myslím za ty, kdo mají být povzbuzeni naším mu-
čednictvím.
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Křesťané, nastává pro nás doba, kdy máme být 
oslaveni. Je totiž řečeno: Ale nejen to! Chlubíme 
se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytr-
valost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost 
plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží 
láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého.2

Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpe-
ní, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné 
útěchy.3 Proto přijměme s největší ochotou Kristova 
utrpení a ať se nám jich dostane ve velké míře, touží-
me-li po hojné útěše, jaké dosáhnou všichni plačící. 
Nedostane se jí však všem rovnou měrou. Neboť 
kdyby byla útěcha pro všechny stejná, nebylo by 
napsáno: Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo 
utrpení, tak také se nám dostává všestranné útěchy.

Kdo mají s Kristem účast v utrpeních, budou 
s ním mít i účast v útěše, a to úměrně k utrpením, 
která s ním sdílejí. Toto se dovídáte od toho, který 
s důvěrou pravil: Víme, že jako máte účast v našich 
souženích, tak budete mít účast i na naší útěše.4

Bůh přece říká ústy proroka: V době příhod-
né jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.5 
Jaká jiná doba by tedy byla příhodnější, než když 
pro svou křesťanskou oddanost Bohu jsme vedeni 
světem v okázalém průvodu se stráží, ale spíš jako 
vítězové než jako poražení? 

Vždyť Kristovi mučedníci s ním odzbrojují kní-
žata a mocnosti, spolu s ním nad nimi vítězí.6 Jako 
měli účast v jeho souženích, tak aby měli podíl 
i v tom, co svým utrpením bohatýrsky vybojoval. 
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Jaký je proto jiný den spásy než ten, kdy odcházíte 
z tohoto světa takovým způsobem?

Ale snažně prosím, nikomu v ničem nedávej-
te pohoršení, aby nebyla potupena naše služba, 
ale ve všem se prokazujte jako Boží služebníci, 
všestrannou vytrvalostí.7 Říkejte si: Co tedy teď 
mám očekávat, ne-li Pána?
1Srov. 1 Jan 3, 16. 2Řím 5, 3–5. 32 Kor 1, 5. 42 Kor 1, 7. 5Iz 49, 8. 
6Srov. Kol 2, 15. 72 Kor 6, 3–4.

ResponsoRium

R. Vedeme přece zápas || ne proti nějaké obyčejné 
lidské moci, | ale proti knížatům a mocnostem, | 
proti zlým duchům v ovzduší. * Stůjte tedy pevně | 
a za ochranný pás ať vám slouží život podle pravdy.
V. Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. | Jen tak 
budete moci odolat, až bude zle, | všecko překonat 
a obstát. * Stůjte tedy pevně.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Noc právě prchla, obzor již se bělá, 
zář jitra krášlí triumf bojovníků, 
v Gorkumské pláni proudem tryská z těla 
krev mučedníků.



 9. července 283

2. Víc a víc roste zástup mučedníků, 
nadšená zbožnost bojovníků Krista; 
se štítem víry bez porážky stojí 
v ukrutném boji.

3. Volají: Bože, ty člověku dáváš 
nebeský chleba; jako hrad přepevný 
dal jsi nám, Kriste, Petra víru jistou, 
jíž on nás učí.

4. Šik vznešený již zde vstříc smrti kráčí, 
Ježíše vzývá, Marii též zpívá, 
se smrtí na rtech Matku svoji volá, 
v písni ji zdraví.

5. Tak poslednímu dni vstříc pospíchají, 
nepřátel síla však zlý triumf slaví; 
z údů bez úcty pohozených kolem 
krev půdu sytí.

Δ. Buď Otci sláva, moc a pocta věčná, 
též jeho Synu ať zní stejná chvála, 
Plameni Duchu svatému též pějme 
oslavnou píseň. Amen.

Nebo:

1. Noc právě prchla, obzor již se bělá, 
zář jitra krášlí triumf bojovníků, 
v Gorkumské pláni proudem tryská z těla 
krev mučedníků.
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2. Slunko již stoupá: to Bůh vzácné hosty 
vítá a koupá v nekonečném jase, 
v příbytku vlastním věčně zla je zprostí, 
v mzdu věčnou dá se.

3. Tleská i země, též si svatých všímá, 
jmen mučedníků vítěznou zvěst šíří, 
od pólu k pólu po zásluze hřímá, 
chválou jen hýří.

4. Ó triumfálním věncem vykoupení 
svědkové Krista, ženci věčných klasů, 
nás pamatujte, tište naše steny, 
vyproste spásu.

Δ. Buď Otci síla, čest a moc a vláda, 
zněj Synu stejná chvála každým časem, 
Duchu svatému ať vše píseň spřádá 
lahodným hlasem. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony, na výběr jsou dvě řady. Řada 
A je vzata z Písma svatého, řada B z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Jako se na nás ze všech stran valí Kris-
tovo utrpení, || dostane se nám také skrze Krista 
všestranné útěchy.
Řada B: Pro Krista vydali svá těla na mučení, || 
aby se stali dědici v domě Božím.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.



 9. července 285

2. antifona
Řada A: Pevně se držel pravdy Kristova slova  || 
a prolitím krve byl zakotven ve vyznání posvátné 
víry.
Řada B: Svatí mají u Boha hojnou odměnu: || 
opravdu zemřeli pro Krista a žijí na věky.

3. antifona
Řada A: Utrpení tohoto času se nedají srovnat 
s budoucí slávou, || která se zjeví na nás.
Řada B: To jsou ti, kdo přišli z velkého utrpení; || 
roucho si doběla vyprali v Beránkově krvi.

krátké čtení Kol 1, 24–25

Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože 
tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do 
plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch 
jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, 
jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh 
svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo.

krátké resPonsorium

R. Vyprali svá roucha * v Beránkově krvi. Vyprali.
V. A Pán jim dal svaté slavné jméno. * V Beránkově 
krvi. Sláva Otci. Vyprali.

Zachariášovo kantikum

A. Jan rozdával lidu proudy milosti, †|| a když se 
svými druhy dal život za víru, | obdržel roucho slávy.
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Nebo: Kéž se Pán rozpomene na naši oběť, || kéž 
v naší žertvě najde zalíbení!

pRosby ST

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví 
pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, 
zabitými pro Boží slovo, a volejme:
R. Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
Pro své mučedníky, kteří ti věrně 

vydávali svědectví a raději podstoupili 
smrt, než aby se ti zpronevěřili,

— dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
Pro své mučedníky, kteří vyznali 

víru až k prolití krve,
— dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
Pro své mučedníky, kteří na sebe 

vzali kříž a následovali tě,
— dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé 

krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa,
— dej nám, Pane, ať zvítězíme 

nad každým pokušením.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, ve svatých mučednících Janovi a jeho druzích 
jsi nám dal příklad obdivuhodné víry a statečnosti; ° 
dopřej nám, prosíme, na jejich přímluvu, † ať podle 
jejich příkladu statečně odoláváme protivenstvím 
světa a neohroženě vyznáváme svou víru. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Večerní chvály

Hymnus

1. Nezlomná skálo, mučedníků sílo, 
vítězů palmo, koruno a skvoste, 
Kriste, náš Králi, tomuto vítězství 
vzpomínku dopřej.

2. V tento den věrný lid zde svátek slaví 
vojáků Krista, těchto sloupů víry, 
neporažené chválí je a písně 
vděčně jim zpívá.

3. S nimi i náš řád společně teď chválí 
svatého Jana vítězství přeslavné, 
on jako pastýř dobrý za své stádo 
položil život.

4. S planoucím žárem víry ve svém nitru 
pokrmy věčné spásy lidu dají. 
Nedbají hrozeb; sám Bůh v jejich srdce 
odvahu vlévá.
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Δ. Buď Otci sláva, moc a pocta věčná, 
též jeho Synu ať zní stejná chvála, 
Plameni Duchu svatému též pějme 
oslavnou píseň. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Veden Duchem svatým, || blažený Jan násle-
doval a zachoval cestu Páně až k prolití krve.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Jako hodný syn svatého Dominika soucítil se 
svými bližními || a horlivě usiloval o jejich spásu.
A. 3. Plný důvěry k Otci skrze Krista, †|| pohrdl ži-
votem na tomto světě | a dosáhl odměny Království.

krátké čtení 2 Kor 4, 17–18

Nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad 
každou míru věčnou tíhu slávy, protože nehledíme 
na to, co je viditelné, nýbrž co je neviditelné. Věci 
viditelné přece pominou, ale neviditelné budou 
trvat věčně.

krátké resPonsorium ST

R. Radujte se v Pánu * a jásejte, spravedliví. Radujte 
se.
V. Oslavujte ho, všichni čistého srdce. * A jásejte, 
spravedliví. Sláva Otci. Radujte se.
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KAntiKum pAnny mARie

A. Z toho jsme poznali Boží lásku: †|| že Pán za nás 
položil svůj život. | Také my jsme povinni položit 
život za své bratry.
Nebo: V nebesích se radují duše svatých, kteří šli ve 
stopách Kristových. †|| A protože z lásky k němu 
prolili svou krev, | budou s Kristem na věky vlád-
nout.

pRosby ST

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, 
než trpěl za naši spásu, odkázal nám při Poslední 
večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností 
volejme:
R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, 

tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání 

a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás 

svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme 

všechny překážky a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali 

ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
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— stali se ti podobnými ve smrti, dej, 
ať se ti podobají i ve vzkříšení.

Otče náš.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

téhož dne 9. července
SV. FRANTIŠKA FERNANDEZE DE 

CAPILLAS, KNĚZE, PETRA SANSE, BISKUPA, 
A DRUHŮ, ČÍNSKÝCH MUČEDNÍKŮ

František Fernandez de Capillas je prvním čínským mučední-
kem. Narodil se v Baquerin de Campos u Valencie 14. srpna 1607 
jako nejmladší z pěti bratří. V Palencii se seznámil s dominikány 
a v roce 1623 vstoupil do řádu. Studoval ve Valladolidu a po 
ukončení studií odešel v roce 1631 na Filipíny. V Manile přijal 
5. června 1632 kněžské svěcení. Deset let pracoval v nemocnici 
na ostrově Luzón a současně se připravoval na misii v Číně. 
V březnu 1642 mohl s několika spolubratry odejít do Číny, kde 
mu byla svěřena provincie Fokien. S nadšením působil ve své 
misii, pěšky chodil od vesnice k vesnici, často v nebezpečí živo-
ta. Založil domorodou kongregaci sester sv. Dominika. V roce 
1644 obsadili Čínu Tataři a tehdy nastalo kruté pronásledování 
křesťanů. Františka zajali 12. listopadu 1647 a dva měsíce jej pod-
robovali krutému mučení. Nakonec jej sťali ve Fogan 15. ledna 
1648. Velké pronásledování pak nastalo v roce 1723, a to právě 
v provincii, kde působili dominikáni. Bratři se skryli a dál se tajně 
věnovali své službě mezi domorodými křesťany. Během let 1747 
a 1748 zemřeli mučednickou smrtí Petr Sans (26. května 1747), 
Ambrož Kuo (28. října 1748), František Diaz Rincon (28. října 
1748), František Serrano Frias (28. října 1748), Jáchym Royo 
Perez (28. října 1748) a Jan Alcober Figuera (28. října 1748). 
Spolu s ostatními čínskými mučedníky je kanonizoval 1. října 
2000 sv. Jan Pavel II. 

Společné texty o více mučednících str. 739.
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Modlitba se čtením

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu svatého Františka Fernandeze de Capillas 
z vězení svému představenému

(Desde la cárcel a su superior. Manuscrito en 
el archivo de la provincia del Rosario)

Ježíš budiž vaším průvodcem, bratře. Vím dob-
ře, že nebudete bez trápení, spíše dosud se svatou 
žárlivostí v této trýzni.1 Proto si buďte jist, že ten, 
kdo mě sem vydal, je náš Pán a Bůh, a že z důvodu 
přebývání zde nestačí k mému vyproštění odtud 
lidské zásahy, dokud nepřijde hodina, pro niž Pán 
Ježíš Kristus určil mě odtud vyprostit.

Mandarín rozkázal, aby mě uvrhli do vězeňské 
cely s nohama v kládě a od té chvíle píšu na ten 
kousek papíru, který jsem našel náhodou na tom-
to místě, kde vše chybí. Jsou tu jen slzy ubohých 
uvězněných, zmírajících hladem a zimou, a není tu 
nikdo, kdo by na jejich slzy dal. Nanejvýš jim dávají 
polévku uvařenou z rýže a já se s nimi dělím o to, co 
dostávám, a sloužím jim tím, co mi pošlou, a jsem 
z toho velmi šťastný.

Ve městě už vědí, co je naším svatým zákonem. 
Mnohokrát to bylo kázáno veřejně i v soukromí. 
Jiného dne se dostatečně prokázala pravda našeho 
zákona, když jsem viděl všechny trpět pro ni se stej-
ným smýšlením a když jsem odpovídal prostřednic-
tvím tlumočníka na vše, z čeho nás obviňují. A dobře 
smýšlející zůstali uspokojení z toho, že náš zákon 
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neobsahuje takové špatnosti, takže zlovolným již 
nedostačují ani důvody ani autorita učenců.

Učiňte, aby se za mě všichni modlili, aby mi 
Bůh, náš Pán, dal statečnost, jestliže snad zeslábnu 
v důsledku většího trýznění, abych ho oslavil smrtí 
a abych ve všem byl odevzdán do vůle našeho Pána. 
Už znám, co to je slabost, a jindy už jsem zažil, jak 
jsou pravdivá slova Páně,2 že mi ve slabostech udělí 
jinou než přirozenou sílu a že si nebude všímat těla, 
ale že na ně bude pohlížet, jako by mi nepatřilo, a že 
mi takto nedá nic, co by mě usoužilo, jak to chce 
tyran, až dokud mi nevezme život. Všichni dobře 
zpozorovali, že nelpím na životě, a mandarín mi 
sdělil, že mě chtějí popravit, aby mě zkoušel. Od-
pověděl jsem mu, ať udělá, co chce, že je mi jedno, 
zda zemřu nyní, nebo někdy jindy.

Starost o bratry ať vás nesvede, abyste dali tomu 
mandarínovi peníze na moje výkupné. Pán nám 
neposlal peníze na to, abychom je dali tyranu, ani 
jsem nečetl, že by během minulých pronásledování 
vysvobozovali služebníky Páně ze smrti penězi – 
tím spíše již předem – a že by to, co je pro chudé, 
dali tyranovi. Vždyť posvátní služebníci se obvykle 
uchylovali k svému Bohu, aby je vysvobodil, a pokud 
to bylo třeba, Pán je vysvobodil, tak jak vysvobodil 
Petra a další. Jasně jsem pochopil, že Pán mě sem 
vsadil, a že mě odtud vyprostí, pokud jsem hoden 
být křesťanům k nějakému prospěchu, a pokud ne, 
vezme mě s sebou, aby přestala má vidění.3
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1Doslova: v tomto červu (pozn. překl.). 2Srov. Mt 10, 28. 3Srov. 
2 Kor 12, 1.7.

ResponsoRium Srov. Mt 10, 18–20; Řím 8, 38–39

R. Duch svatý vložil do jeho úst || slova moudrosti 
na obranu víry před soudci. * Zasloužil si korunu 
vítězství.
V. Ani vězení, ani muka, | ani sama smrt ho ne-
mohly odloučit od Boží lásky. * Zasloužil si korunu 
vítězství.

Nebo:
Z homilie svatého papeže Jana Pavla II. při kano-
nizaci čínských mučedníků

(Osservatore Romano, 2.–3. října 2000)

Darováním svého života zvěstovali 
spásonosné slovo

Tvé slovo je pravda, posvěť nás v lásce.1 Tato 
prosba, ozvěna modlitby, jíž se Kristus obrací k Otci 
po Poslední večeři, jako by vystupovala ze zástupu 
svatých a blahoslavených, které pokolení za poko-
lením vzbuzuje Duch Boží ve své církvi.

Dnes, dva tisíce let od počátku naší spásy, si 
přivlastňujeme tato slova, když máme před očima 
příklad svatosti Augustina Žao Ronga a 119 druhů, 
čínských mučedníků. Bůh Otec je posvětil svou lás-
kou a vyslyšel tím přání svého Syna, který rozepjal 
ruce na kříži, svou smrtí na kříži zničil smrt a zvěs-
toval slávu zmrtvýchvstání, aby si získal svatý lid.2
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Zákon Páně působí radost.3 Tato slova responso-
riálního žalmu odpovídají zkušenosti Augustina Žao 
Ronga a 119 druhů, mučedníků. Vydaná svědectví, 
která je s námi spojila, nám v jejich duchu dávají 
zahlédnout stopy hluboké vyrovnanosti a radosti.

Církev děkuje svému Pánu, že jí žehná a zavlažuje 
světlem a leskem svatosti těchto synů a dcer Číny. 
Prozřetelnost nám dopřává pokračovat v díkůvzdání 
Bohu za to, že dává církvi stále nové příklady evan-
gelijního života a hrdinského svědectví. Mladá dívka 
Anna Wang ve věku 14 let odolává výhrůžkám kata, 
který ji vyzývá k odpadu od víry, a během přípravy 
na popravu stětím prohlašuje se zářící tváří: „Brána 
nebe je otevřena všem“ a pak třikrát zašeptá „Ježí-
ši!“ A osmnáctiletý Či Žuzi neohroženě provolává 
těm, kdo mu právě uťali pravou ruku a chtějí mu 
stáhnout zaživa kůži: „Každý kousek mého těla 
a každá kapka mé krve vám budou znovu ukazovat, 
že jsem křesťan.“

Podobné přesvědčení a radost dosvědčilo dalších 
85 Číňanů, mužů i žen různého věku a postavení – 
kněží, řeholnice i laici – když stvrdili svou nepomíji-
vou věrnost Kristu a církvi darem svého života. To se 
stalo během různých staletí v komplikovaných a ob-
tížných obdobích čínských dějin. Církev chce touto 
kanonizací poukázat na hrdinskou věrnost těchto 
čínských synů a dcer, kteří se nenechali zastrašit 
hrozbou krutého pronásledování. Církev chce uznat, 
že tito mučedníci jsou nám všem příkladem odvahy 
a důslednosti i chloubou vznešeného čínského lidu, 
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a je si vědoma, že v mučednících má nejen příklady 
k následování, ale také přímluvce u Otce. Potřebu-
jeme totiž jejich pomoc, protože jsme voláni v ka-
ždodenním životě ke stejné oddanosti a věrnosti, 
které ve své době ukázali mučedníci.

V tomto zástupu mučedníků září také 33 misio-
nářů a misionářek, kteří opustili svou vlast a snažili 
se sžít s čínskou realitou, jejíž charakteristické rysy 
s láskou přijímali v touze hlásat Krista a sloužit 
tamějšímu lidu. Tam se též nacházejí jejich hroby, 
což naznačuje jejich definitivní příslušnost k Číně, 
kterou navzdory svým lidským omezením upřímně 
milovali a pro niž strávili všechny své síly. „My jsme 
nikdy neudělali nikomu nic zlého, naopak jsme 
mnohým učinili mnoho dobrého,“ odpověděl biskup 
Francesco [Frančesko] Fogolla gubernátorovi, který 
se ho chystal udeřit svým mečem.

Dnes na ně pohlížíme v jejich slávě a vzdáváme 
díky Bohu, který používá ubohé nástroje pro své vel-
kolepé dílo spásy. Oni zvěstovali také darem svého 
života spásonosné Slovo a dali mnohé popudy pro 
rozvíjení lidské důstojnosti.
1Zpěv před evangeliem, srov. Jan 17, 17. 2Srov. II. eucharistická 
modlitba, preface. 3Srov. Žl 18 (19), 9.

ResponsoRium 2 Kor 4, 11.16.17; Řím 8, 18

R. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro 
Ježíše, || ale neklesáme na mysli, | neboť nynější 
lehké břemeno utrpení * zjednává nám nad každou 
míru věčnou tíhu slávy.
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V. Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí 
slávou, | která se zjeví na nás. * Zjednává nám nad 
každou míru věčnou tíhu slávy.
Závěrečná modlitBa

Bože, ty jsi dal svatému mučedníku Františkovi 
a jeho druhům život plný lásky k tvému jménu 
a velkou sílu při hlásání víry; ° dej, ať se na jejich 
přímluvu šíří tvé jméno v zemích, kde hlásali evan-
gelium, † a nám dej pevnost ve víře, kterou zpečetili 
svou krví. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.

17. července
BL. ČESLAVA Z POLSKA, KNĚZE

Narodil se kolem roku 1175 v Lance u Kamienia. Pocházel ze 
šlechtického rodu. Byl kustodem sandoměřské kapituly. V roce 
1219 doprovázel krakovského biskupa Ivona do Říma. Na Pope-
leční středu roku 1220 byl svědkem zázraku v kostele sv. Sixta, 
kdy byl na přímluvu svatého Dominika vzkříšen synovec kar-
dinála Štěpána. Požádal o přijetí do řádu v klášteře sv. Sabiny 
a byl přijat samotným svatým Dominikem. Po návratu do Polska 
působil hlavně ve Slezsku, mimo jiné ve Vratislavi. V letech 
1233–1236 byl druhým polským provinciálem. Do tohoto období 
spadá intenzivní misijní činnost bratří v Rusku a Prusku. Česlav 
jako provinciál zakládal a vizitoval kláštery v Polsku, Čechách 
a na Moravě. Po ukončení úřadu provinciála v roce 1236 se 
vrátil do Vratislavi, kde 15. července 1242 zemřel. Byl pohřben 
v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Jeho kult potvrdil 27. srpna 
1712 Klement XI.
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Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.

Modlitba se čtením

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Ze života blahoslaveného Česlava, ochránce Slezska
(Commentarius F. Abraham Bzovii, Cracoviæ 1608)

Slovem i příkladem učil o spáse
Slezsko si zasloužilo od Boha vznešený a božský 

dar, přeslavného vyznavače Česlava. Nemohlo se 
mu dostat ničeho radostnějšího, ani užitečnějšího, 
ani božštějšího. Jako prý slunce vystupuje z oceá-
nu, tak se Česlav vynořil jako přejasná jitřenka 
z Polska a měl osvítit celé Slezsko, ne jen Vratislav. 
Vskutku, svým zcela neporušeným a nebeským ži-
votem přivedl ztracené lidi k tomu, aby žili počestně 
a bezúhonně. Dobré a spořádané podporoval svým 
povzbuzováním, a také Vratislavi velmi pomohl 
svými modlitbami.

Co kdy bylo vidět na řeholníkovi ctnostného, ja-
kýkoli dobrý skutek, jakákoli nebeská milost, to vše 
se zaskvělo na blahoslaveném Česlavovi. Opravdu 
byl hoden oslavení. Všemohoucí Bůh jej neustával 
den ze dne více a více vyznamenávat ohromnými 
zázraky.

Když přišel Česlav do Vratislavi jako jedinečný 
vzor všech ctností, odvrátil svým počestným životem 
a svatým kázáním mnoho nemravných lidí a nemálo 
špatných od hanebnosti a zločinnosti. Obrátil je, 
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takže si zamilovali Krista a snažili se žít ctnostně. 
Co nejvíce jich také přivedl do řádu.

Při povzbuzování totiž užíval přívětivých slov, 
dovedl výmluvně chválit ctnosti, byl velmi proslulý 
svou učeností a výřečností. Proto se účinně přičinil 
slovem i příkladem nejen o spásu svou, ale i mnoha 
jiných lidí. Proto je hlasatelem spásy, Kristovým 
svědkem, který vydal svědectví pravdě. Jaké je jeho 
jméno, taková bude i jeho sláva.

Kolem léta Páně 1241, když Tataři zběsile pusto-
šili Polsko a Slezsko, dlel Česlav ve slavném městě 
Vratislavi a spolu s jinými věřícími křesťany mocně 
ubránil svými modlitbami město před jejich zběsi-
lostí. Neboť když se modlil, objevila se nad jeho hla-
vou ohnivá koule. Oddíly Tatarů se zalekly. Hleděly 
se zachránit útěkem a odtáhly z města.

Když se přiblížila Česlavova smrt, řekl bratřím: 
„Co se mne týká, synové, nemějte starosti. Dou-
fám, že o mne se postará sám Bůh, dříve bystrý 
pozorovatel, nyní spravedlivý a současně milosrdný 
Soudce. Jestliže jsem strávil smrtelný život k jeho 
chvále, jak se domnívám, a vedl si v této aréně jako 
nepřemožený zápasník, přiřkne mi odměny a věnce. 
Tíží mě starost o vás, které opouštím sice tělem, ale 
ne duchem. Poněvadž s vámi nemohu déle zůstat, 
ustanovuji vás hlavními dědici svého bohatství. 
To si také odnáším s sebou do nebeské pokladny. 
Nepřipraví mě o ně večer života, ale věčný den je 
naplní.“
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U jeho ctihodného náhrobku bývají až dodnes 
na vzývání jeho jména a pro jeho zásluhy milostivě 
uzdravováni lidé postižení rozmanitými neduhy.

ResponsoRium 1 Kor 4, 1–2; Př 20, 6

R. Ať se každý na nás dívá || jako na Kristovy slu-
žebníky a správce Božích tajemství. * Když někdo 
něco spravuje, | požaduje se od něho, aby na něj 
bylo spolehnutí.
V. Mnoho lidí se prohlašuje za spravedlivé, | kdo 
však najde muže věrného? * Když někdo.

Nebo:
Ze starobylých řádových stanov

(ASOP, 2, 1895–96, str. 622 a 644)

Náš řád byl od počátku ustanoven 
zvláště pro kázání a spásu duší

Řehole nám přikazuje, abychom měli jedno srdce 
a jednu duši v Pánu. Proto je správné, abychom my, 
kteří žijeme pod stejnou řeholí a skládáme stejnou 
profesi, byli jednotní i v zachovávání naší kanonické 
řehole, aby jednota, kterou máme zachovávat v na-
šich srdcích, byla podporována a projevována také 
vnější jednotou našeho chování.

Zajisté budeme moci lépe a plněji zachovávat 
a udržovat v paměti tuto observanci, bude-li to, co 
se má dělat, zaznamenáno písemně, takže každému 
bude z písemného svědectví známý způsob, jak 
máme žít, a nikdo nebude smět z vlastní vůle nic 
měnit nebo přidávat nebo ubírat; abychom zvolna 



300 17. července

neupadali, kdybychom zanedbávali maličkosti. Při-
tom však ať má představený ve svém konventě moc 
dispensovat bratry vždy, když se mu to bude zdát 
prospěšné, a to hlavně v tom, co by se zdálo být 
na překážku studiu nebo kázání nebo užitku duší. 
Je přece od začátku známo, že náš řád byl zvláště 
založen pro kázání a spásu duší. Naše studium pak 
má s velkou horlivostí směřovat hlavně k tomu, 
abychom mohli být užiteční duším bližních.

Když ti, kteří jsou k tomu způsobilí, budou muset 
vyjít z kláštera kvůli kázání, dá jim převor společ-
níky, jak to bude pokládat za prospěšné pro je-
jich mravy a počestnost. Ti, kteří vyjdou, poté co 
obdrželi požehnání, ať se všude chovají počestně 
a zbožně jako muži toužící po spáse své a jiných, 
jako muži evangelia, kteří jdou ve stopách Spasi-
telových. Budou mluvit jen s Bohem, nebo o Bohu, 
ať už sami mezi sebou, nebo s bližními a vyhnou se 
tak pochybným důvěrným stykům. 

Když půjdou, aby zastávali řečený úkol kázání, 
nebo když budou jinak cestovat, nebudou přijímat 
a neponesou s sebou zlato, stříbro, peníze a dary, 
s výjimkou potravy, nutného šatstva a knih. Všich-
ni, kdo jsou vysláni za kázáním nebo na studia, ať 
nemají na starosti správu časných věcí, aby mohli 
volněji a lépe splnit uloženou duchovní službu. 
Leda by snad nebyl nikdo jiný, kdo by obstarával 
potřebné věci, protože někdy je nutné se zabývat 
časnými potřebami.
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ResponsoRium 2 Kor 6, 4.7.3.2.3

R. Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci 
všestrannou vytrvalostí, * aby nebyla potupena naše 
služba. 
V. Hle, teď je ta „doba příhodná“, || hle, teď je ten 
„den spásy“. | Nikomu v ničem nedáváme pohorše-
ní. * Aby nebyla.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Lidem zjevil Ježíšovo jméno || a oznámil jim 
slova, která přijal od Boha.
Nebo: Ve věrnosti a mírnosti posvětil jej Pán || a zje-
vil mu svou slávu.

Závěrečná modlitBa

Bože, z tvé milosti blahoslavený kněz Česlav planul 
horlivostí pro spásu duší a nadšeně hlásal evange-
lium; ° dej, ať jdeme věrně v jeho šlépějích † a svým 
životem i kázáním můžeme šířit víru. ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.
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Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, †|| 
a můj Otec ho bude milovat, | a přijdeme k němu 
a učiníme si u něho příbytek.
Nebo: Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují pokoj 
a dobré věci, || kdo říkají Siónu: Bůh tvůj kraluje.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

22. července
SV. MARIE MAGDALÉNY

Svátek
V evangeliích se setkáváme s několika ženami jménem Marie, 
mezi nimi s Marií Magdalskou. Svatý Lukáš píše, že chodila 
s Ježíšem a jeho učedníky a že před tím z ní „vyhnal sedm 
démonů“. Podle všech evangelií stála pod křížem s Ježíšovou 
matkou a Marií Kleofášovou a byla přítomná při jeho pohřbu. 
Na velikonoční ráno se jí Ježíš zjevil a poslal ji, aby oznámila 
jeho zmrtvýchvstání učedníkům. Proto byla dominikány uctí-
vána jako „apoštolka apoštolů“, svým posláním zvláště spojená 
s posláním řádu. Současně nám jako kajícnice připomíná kající 
rozměr dominikánského života.

Všechno jako v LH III, str. 1507, kromě následujících textů, které 
se mohou použít ad libitum:
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Modlitba se čtením

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Ze životopisu svaté Marie Magdalény od Rabana 
Maura

(Castr. 26–27: PL 112, 1474–1475)

Evangelistka zmrtvýchvstání 
a apoštolka nanebevstoupení

Marie věří v Krista. Víru v něho čerpá ze slyšení 
vytouženého Pánova hlasu a z pohledu na jeho 
žádoucí tvář. Neboť hořčičné zrno, které zasel do 
zahrady jejího srdce dobrý zahradník Ježíš, zapus-
tilo v něm kořeny a rozrostlo se ve veliký strom 
neobyčejně pevné víry.1 Bez pochybování uvěřila, 
že ten, kterého viděla, je Kristus, Boží Syn, pravý 
Bůh, jehož si zamilovala, dokud žil. Že opravdu 
vstal z mrtvých ten, kterého viděla umírat. Že je 
opravdu roven Bohu Otci ten, kterého hledala le-
žícího v hrobě.

Spasitel, jemuž není nic skryto, přesvědčen líbez-
nou výsadou o dávné lásce, která nikdy nepřestala 
planout v srdci té, kterou měl rád a která byla jeho 
zvláštní přítelkyní, věděl, že v srdci té, která ho 
s vírou pomazala vonnými mastmi již vystoupil 
k Otci, a ji, hodnou mzdy milosti a slávy ustanovil za 
apoštolku svého nanebevstoupení u apoštolů. Jako 
první ze svých služebnic odměňuje hlavní výsadou 
cti za zásluhy tu, kterou před chvilkou ustanovil 
evangelistkou zmrtvýchvstání a říká jí: „Jdi k mým 
bratřím a řekni jim: Toto praví Pán: ‚Vystupuji 
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k svému Otci‘ přirozeností, ‚a k Otci vašemu‘ milostí; 
‚k Bohu svému‘, pod kterým jsem člověk, ‚a Bohu 
vašemu‘, mezi nímž a vámi jsem prostředníkem.“2 
Toto řekne, a záhy jí zmizí z očí.

Ale ona, vyznamenaná a tak velice upřednostně-
ná milostí samotným Božím Synem, Pánem a Spasi-
telem, neodkládá apoštolský úkol, kterým byla po-
ctěna, nezdržuje se, spěchá k apoštolům a řekne jim: 
„Blahopřejte mi všichni, kdo milujete Pána, protože 
ten, kterého jsem hledala, se mi zjevil. A když jsem 
plakala u hrobu, uviděla jsem svého Pána a toto mi 
řekl: ‚Jdi k mým bratřím a oznam jim: Toto praví 
Pán: Vystupuji k svému Otci, který mě před věky 
zplodil, i k Otci vašemu, který vás přijal za syny.‘ 
‚K Bohu svému‘, protože jsem sestoupil, ‚i k Bohu 
vašemu‘, protože jste vystoupili.“

Marie zvěstovala svým spoluapoštolům evan-
gelium o Mesiášově zmrtvýchvstání. „Viděla jsem 
Pána.“ A prorokovala jeho nanebevstoupení: „A toto 
mi řekl: Vystupuji k Otci svému i Otci vašemu.“
1Srov. Mt 13, 31–32par. 2Srov. Jan 20, 17.

ResponsoRium Mt 28, 1. 5–6; Mk 16, 7

R. Na úsvitu přišla || Marie Magdalská a druhá 
Marie k hrobu. | Ježíš, kterého hledáte, není tady. | 
Byl vzkříšen, jak řekl. * Jde před vámi do Galileje, | 
tam ho uvidíte, aleluja, aleluja.
V. Rychle jděte | a povězte jeho učedníkům a Pet-
rovi, že Pán vstal. * Jde před vámi.
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Nebo:
Z komentáře otce Josefa Lagrange k evangeliím

(L’Évangile de Jésus-Christ, Paris 1946, str. 583 a násl.)

Marie Magdaléna je posvěcena 
na apoštolku apoštolů 

Marie Magdaléna předběhla cestou ke hrobu 
ostatní ženy. Byla téměř ještě noc, když spatřila od-
valený kámen a zjistila, že hrobka je otevřená. Stráže 
byly pryč, ale tomu se nedivila, protože nevěděla, že 
tam byly postaveny. Zběžným pohledem poznala, 
že tělo zmizelo. Neviděla žádného anděla: Ježíš jí 
chtěl totiž sám podat zprávu. Byla mimořádně zne-
pokojena obavou, aby Ježíšovo milované tělo nebylo 
zneuctěno, a proto ihned běžela k Šimonu Petrovi 
a k druhému učedníku, kterého Ježíš miloval. Jak 
byla zmatená, řekla jim: Vzali Pána z hrobu a ne-
víme, kam ho položili.1 „Nevíme,“ říká, poněvadž 
přičítá stejné přesvědčení ostatním ženám, které 
vyšly s ní, ale teprve teď došly k hrobu.

Když se později Petr a Jan vrátili domů, jak svědčí 
sám Jan,2 ona neodešla. Kříž i hrob opustila posled-
ní, k hrobu přiběhla první a nalezla ho prázdný. 
Nemohla se od něho odpoutat, a tak zůstala venku 
a plakala. Potom se chtěla znovu podívat, vešla do 
předsíně a naklonila se, jako kdyby mohla posled-
ním pohledem přece jenom něco zjistit. Tu spatři-
la dva anděly v bílých šatech, jeden seděl v hlavě 
a druhý v nohách tam, kde předtím bylo položeno 
Ježíšovo tělo. Řeknou jí: Ženo, proč pláčeš? Anděly 
nepoznala, protože andělé měli vědět, proč pláče. 
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Řekla jim: Odnesli mého Pána a nevím, kam ho 
položili.3 Plátna nevidí, o cizince se nestará, všechno 
je pro ni nicotné a prázdné.

Znovu se nakloní, tentokrát aby se obrátila a šla 
hledat jinam. Tu vidí Ježíše, ale nepozná ho. Ani na 
něho nepohlédne, protože se stará jen o to milova-
né tělo, které chtěla pomazat drahocennou mastí 
a které je ve svatokrádežných rukou. Ježíš jí řekne: 
Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?4 Ona se domnívá, 
že je to zahradník, snad nevěřící, který by měl vše 
vědět a měl by chápat její starost. Řekne mu: Jestliže 
tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho 
přenesu.5 Když totiž přišla, nestarala se o kámen. 
Chce jen jeho, ale chce. A hle, hlas, který proniká do 
srdce a otvírá oči, jméno, v mateřštině tak důvěrné: 
„Mariam!“ A Magdaléna ihned zvolá: „Rabbuni!“ – 
to je Mistře! A už mu padá k nohám.6 Ještě jí tečou 
slzy, ale slzy radosti.

Setrvá na svém místě, chce tam zůstat, prodlu-
žovat tam výlevy své lásky. Avšak již není čas na 
prolévání slz hříšnice u Spasitelových nohou. Ježíš 
již nepatří do tohoto světa. Jestli dosud nevystou-
pil k Otci, brzy tam vystoupí a ona to má zvěstovat 
učedníkům. Takový je, jak se zdá, smysl slov: Ne-
zadržuj mě, neboť dosud jsem nevystoupil k Otci. 
Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji 
k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu 
vašemu.7

Tím byla Marie Magdaléna posvěcena na apoš-
tolku apoštolů. Neboť uposlechne, tak jako ti, kdo 
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se zřeknou rozmluvy s Mistrem a jdou hlásat evan-
gelium: „Viděla jsem Pána!“
1Jan 20, 2. 2Srov. Jan 20, 10. 3Jan 20, 13. 4Jan 20, 15. 5Tamtéž. 
6Srov. Jan 20, 16. 7Jan 20, 17.

ResponsoRium 
R. Marie Magdaléna || jistě nejvíc milovala. * Když 
učedníci odešli od Pánova hrobu, | ona neodešla!
V. Zanícena žhavou láskou myslela, | že byl odnesen 
z hrobu ten, | o němž věděla, že byl pochován. * 
Když učedníci odešli.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum 
A. Marie, plná vznešených zásluh, †|| ty jsi směla 
jako první ze smrtelníků spatřit Vycházející pravé 
Slunce; | vypros nám, abychom se i my mohli rado-
vat z patření na jeho slávu v nebi.

Závěrečná modlitBa

Bože, tvůj jednorozený Syn poslal Marii Magdalénu, 
aby jako první zvěstovala jeho učedníkům radostné 
velikonoční poselství; ° na její přímluvu dej, ať i my 
hlásáme vzkříšeného Krista † a jednou ho spatříme-
ve věčné slávě. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Marie Magdaléno, svítilno světa a třpytivá per-
lo, †|| ty jsi směla stát se apoštolkou apoštolů a zvěs-
tovat jim Kristovo zmrtvýchvstání: | přimlouvej se 
stále za nás u Boha, který tě vyvolil.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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SRPEN

2. srpna
BL. JANY, MATKY SV. OTCE DOMINIKA

Díky blahoslavenému Jordánu Saskému víme, že matka svatého 
Dominika se jmenovala Jana. Narodila se kolem roku 1140. Po-
drobnější informace o jejím původu a životě nejsou spolehlivě 
doloženy. Podle tradice pocházela ze starobylého šlechtického 
rodu z Azy u Arandy v provincii Burgos, jenž byl spřízněn s kas-
tilskými králi. Provdala se za Felixe, pána v Calerueze, pova-
žovaného za potomka rodiny Guzmanů. Z jejich manželství se 
podle tradičního podání narodili tři synové: Antonín, Mannes 
a Dominik. Životopisci představují Janu jako příkladnou matku 
a uvádějí, že byla ženou „velké víry, šlechetnou, moudrou, plnou 
soucítění s chudými a trpícími“. Zemřela v Calerueze v prvních 
letech 13. století. Lidé ji milovali a projevovali jí úctu nejen za 
života, ale i po její smrti. Její tělo je uloženo v dominikánském 
kostele sv. Pavla v Peňafielu u Valladolidu [Vajadolidu]. Její kult 
schválil 1. října 1828 Lev XII.

Společné texty o svatých ženách (které vynikaly milosrdnými 
skutky) str. 785.
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Modlitba se čtením

druhé čtení

Ze spisu „Kronika svatých“ od Rodriga Cerratského
(V. Diego Carro, Domingo de Guzman, Historia 

Documentada, Madrid, 1973, str. 775–778)

Byla velmi milosrdná
Svatý Dominik, vůdce a věhlasný otec kazate-

lů, který zazářil koncem století jako nová hvězda, 
pocházel z království kastilského ve Španělsku, 
z vesnice zvané Caleruega v diecézi Osma. Slušelo se 
zajisté, aby v posledních dobách v nejzazších konči-
nách světa, když zapadlo světlo století, přivedl Bůh 
od západu světlo, které mělo svými paprsky osvítit 
celý svět zahalený stíny.

Proto chtěl Bůh, který předem zná budoucnost, 
upozornit církev na to, jaký a jak velký bude tento 
přesvatý muž, a chtěl to dokázat některými zname-
ními. Jeho matka, dřív než ho počala, viděla totiž 
ve snu, že nosí v lůně psíka, který má v tlamě hořící 
pochodeň. Když vyšel z lůna, zdálo se, že zapaluje 
celý svět. Byl to předobraz toho, že se z ní narodí 
výborný kazatel, který svou ohnivou výmluvnos-
tí mocně rozplamení ve světě chladnoucí lásku. 
Pozdější události to potvrdily. Její syn neobyčejně 
vystupoval proti neřestem, bojoval proti bludům, 
velmi horlivě povzbuzoval věřící. 

Jeho otec byl úctyhodný muž a měl velký ma-
jetek. Jeho matka byla opravdu počestná, cudná, 
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rozvážná, velmi soucitná k ubohým a ztrápeným 
a mezi všemi ženami oné země vynikala dobrou 
pověstí.

Jeho matka byla totiž velmi milosrdná. Když jed-
nou v době nedostatku viděla trápení nešťastných 
lidí, darovala mnoho ze svého majetku a rozdělila 
mezi chudé i plný sud vína, velmi známého na onom 
místě. Když se její muž vracel a blížil se ke Cale-
rueze, vyšli mu naproti jeho sousedé a někteří mu 
pověděli o víně rozdaném chudým. 

Muž tedy přišel domů a v přítomnosti sousedů 
řekl své manželce, aby jim posloužila vínem z řeče-
ného sudu. Ona se však bála nemalé hanby. Vešla 
ihned do sklepa, kde byl řečený sud, a na kolenou 
prosila Pána: „Pane Ježíši Kriste, nejsem hodna, 
abys mě vyslyšel pro mé zásluhy. Ale prosím tě, 
vyslyš mě pro svého služebníka, mého syna, kte-
rého jsem ti zasvětila.“ Neboť matka znala synovu 
svatost. Vstala plna důvěry, hned přistoupila k sudu 
a shledala, že je plný výborného vína. Děkovala 
Dárci všech milostí a dala štědře nalévat z onoho 
vína svému muži i ostatním. A všichni se tomu divili.

ResponsoRium Iz 58, 7–8

R. Lámej svůj chléb hladovému || a popřej pohos-
tinství bloudícím ubožákům. * Jako jitřenka pak 
vysvitne tvé světlo | a tvá spravedlnost půjde před 
tebou.
V. Když vidíš nahého, obleč ho | a neodmítej pomoc 
svému bližnímu. * Jako jitřenka.
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Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Jako pevné základy na skále || jsou Boží přiká-
zání v srdci svaté ženy.
Nebo: Jako slunce, jež vychází na horách Páně, || je 
krása dobré ženy ve spořádaném domě.

Závěrečná modlitBa

Bože, probuď ve svém lidu ducha evangelia, ° kte-
rým byla blahoslavená Jana tak naplněna, † že 
mohla své syny Dominika a Mannesa připravit pro 
apoštolský život. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, || to 
je můj bratr i sestra i matka, praví Pán.
Nebo: Otevřela svou ruku nuznému || a své dlaně 
vztáhla k chudákovi. | Síla a důstojnost jsou jejím 
rouchem | a bude jásat v poslední den.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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8. srpna
SV. OTCE DOMINIKA, KNĚZE

Slavnost
Narodil se kolem roku 1175 v kastilské vesnici Calerueze. Jeho 
rodiče Felix a Jana byli podle tradice považováni za příslušníky 
významných šlechtických rodin Guzman a z Azy. Svou lásku ke 
Kristu, který trpí ve všech trpících, předávala blahoslavená Jana 
svému synovi. Tato láska jej pak vedla k tomu, že jako student 
v Palencii prodal všechen svůj majetek, aby získal prostředky na 
pomoc hladovějícím. Později dal Dominik této lásce zcela zvláštní 
charakter: bez oddechu pracovat pro spásu duší. Asi v roce 1199 
vstoupil do katedrální kapituly v Osmě. V letech 1203–1205 do-
provázel biskupa Diega de Azevedo na cestách do severní Evropy. 
Při této příležitosti objevil dvě velká pole působnosti – šířící se 
bludná učení, především v jižní Francii, a misie mezi pohanskými 
národy, hlavně mezi Kumány. Na příkaz papeže Inocence III. 
se s Diegem vydali do jižní Francie mezi sektu albigenských. 
Už v roce 1206 založil svatý Dominik ženský klášter v Prouille. 
Postupně vznikalo také společenství bratří, jež bylo 22. prosince 
1216 schváleno papežem Honoriem III. jako Řád bratří kazatelů. 
Do základů svého nového řádu vložil svatý Dominik důležitou 
zásadu: bratři se mají věnovat apoštolátu v naprosté chudobě, 
apoštolátu, který nečeká na pozvání, ale sám vyhledává lidi, jimž 
má zvěstovat pravdu. 15. srpna 1217 rozeslal malou skupinku 
bratří z Toulouse do světa. Poslední období svého života proží-
val neustále na cestách. Navštěvoval své bratry, povzbuzoval je, 
upevňoval jejich odvahu a po návratu do Říma jim vyprošoval 
podporu papeže. Při každé příležitosti kázal. Zemřel v Boloni 
6. srpna 1221 a byl pohřben v klášterním kostele bratří. Kanoni-
zoval jej 3. července 1234 Řehoř IX. V roce 1267 byly jeho ostatky 
přeneseny do zvláštní kaple chrámu sv. Dominika.
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První večerní chvály

Hymnus

1. Dnes, velký otče, tebe uctíváme, 
kterého sám Pán zasvětil si v oběť; 
své vlastní jméno dal ti na znamení, 
v zástavu lásky.

2. Moudrý jsi vůdce posvátného vojska, 
povzbuzuješ ho, aby víra žila 
vykoupeného lidu a ctnost rostla 
neporušená.

3. Kážeš, naléháš, bratry rozesíláš, 
by do všech končin země pospíchali, 
tam světlo Krista nesli a věčného 
života dary.

4. Vždy věrný Bohu i snoubence Páně, 
nevinný, chudý, běloskvoucích mravů; 
příklady dáváš a svět obnovuješ 
v lepší a čistší.

Δ. Buď čest a sláva Trojici Nejvyšší, 
která ti pocty tak veliké dává; 
kéž nám dopřeje následovat tebe 
do slávy nebe. Amen.

Nebo hymnus Ať matka církev zaplesá jako při památce přene-
sení ostatků, str. 218.
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psAlmodie

A. 1. Když konec věku nadcházel, || nebeský nový 
hlasatel | Dominik chudobou se skvěl, | v předzvěsti 
podobu psa měl.

Žalm 95 (96) 
 1 Zpívejte Pánu novou píseň, *
   zpívejte Pánu všechny země! 
 2 Zpívejte k poctě jména Páně, *
   zvěstujte denně jeho spásu! 
 3 Povězte pohanům o jeho slávě *
   a všem národům o jeho divech! —
 4 Vždyť Pán je mocný a hoden chvály, *
   vzbuzuje bázeň nad všechny bohy. 
 5 Pohanští bozi jsou nicota marná, *
   Pán však je stvořitelem nebes. 
 6 Skvělost a velebnost kráčejí před ním, *
   v jeho svatyni moc a krása. —
 7 Chvalte Pána, vy kmeny a rody, *
   chvalte Pána pro moc a slávu, 
 8 chvalte Pána pro jeho jméno! *
   S oběťmi vstupte do jeho síní! 
 9 Klaňte se Pánu v předchrámí svatém! *
   Chvějte se před ním všechny země! 
 10 Hlásejte pohanům: Pán je králem! †
   Upevnil svět, aby nekolísal, *
   podle práva národy řídí. —
 11 Raduj se, nebe, a jásej, země, *
   huč, moře, se vším, co v tobě se hemží, 
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 12 výskejte, nivy, se vším co roste, *
   zašumte vesele, stromy v lesích, 
 13 vstříc Pánu, který přichází soudit, *
   přichází soudit veškerou zemi. 
  On zemi soudí spravedlivě, *
   on ve své věrnosti národy řídí. ∆

A. 1. Když konec věku nadcházel, || nebeský nový 
hlasatel | Dominik chudobou se skvěl, | v předzvěsti 
podobu psa měl. 
A. 2. Za jméno Krista bojoval, †|| Boží semeno 
rozséval, | štít chudoby ho ochraňoval.

Žalm 97 (98) 
 1 Zpívejte Pánu novu píseň, *
   neboť učinil veliké divy: —
  on svou pravicí vítězství dobyl, *
   zvítězil svým ramenem svatým. 
 2 Pán dal poznat dílo své spásy, *
   před všemi zjevil svou spravedlnost. 
 3 Rozpomněl se na svoji milost, *
   na věrnost domu Izraele; 
  viděly všechny končiny země *
   dílo spásy našeho Boha. —
 4 Plesejte před Pánem, všechny země, *
   radujte se, zpívejte, hrejte! 
 5 Hrejte Pánu na strunách harfy, *
   na strunách harfy s hlasitou písní! 
 6 Za zvuků trub a dunění rohů *
   jásejte před tváří našeho Krále! —
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 7 Ať hučí moře a vše, čím se hemží, *
   celá zem se vším, co na ní žije! 
 8 Ať i řeky do dlaní tlesknou, *
   ať i hory jásají sborem 
 9 vstříc Pánu, který přichází soudit, *
   přichází soudit veškerou zemi. 
  On zemi soudí spravedlivě, *
   on podle práva národy řídí. ∆

A. 2. Za jméno Krista bojoval, †|| Boží semeno 
rozséval, | štít chudoby ho ochraňoval.
A. 3. Do nebe teď slavně vstoupil, || když tělesných 
pout se zbavil, | v plnosti nyní okouší, | po čem žíznil 
život celý.

Kantikum Ef 1, 3–10
 3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho 

Pána Ježíše Krista, *
   on nás z nebe zahrnul všemi 

možnými duchovními dary, —
 4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě 

před stvořením světa, †
   abychom byli svatí a neposkvrnění *
   před ním v lásce. —
 5 Podle svého svobodného rozhodnutí 

nás předurčil, †
   abychom skrze Ježíše Krista *
   byli přijati za jeho syny, —
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 6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
   kterou nám projevil svou lásku ve 

svém milovaném Synovi: —
 7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
   odpuštění hříchů. —
  Podle bohatství své milosti, †
 8  kterou nám tak štědře projevil *
   s veškerou moudrostí a rozumností, —
 9 podle svého úradku *
   seznámil nás s tajemstvím své vůle, —
  že si totiž předsevzal, *
 10  až přijde plnost času, 
  obnovit v Kristu všechno, *
   co je na nebi a na zemi. Δ

A. 3. Do nebe teď slavně vstoupil, || když tělesných 
pout se zbavil, | v plnosti nyní okouší, | po čem žíznil 
život celý.

krátké čtení 2 Tim 4, 1–2

Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, 
který bude soudit živé i mrtvé, při jeho slavném 
příchodu a království: Hlásej slovo! Naléhej, ať je 
to vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej 
s veškerou shovívavostí a znalostí nauky.

krátké resPonsorium Žl 41 (42), 9

R. Za Pánem ve dne vzhlížím, * v noci milost čekám.
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V. S písní se modlím k Bohu mého žití. * V noci. 
Sláva Otci. Za Pánem.

KAntiKum pAnny mARie

A. Blažený Dominik pozdvihl ruce k nebi a pra-
vil: †|| „Otče svatý, ty víš, že jsem ochotně a vytrvale 
plnil tvou vůli | a ochránil jsem a zachoval ty, které 
jsi mi dal. | Teď je zas poroučím tobě, | zachovej je 
a ochraňuj.“
Nebo: Chudý si jde pro královský trůn, || vůdce pro 
žezlo, vítěz pro odměnu. | Smrt přechází v život, prá-
ce v odpočinek, | pozemský pláč ustupuje radosti.

pRosby 
Shromáždili jsme se o slavnosti svatého otce Domi-
nika. Podle jeho vzoru prosme Boha při této večerní 
oběti chvály:
R. Pane, shlédni dobrotivě na svou rodinu!
Bože, ve své nevýslovné prozřetelnosti jsi 

obohatil svou církev svatým Dominikem 
— uděl nám, které jsi povolal k jeho 

následování, stejnou horlivost pro pravdu.
Pane, ochraňuj nás, ať se mu podobáme,
— ať se radujeme v protivenstvích a vždycky 

důvěřujeme v tvé milosrdenství.
Našim bratřím, kteří vyznávají tvé 

svaté jméno a tvou pravdu,
— dej uprostřed nástrah tohoto 

světa hojnou milost a sílu.
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Pohleď na všechny naše bratry a sestry, kteří 
se zasvětili službě tvého slova a spáse lidí,

— dej, ať se nijak nenechají zlomit,  
jsou-li snad odmítáni nebo osočováni.

Našim zemřelým bratřím a sestrám 
otevři bránu ráje

— a dopřej nám, ať se s nimi jednou 
radujeme z tvé slávy.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního 
díla svatého otce Dominika, vynikajícího hlasatele 
tvé pravdy, ° a na jeho přímluvu jí posílej horlivé 
kazatele, † aby se ve světě šířilo světlo evangelia. ° 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.

Závěrečné Požehnání

Všemohoucí Bůh Otec, který ustanovil svatého 
Dominika služebníkem evangelia, ať nás upevní 
v našem povolání. 
R. Amen.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte se klanět Pánu apoštolů, | který učinil 
svatého Dominika hlasatelem evangelia.
Nebo: Nadešly radostné slavnosti Dominikovy, | ať 
církev překypuje chválou.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Bojovníkovi Ježíše 
Dominikovi chvála, čest, 
v souhlase s jménem činil vše, 
evangelijním mužem jest.

2. Bez poskvrny si uchoval 
panictví liliový květ 
a nejvíce k těm láskou plál, 
jež viděl do záhuby spět.

3. Zřekl se světa, aby víc 
byl srdcem k boji připraven, 
chudý šel nepřátelům vstříc 
milostí Boží provázen.

4. Bojuje slovem, zázraky, 
bratry do světa posílá, 
i modlitbami hojnými 
s pláčem je často podpírá.

Δ. Buď Bohu trojjedinému 
vždy chvála, sláva, čest a dík; 
kéž k nebi stále vede nás, 
když přimlouvá se Dominik. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou tři řady vlastních antifon: řada A je vzata z Písma 
svatého, řada B mluví o ctnostech svatého Dominika, řada C je 
vzata z dominikánského chorálu.



322 8. srpna

1. antifona
Řada A: Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také 
předurčil, †|| aby byli ve shodě s obrazem jeho 
Syna, | aby tak on byl první z mnoha bratří. 
Řada B: Zřídka mluvil jinak než s Bohem v mod-
litbě, nebo o Bohu, || a k tomu nabádal i své bratry.
Řada C: Když měl dostatečné vzdělání filosofic-
ké, || přešel k studiu nejvyšší Pravdy.

Žalm 41 (42)
 2 Tak jako laň, jež dychtí po tekoucích vodách, *
   tak dychtí, Bože, po tobě má duše. 
 3 Po Bohu žízním v duši, po svém živém Bohu: *
   kdy konečně zas přijdu před tvou tvář? —
 4 Ve dne i v noci jenom slzy jsou můj pokrm, *
   když denně slýchám: „Kde máš svého Boha?“ 
 5 Duše mi přetéká, když si to představuji, †
   jak pronikal jsem do svatyně Boží *
   za chvalozpěvů svátečního davu. —
 6 Proč se má duše rmoutíš, proč 

tak ve mně teskníš? †
   Jen doufej v Boha, zase ho budu slavit, *
   toho, jenž je můj zachránce a Bůh můj! —
 7 Jsem sklíčen, proto na tebe tak 

vroucně myslím †
   tu od Jordánu, z hermonského kraje, *
   a s této hory, která sluje Misar. —
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 8 V šumu tvých vodopádů hloubka 
hloubku volá, *

   tvé vlny, slapy přese mne se valí. 
 9 Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci 

milost čekám, *
   s písní se modlím k Bohu svého žití. 
 10 Bohu, své skále říkám: „Proč mě zapomínáš? *
   Proč se mám vláčet, nepřítelem tísněn?“ 
 11 Až do kostí mě bodá posměch protivníků, *
   když denně slyším: „Kde máš svého Boha?“ 
 12 Proč se má duše rmoutíš, proč 

tak ve mně teskníš? †
   Jen doufej v Boha, zase ho budu slavit, *
   toho, jenž je můj zachránce a Bůh můj! ∆

Řada A: Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také 
předurčil, †|| aby byli ve shodě s obrazem jeho 
Syna, | aby tak on byl první z mnoha bratří. 
Řada B: Zřídka mluvil jinak než s Bohem v mod-
litbě, nebo o Bohu, || a k tomu nabádal i své bratry.
Řada C: Když měl dostatečné vzdělání filosofic-
ké, || přešel k studiu nejvyšší Pravdy.

2. antifona
Řada A: Bůh zazářil v našem srdci, †|| aby osvítil 
lidi poznáním své velebnosti, | která je na Kristově 
tváři.
Řada B: Soucítil s bližními || a horoucně toužil po 
jejich spáse.
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Řada C: Pod Augustinovou řeholí dobře prospí-
val, || poté svůj život kanovnický rozšířil v apoštol-
ský.

Žalm 76 (77)
 2 K Bohu volám, hlasitě křičím, *
   k Bohu volám, aby mě slyšel. 
 3 V den své tísně za Pánem hledím, †
   bez oddechu vztahuji ruce *
   duše má se utěšit nedá. 
 4 Vzdychám, jak jen vzpomenu Boha, *
   duch můj zemdlí, začnu-li hloubat. —
 5 Víčka oční nemohu zavřít, *
   neklidný jsem, neschopen slova. 
 6 Rozvažuji o starých dobách, *
   o těch dávno minulých létech. 
 7 Za noci tak přemítám v srdci, *
   rozjímám a srovnávám v duchu: —
 8 „Což Pán může zavrhnout navždy? *
   Nikdy už se slitovat nemá? 
 9 Navždy se svou milostí skončil, *
   slovo jeho na věky zmlklo? 
 10 Zapomněl Bůh na slitování, *
   či svůj soucit odpírá z hněvu?“ —
 11 Tak si říkám: „V tom je má bolest, *
   změnila se pravice Páně!“ 
 12 Stále myslím na Boží skutky, *
   myslím na tvé někdejší divy! 
 13 Uvažuji o všech tvých dílech, *
   probírám tvé veliké činy. —
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 14 Bože, vše, co konáš, je svaté! *
   Kde je Bůh tak velký jako náš Bůh? 
 15 Ty jsi Bůh, jenž zázraky dělá, *
   svou moc dal jsi národům poznat 
 16 a svou paží spasil svůj národ, *
   Jákoba a Josefa syny. —
 17 Uzřely tě vody, můj Bože, †
   uzřely tě, chvěly se hrůzou, *
   zabouřily hlubiny mořské. 
 18 Mraky proudem chrlily vodu, †
   mračna zněla dunivým hlasem, *
   šípy tvé se míhaly jimi. 
 19 Ryk tvých hromů pod koly duněl, †
   blesky plály přes celý obzor, *
   všechna zem se chvěla a třásla. —
 20 Tvoje cesta vedla nás mořem, †
   tvoje stezka spoustami vodstev, *
   aniž nechals za sebou stopy. 
 21 Svůj lid jak stádo vedl jsi rukou *
   Mojžíšovou a Áronovou. ∆

Řada A: Bůh zazářil v našem srdci, †|| aby osvítil 
lidi poznáním své velebnosti, | která je na Kristově 
tváři.
Řada B: Soucítil s bližními || a horoucně toužil po 
jejich spáse.
Řada C: Pod Augustinovou řeholí dobře prospí-
val, || poté svůj život kanovnický rozšířil v apoštol-
ský.
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3. antifona
Řada A: Bůh, dárce naděje, †|| ať vás naplní samou 
radostí i pokojem ve víře, | abyste prospívali v naději 
s mocnou pomocí Ducha svatého.
Řada B: Všude se projevoval slovem i činem || jako 
muž evangelia.
Řada C: Květ čistoty si zachoval nedotčený || a tím 
dospěl k znamenité svobodě života.

Žalm 144 (145) 
 1 Velebit tě budu, Bože můj a Králi, *
   tvoje jméno slavit navždy, na věky. 
 2 Každodenně budu tebe oslavovat, *
   tvoje jméno chválit navždy, na věky. —
 3 Pán je veliký a ve všem hodný chval, *
   jeho velikost se nedá vystihnout. 
 4 Ať rod rodu hlásá chválu skutků tvých, *
   o tvých mocných činech dále vypráví, 
 5 mluví o tvé slávě, lesku, nádheře! *
   Velké divy tvé ať slaví písněmi, 
 6 o síle tvých činů s úctou hovoří, *
   nesmírnost tvé moci líčí s úžasem! 
 7 Chválami ať hýří na tvou dobrotu, *
   nad spravedlností tvou ať jásají! 
 8 Pán je dobrotivý, on je slitovný, *
   shovívavý, plný milosrdenství. 
 9 Pán je milostivý vždy a vůči všem, *
   jeho láska platí všemu stvoření. ∆
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Řada A: Bůh, dárce naděje, †|| ať vás naplní samou 
radostí i pokojem ve víře, | abyste prospívali v naději 
s mocnou pomocí Ducha svatého.
Řada B: Všude se projevoval slovem i činem || jako 
muž evangelia.
Řada C: Květ čistoty si zachoval nedotčený || a tím 
dospěl k znamenité svobodě života.
V. Všechna má slova, která k tobě mluvím.
R. Přijmi do srdce a horlivě naslouchej.

První čtení

Z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům 
 2, 1–16

1Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví 
o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřeč-
ností nebo moudrostí. 2Rozhodl jsem se totiž, že 
u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to 
ukřižovaného. 3Vystupoval jsem u vás se skleslou 
náladou, se strachem a obavami. 4A moje mluvení 
a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech mou-
drosti, ale v projevování Ducha a moci. 5To proto, 
aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na 
moudrosti lidské.

6Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To 
však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, 
kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. 
7Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství 
a skrytá. Bůh ji už před věky pro nás předurčil k naší 
slávě. 8Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, 
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neměl o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, 
nikdy by Pána slávy neukřižovali. 9Ale – jak stojí 
v Písmu – my zvěstujeme to, ‚co oko nevidělo, co 
ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil, co 
všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘

10Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch 
totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. 11Kdo z lidí zná 
lidské nitro? Jen lidský duch, který je v člověku. Tak 
ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží.

12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Du-
cha, který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co 
všechno nám Bůh daroval. 13O tom také mluvíme – 
ne ovšem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale 
tak, jak tomu učí Duch, takže nauku vycházející od 
Ducha také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou.

14Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozený-
mi nepřijímá ty pravdy, které přicházejí od Božího 
Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, 
protože ty věci se dají posoudit jen s pomocí Ducha. 
15Ale člověk produchovnělý může vynést úsudek 
o všem, sám však nepodléhá úsudku nikoho. 16Ne-
boť kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho mohl 
poučovat? Avšak naše myšlenky jsou myšlenky 
Kristovy.
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ResponsoRium 2 Tim 4, 2.5; Řím 10, 15

R. Hlásej slovo! || Naléhej, ať je to vhod či nevhod, | 
usvědčuj, domlouvej, napomínej, | s veškerou sho-
vívavostí a znalostí nauky. * Ty však buď ve všem 
rozvážný, | vytrvalý ve zkouškách, | pracuj jako 
hlasatel evangelia.
V. Jak milý je příchod těch, kdo přinášejí radostnou 
zvěst! * Ty však.

druhé čtení – jedno ze čtyř následujících:

Z „Knížky o počátcích Kazatelského řádu“ blahosla-
veného Jordána Saského

(MOPH, 16, Libellus de Principiis, str. 103–109)

O mravech mistra Dominika
Svatý Dominik vynikal takovou čistotou mravů 

a tak byl unášen božským Duchem, že byl vpravdě 
nádobou počestnosti a milosti, nádobou ozdobe-
nou nejvzácnějšími drahokamy. Byl vždy pevné 
a velmi vyrovnané mysli, s výjimkou chvil, kdy ho 
zarmoutil pohled na bídu a pohnul ho k soucitu. 
A protože veselá mysl rozradostňuje tvář, projevo-
val se jeho lahodný vnitřní mír navenek laskavostí 
a veselým výrazem ve tváři. Tak pevně stál na tom, 
co před Bohem uvážil a co si rozumně předsevzal, 
že sotvakdy ustoupil od toho, co jednou zrale uvážil 
a řekl. A protože, jak jsme už připomněli, z jeho 
tváře vyzařovala vždy veselost, svědčilo to o jeho 
čistém svědomí. Tato zář v jeho obličeji byla něčím 
nadzemským.
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Jí si snadno získával lásku všech. Bez obtíží ihned 
přitahoval každého, kdo na něj pohleděl. Všude, 
kde byl, ať na cestě se svými druhy, nebo v domě 
hostitelově s ostatní jeho rodinou, nebo mezi vel-
moži, knížaty a preláty, vždycky plynula z jeho úst 
řeč, která vzdělávala. Vypravoval mnoho poučných 
příkladů, kterými nabádal mysl posluchačů k lásce 
ke Kristu a k pohrdání tímto světem. Všude se pro-
jevoval slovem i činem jako muž evangelia.

Když byl za dne s bratřími nebo s druhy, nikdo 
nebyl tak společenský a příjemný jako on. V noč-
ních hodinách nikdo nebděl a nemodlil se horlivěji 
a vytrvaleji. K večeru k němu zavítal na návštěvu 
pláč, ale ráno už mu nastávala radost. Den věnoval 
bližním, noc Bohu. Věděl, že ve dne rozdává Bůh 
svou milost a v noci se k němu pozvedá píseň.1  Vel-
mi mnoho a velmi často plakal; ve dne v noci byly 
slzy jeho pokrmem.2 Ve dne proléval slzy zvláště při 
častém až každodenním slavení mše svaté, v noci 
pak když nade všemi neúnavně bděl.

Noc hodně často probděl v kostelích, takže se 
zdálo, jako by neměl vůbec nebo jen zřídka lůžko 
k odpočinku. Noci tedy trávil na modlitbách a v neu-
stálém bdění, pokud mu to dovolovala tělesná křeh-
kost. A když ho konečně zmáhala únava a i duch 
ochaboval, že si musel zdřímnout, opřel si hlavu 
buď před oltářem nebo na jiném místě, ale vždycky 
o kámen jako patriarcha Jakub. A když si maličko 
odpočinul, znovu se vzchopil k vroucí modlitbě.
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Všechny lidi objímal náručí lásky. A protože měl 
všechny rád, měli všichni rádi jeho. Radoval se s ra-
dujícími a plakal s plačícími.3 Protože překypoval 
něžnou láskou, dával se úplně bližním a měl soucit 
s ubohými. Každý ho miloval nejvíc proto, že šel 
prostou cestou, že u něho nebyla ani stopa po dvo-
jakosti nebo přetvářce ve slovech ani ve skutcích.

Opravdově miloval chudobu a nosil vždy prostý 
oděv. V jídle a pití byl velmi střídmý. Vyhýbal se vy-
braným pokrmům a rád se spokojoval jednoduchou 
stravou. Měl pevně v moci své tělo. A když někdy 
pil víno, naředil si jej vodou tak, aby vyhovělo po-
třebám jeho těla, ale nikdy neotupilo jeho jemného 
a bystrého ducha.

Kdo by byl s to napodobit ctnostný život tohoto 
člověka? Můžeme se mu jen obdivovat a poznat 
z jeho příkladu roztěkanost naší doby. Ale abychom 
dokázali to, co dokázal on, to není v lidských silách, 
to je dílo zvláštní milosti. Ledaže milosrdná Boží 
dobrota dopřeje někomu, aby mohl následovat po-
dobnou svatost. Ale kdo je toho schopen?

Přece však jděme, bratři, seč můžeme, ve stopách 
svého otce. A zároveň děkujme Vykupiteli, že dal 
nám, svým služebníkům, vůdce na této cestě, kterou 
kráčíme, a že nás skrze něho znovu zrodil k tomuto 
skvělému společenství. Prosme milosrdného Otce, 
aby nás vedl Duchem, kterým jsou vedeny Boží 
děti, abychom v mezích určených našimi otci směli 
i my dojít přímou cestou k témuž cíli věčného štěstí 
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a trvalé blaženosti, ke které se dostal, neskonale 
šťasten, on sám. Amen.
1Srov. Žl 41 (42), 9. 2Žl 41 (42), 4. 3Řím 12, 15.

ResponsoRium O spem miram

R. Ó naději blahou, || kterou jsi dal těm, kdo tě 
oplakávali v hodině tvé smrti, | že po smrti budeš 
prospěšný bratřím. * Naplň, otče, co jsi řekl, | že 
nám budeš pomáhat svými prosbami.
V. Ty, který jsi zazářil takovými znameními na 
nemocných tělech lidí, | nám, kteří přinášíme dílo 
Kristovo, nemocné uzdrav mravy. * Naplň, otče. 

Nebo:
Devět způsobů modlitby svatého kněze Dominika

(ASOP, 15, 1922, str. 96–97, 99–100)

O modlitbě svatého otce Dominika
První způsob modlitby byl ten, že se ukláněl před 

oltářem, jako by Kristus, oltářem symbolizovaný, 
byl zde přítomen skutečně a osobně, a ne jen ve 
znamení. Přitom říkal: Vždy se ti líbila modlitba po-
korných a chudých.1 Pokorou dosáhla kananejská 
žena toho, co chtěla,2 a marnotratný syn též.3 Ani já 
nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu.4 Neboť 
těžce svou bídou jsem sužován, Pane.5

Svatý otec se vztyčil, sklonil hlavu a pokorně 
vzhlížel ke své Hlavě, ke Kristu. Uvažoval o svém 
služebném postavení a o Kristově vznešenosti a ce-
lou svou bytostí se mu klaněl. Učil i bratry, aby tak 
činili, když jdou kolem Poníženého na kříži, aby 
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Kristus, vrcholně pro nás ponížený, viděl, že se 
my pokorně klaníme před jeho velebností. Stejně 
přikazoval bratřím, aby se takto pokorně skláněli 
před celou Nejsvětější Trojicí, když se slavnostně 
pronášejí slova: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. 

Poté svatý Dominik před oltářem nebo v kapitul-
ní síni pohlížel upřeně a velmi pronikavým pohle-
dem na Ukřižovaného a znovu a znovu mnohokrát 
před ním poklekal. Tak se stávalo, že někdy od 
kompletáře až do půlnoci hned vstával, hned klekal, 
jako apoštol Jakub, jako malomocný v evangeliu, 
který na kolenou prosil: Pane, chceš-li, můžeš mě 
očistit.6 A jako Štěpán padal na kolena a hlasitě 
volal: Nepřičítej jim tento hřích.7

Tu svatý otec Dominik hned pocítil velikou dů-
věru v Boží milosrdenství k němu a ke všem hříš-
níkům, důvěru, že Bůh zachová mladé bratry, které 
Dominik rozeslal, aby kázáním zachraňovali duše. 
A někdy nemohl udržet svůj hlas a bratři ho slyšeli, 
jak říká: K tobě volám, Pane, neodvracej se mlčky 
ode mě, neoslyš mě.8 A říkával i jiná podobná slova 
z božského Písma.

Někdy však mluvil v svém srdci a vůbec nebylo 
slyšet hlas. Zůstával klečet jako v úžasu, a to někdy 
hodně dlouho. Někdy při tomto způsobu vypadal, 
jako by jeho rozum pronikal do nebe, a hned zase 
bylo vidět, jak se rozveselil a stíral si tekoucí slzy. 
Rozněcovala se v něm velká touha, byl jako žíznivý, 
který došel k prameni, a jako poutník, který už je 
blízko vlasti. 
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Vzpamatoval se a nabýval sil a pohyboval se vel-
mi ladně a hbitě, znovu se vzpřimoval a poklekal. 
A tak byl zvyklý na klečení, že na cestě a v hospicích, 
po únavném putování i na cestách, když jiní spali 
a odpočívali, vracel se k svému poklekání, jako by to 
bylo jakési jeho zaměstnání a jeho zvláštní služba. 
A tímto příkladem poučoval bratry více skutkem 
než slovem.
1Jdt 9, 16. 2Srov. Mt 15, 22–28. 3Srov. Lk 15, 11–32. 4Lk 7, 6. 5Žl 
118 (119), 107. 6Mt 8, 2. 7Sk 7, 60. 8Žl 27 (28), 1.

ResponsoRium Ef 4, 15; Př 4, 18

R. Žijme podle pravdy v lásce, * a tak porosteme po 
všech stránkách v Krista, který je naše hlava.
V. Cesta spravedlivých je jako světlo úsvitu, | jehož 
záře roste až do bílého dne. * A tak porosteme.

Nebo:
Z kázání bratra Jeronýma Savonaroly na svátek 
svatého Dominika

(E sermone inedito nella festa di san Domenico, 
Memorie Domenicane, a cura di L. Ferretti, 

anno XXVII, 1910, str. 381–401)

Celý se stal láskou a moudrostí
Hle, veliký kněz, který za svého života opravil 

chrám, za svých dnů opevnil svatyni.1 Toto je, 
bratři, svatý Dominik, jehož svátek dnes slavíme. 
On spolu se svatým Františkem obnovil upadající 
církev.
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Hle, veliký kněz. Bratři, všimněte si těchto slov 
a pozorujte tajemství. Je mnoho kněží i málo kněží. 
A ani dobří kněží nejsou všichni velcí. Vždyť kněz 
má osvěcovat lid, jemu přece náleží kázat. Jak tedy 
může být knězem někdo, kdo neumí osvěcovat? Ale 
jak jím může být někdo, kdo ani sám není osvícen, 
a někdo, kdo je špatný? 

Blažený Dominik byl svatý a byl osvícen naukou. 
Někdo snad řekne: „Já se učím, abych svatě kázal.“ 
Protože kazatelství je velmi čestný úkol, chtějí dnes 
všichni naši kněží kázat, studují proto řečnické pří-
ručky a jiné věci a říkají, že vzdělávají všechen lid. 
„Já udělám v církvi něco dobrého!“ Ale co následu-
je? On za svého života opravil chrám, to jest v době 
svého života. Hříšný život není životem, nýbrž smrtí. 
Řekni tedy: za svého svatého života. To znamená 
svým životem a dobrým příkladem. 

Proste, proste Pána, aby poslal dobré a svaté 
kněze, kteří by opravili dům, totiž církev, jež celá 
hrozí sesutím!

Za svého života opravil chrám. On zbudoval 
dvojitou výšku.2 Výškou tohoto chrámu je dokonalý 
stav některých z duchovenstva, to jest řeholníků. 
Biskup má být dokonalý, protože je v dokonalém 
stavu. Řeholníci však jsou ve stavu směřujcím 
k dokonalosti, protože skládají sliby a zavazují se 
k tomu, co vede k dokonalosti života. K řeholníkům 
patříme i my v Řádě kazatelském. Pomyslete, jak 
dokonalí mají být kazatelé, když se mluví o vysokém 
pilíři chrámových hradeb!3 Bratři, což každý, kdo 
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provozuje nějaké řemeslo, nemá na zřeteli, co toto 
řemeslo znamená, a nestydí se, když podle toho 
nejedná? Jako například voják, který by byl bázlivý 
a utíkal? Mějte proto i vy na zřeteli, co jste!

Zjednal si slávu v přebývání s lidmi.4 O bla-
ženém Dominiku se říká, že byl ve vztahu s lidmi 
vždycky veselý a příjemný, proto ho měli všichni 
zvlášť rádi. Chtěl mít konventy ve městech a stýkat 
se s lidmi, aby mohl všem prokazovat dobro. Proto 
trávil den s bližními a noc věnoval Bohu. Hlásal 
lásku, která rozšiřuje srdce a všechno usnadňuje. 
Pouze tvé soudy jsou neomezené.5 Po cestě před-
pisů tvých budu kráčet, když mi tak široce otvíráš 
srdce.6 Když se ho kdosi ptal, odkud to má, že tak 
krásně vykládá, odpověděl: „Z knihy Lásky.“

Vy také, bratři, se chcete učit Písmu svatému, 
chcete kázat: mějte lásku a ona vás naučí. Mějte 
lásku a pochopíte lásku. Blažený Dominik byl vše-
cek zaujat láskou k bližnímu, aby ho modlitbou, 
kázáním a příkladem přivedl zpět k životu. Pro tohle 
obětoval sám sebe Bohu jako příjemnou oběť. Proto 
následuje: a kadidlo hořící v ohni,7 totiž Ducha 
svatého a lásky k bližním a soužení. To vše stoupalo 
k Bohu jako velmi lahodná vůně. Nakonec se celý 
proměnil v lásku a moudrost a celý byl ozdoben 
ctnostmi.
1Sir 50, 1. 2Sir 50, 2. 3Srov. tamtéž. 4Sir 50, 5. 5Žl 118 (119), 96. 
6Žl 118 (119), 32. 7Sir 50, 9.
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ResponsoRium Srov. Zj 19, 9; Lk 14, 17

R. Když zve svět na Beránkovu svatbu, || posílá otec 
rodiny v čas hostiny služebníka * a slibuje rozmanité 
slasti života.
V. Za posla, který má volat k těmto velkolepým 
hodům, | vyvolil svatého Dominika.* A slibuje.

Nebo:
Z „Knížky o počátcích Kazatelského řádu“ blahosla-
veného Jordána Saského

(Libellus de Principiis O. P.: Acta canonizationis sancti 
Dominici: MOPH, 16, Romæ 1935, str. 30 a násl., 146–147)

Mluvil s Bohem, nebo o Bohu
Dominik žil tak bezúhonným životem a byl uná-

šen tak prudkým božským žárem, že bylo možno 
v něm bezpečně poznat vyvolený nástroj, plný cti 
a milosti. Byla v něm dokonalá vyrovnanost mysli, 
takže ho mohl vzrušit jedině soucit a milosrdenství. 
A protože radostné srdce rozjasňuje tvář, jeho vnitř-
ní jasnost a vyrovnanost se prozrazovaly navenek 
dobrotou a veselým vzezřením. 

Ve všem se projevoval slovem i činem jako slu-
žebník evangelia. Ve dne nebylo mezi bratry a druhy 
nikoho prostšího a milejšího. V noci nebyl nikdo 
horlivější než on ve všech způsobech bdění a mod-
litby. Mluvil málo, jedině s Bohem v modlitbě, nebo 
o Bohu, a povzbuzoval bratry, aby ho v tom násle-
dovali. 

Často si vyprošoval od Boha především to, aby mu 
Bůh daroval pravou lásku, schopnou lidem účinně 
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hlásat a zprostředkovat spásu. Byl přesvědčen, že 
teprve tehdy bude skutečně Kristovým údem, bude -
-li se zcela a ze všech sil vydávat, aby získal duše, 
tak jako se Pán Ježíš, Spasitel všech, zcela obětoval 
za naši spásu. A k uskutečňování tohoto díla založil 
Řád bratří kazatelů, jak to Boží prozřetelnost už 
dávno rozhodla. 

Povzbuzoval často řádové spolubratry ústně 
i písemně, aby stále studovali Nový i Starý zákon. 
Ustavičně s sebou nosil Matoušovo evangelium 
a Pavlovy listy a studoval je tak důkladně, že je uměl 
téměř nazpaměť. 

Dvakrát nebo třikrát byl zvolen biskupem, ale 
pokaždé odmítl, neboť chtěl raději žít se svými bra-
try v chudobě než mít nějaké biskupství. Krásu 
čistoty si zachoval neporušenou až do konce. Přál 
si být bičován, rozsekán na kusy a zemřít pro víru 
v Krista. Řehoř IX. o něm prohlásil: „Znal jsem 
ho jako člověka, který žil zcela podle apoštolských 
pravidel, a není pochyb, že má i v nebi účast na 
slávě apoštolů.“ 

ResponsoRium 
R. Povstal nový hlasatel spásy, || byl jak oheň * 
a jeho slovo plálo jak pochodeň. 
V. V jeho ústech byla nauka pravdy, | nepravost 
se nenalezla na jeho rtech. * A jeho slovo plálo jak 
pochodeň.
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Pokud se modlitba se čtením slaví jako vigilie:

Vigilie
A. Svatý otče Dominiku, †|| buď pamětliv svého 
díla | a přimlouvej se za svou chudou rodinu před 
nejvyšším Soudcem. 
Nebo: Vykupitel všech tvorů vznešený, || aby lidstvo 
dosáhlo spasení, | Dominika poslal k nám na zemi.

1. kantikum Iz 12, 2–6
 2 Hleďte, Bůh je můj spasitel, *
   bez bázně budu doufat,
  neboť Pán je má síla i sláva, *
   a stal se mi spásou.
 3 S radostí budete vážit vody *
   z bohatých pramenů Spasitele.
 4 V ten den budete volat: Oslavujte Pána, *
   vzývejte jeho jméno!
  Zvěstujte národům jeho veliké činy, *
   hlásejte vznešenost jeho jména.
 5 Zpívejte Pánu pro jeho veliké skutky, *
   ať se to dozví celá země.
 6 Kdo bydlíte na Siónu, radujte se a jásejte, *
   protože uprostřed vás je veliký 

Svatý Izraele. Δ

2. kantikum Sir 36, 1–7.13–16
 1 Smiluj se nad námi, Bože všehomíra, 

a shlédni na nás, *
   a ukaž nám světlo svého slitování.
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 2 Svou bázní pronikni všechny pohany, *
   kteří tě nehledají,
  aby poznali, že není Boha mimo tebe, *
   a aby vyprávěli o tvých mocných činech.
 3 Zdvihni svou ruku na cizí národy, *
   ať vidí tvoji moc!
 4 A jako jsi před nimi na nás 

ukázal svou svatost, *
   tak se na nich proslav před našima očima,
 5 aby tě poznali, jako my jsme poznali, *
   že není Boha mimo tebe, Pane!
 6 Znovu čiň znamení, opakuj divy, *
 7  oslav svou pravici, své mocné rámě.
 13 Shromáždi všechny Jákobovy kmeny, †
   aby poznali, že není Boha mimo tebe, *
   a aby vyprávěli o tvých mocných činech.
  Dej jim znovu dědictví, *
   jako měli od pradávna.
 14 Smiluj se nad lidem, který dostal 

od tebe jméno, *
   nad Izraelem, jehož jsi nazval 

svým prvorozeným.
 15 Smiluj se nad svým svatým městem, *
   nad Jeruzalémem, kde přebýváš.
 16 Naplň Sión svými nevýslovnými slovy *
   a svůj lid svou slávou. Δ

3. kantikum Jdt 16, 1–2a.13–15
 1 Začněte na bubny hrát Bohu, *
   pějte Pánu při cimbálech;
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  složte mu novou píseň, *
   velebte a vzývejte jeho jméno!
 2 Vždyť Bůh je Pán, *
   on potírá války.
 13 Zapějme Pánu chvalozpěv, *
   nové hymny zpívejme našemu Bohu.
  Pane a Vládce, tys veliký a slavný, †
   podivuhodný ve své síle, *
   překonat tebe nemůže nikdo.
 14 Všichni tvoji tvorové mají sloužit tobě, *
   neboť jsi řekl, a byli.
  Poslal jsi svého Ducha, a byli stvořeni, *
   a není, kdo by odpíral tvému hlasu.
 15 Před tebou kolísají základy hor i vodstva, *
   skály jako vosk se rozplývají před tvou tváří.
  Ti však, kdo před tebou mají bázeň, *
   budou u tebe velicí ve všem. Δ

A. Svatý otče Dominiku, †|| buď pamětliv svého 
díla | a přimlouvej se za svou chudou rodinu před 
nejvyšším Soudcem. 
Nebo: Vykupitel všech tvorů vznešený, || aby lidstvo 
dosáhlo spasení, | Dominika poslal k nám na zemi.

evAngelium

Vybere se evangelium z lekcionáře OP, které se nepoužije při mši 
svaté: Mt 5, 13–19 nebo Mt 28, 16–20 nebo Lk 10, 1–9.
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Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys milostivě obohatil svou církev zásluhami 
a učením tvého vyznavače a našeho otce svatého 
Dominika; ° dej, ať jí na jeho přímluvu neschází 
pomoc ve věcech časných † a vždy prospívá ve vě-
cech duchovních. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Ranní chvály

Hymnus

1. Jménem svým i skutky Pánu jen náležíš, 
lidi jak bratry své miluješ a učíš, 
přijď, otče, z nebe k nám a světu připomeň 
slova nesoucí spásu všem.

2. Jak sladká odměna je za víru pevnou, 
komu jsi sloužil svou prací i modlitbou, 
řekni, ke komu jsi přilnul a byl věrný 
ty, jenž již v nebi přebýváš.

3. Řekni, že poklady Krista jsou nade vše, 
co může z radostí srdce mít na světě. 
Ač chudý, máš více, než jiní získají, 
dobrodiní dáš ubohým.
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4. Tvé srdce zářilo bělostnou čistotou; 
ať je též ostatním k čistotě pobídkou, 
kéž žijí čistě a zlu ať se vzdalují, 
nebes andělům podobní.

Δ. Přesvaté Trojici chceme teď chválu vzdát; 
dopřej nám milostí jejích tak užívat, 
aby směl na věky každý z nás zpívat jí 
s tebou chvalozpěv radosti. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon: řada A mluví o životě 
a ctnostech světce, řada B je vzata z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Má duše po tobě žízní, || neboť tvé milo-
srdenství je lepší než život.
Řada B: Jako laň prahne po vodách bystřin, || tak 
žíznil Kristův služebník po mučednictví.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

2. antifona
Řada A: Bratr Dominik || setrvával v modlitbě ve 
dne v noci.
Řada B: Na peníze byl chudý, čistým životem bo-
hatý. || Za cenu chudoby si koupil právo na nebe.

3. antifona
Řada A: Když Dominik posílal bratry kázat, †|| 
prosil je a napomínal, | aby horlivě pracovali na 
spáse duší. 



344 8. srpna

Řada B: Prací rukou i jazyka si postavil žebřík || 
a panenská Matka se Synem jej vytáhli do nebe.

krátké čtení Ef 3, 8–9

Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech 
křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat po-
hanům nevystižitelné Kristovo bohatství a jasně 
ukázat všem, jak se uskutečňuje ono tajemné roz-
hodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu.

krátké resPonsorium

R. Povězte pohanům * o slávě Páně. Povězte.
V. A všem národům o jeho divech. * O slávě Páně. 
Sláva Otci. Povězte.

Zachariášovo kantikum

A. Jak milý je příchod toho, kdo zvěstuje pokoj 
a oznamuje spásu, || který praví Siónu: tvůj Bůh 
kraluje.
Nebo: Vykupitel tvorů všech vznešený, †|| aby lid-
stvo dosáhlo spasení, | Dominika poslal k nám na 
zemi.

pRosby

Za tohoto radostného svítání chvalme Pána, který 
chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání 
pravdy:
R. Chvála tobě, Pane, dárce spásy!
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Buď veleben, Pane, že jsi dal svého 
služebníka Dominika své církvi, aby jí 
sloužil, a mnoha bratřím, aby je vedl:

— dej, ať pod jeho vedením děláme stálé pokroky 
s radostí a důvěrou v tvé milosrdenství.

Svatý Dominik zářil před očima 
všech svými ctnostmi, žárem lásky 
a horlivostí v hlásání evangelia,

— děkujeme ti, Pane, že nás voláš 
k jeho následování.

Během času jsi shromáždil zástupy 
bratří a sester, aby šli za ním,

— chválíme tě, Pane, za všechny, kteří slíbili 
slovem i životem naplňovat tvé přikázání lásky.

Chtěl jsi, aby se mnoho laiků i řeholníků 
a řeholnic hlásilo k dominikánské rodině,

— kéž jejich úsilí poznávat tě a oslavovat 
jako svého Mistra přispívá ke tvé slávě.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys milostivě obohatil svou církev zásluhami 
a učením tvého vyznavače a našeho otce svatého 
Dominika; ° dej, ať jí na jeho přímluvu neschází 
pomoc ve věcech časných † a vždy prospívá ve vě-
cech duchovních. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků. 
Nebo jako v prvních večerních chválách.
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Závěrečné Požehnání

Všemohoucí Bůh Otec, který ustanovil svatého 
Dominika služebníkem evangelia, ať nás upevní 
v našem povolání. 
R. Amen.

Modlitba během dne

psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon: řada A mluví o životě 
a ctnostech světce, řada B je vzata z dominikánského chorálu.

Dopoledne
Řada A: Mějte lásku, buďte pokorní, || vaším vlast-
nictvím ať je dobrovolná chudoba.
Řada B: Nastává den radosti, || kdy blažený Do-
minik vstupuje jako skvělý občan do nebe.

V poledne
Řada A: Byl to největší a nejlepší těšitel || pokou-
šených bratří i jiných lidí.
Řada B: Na peníze byl chudý, čistým životem bo-
hatý. || Za cenu chudoby si koupil právo na nebe.

Odpoledne
Řada A: Opravdově miloval chudobu || a nosil vždy 
prostý oděv.
Řada B: Jeden bratr uviděl ve zjevení žebřík ve-
doucí do nebe, || po kterém je otec vyzdvihován 
vzhůru.
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Žalm 33 (34) 

I
 2 Já budu stále dobrořečit Pánu, *
   vždycky v mých ústech bude jeho chvála. 
 3 Jen Pánem ať se honosí má duše, *
   ať slyší pokorní a radují se. 
 4 Velebit pojďte Pána spolu se mnou, *
   společně vzdejme chválu jeho jménu! —
 5 Hledal jsem Pána s prosbou – vyslyšel mě, *
   ze všech mých úzkostí mě vysvobodil. 
 6 Vzhlédněte k němu, ať se rozjasníte, *
   a nikdy tvář vám nezachmuří hanba. 
 7 Zavolal ubožák a Pán ho slyšel *
   a pomohl mu ze všech jeho strastí. 
 8 Buduje pevnou hradbu anděl Páně *
   kol jeho věrných, od zlého je chrání. —
 9 Zkuste a poznáte, jak Pán je dobrý; *
   a šťasten, kdo se uchyluje k němu. 
 10 Bojte se Pána, kdo ho věrně ctíte: *
   kdo bázeň z Boha má, nic nepostrádá. 
 11 Boháči zchudli a teď hladovějí: *
   kdo hledá Pána, v ničem nemá nouzi. ∆

II
 12 Pojďte, mé děti, ke mně blíž a slyšte, *
   budu vás učit, co je bázeň Boží. 
 13 Kdo z vás má život v opravdové lásce, *
   kdo touží po dnech naplněných štěstím? —
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 14 Ať udržuje jazyk od špatnosti *
   a svoje ústa od falešných řečí, 
 15 ať zlého zanechá a koná dobro, *
   snaží se o pokoj a zachová jej! —
 16 Vždyť oči Páně hledí k spravedlivým *
   a jeho uši slyší jejich prosby. 
 17 Na zlé však pohlíží tvář Páně s hněvem, *
   památky po nich v zemi nezůstane. —
 18 Když spravedliví volají, Pán slyší *
   a ze všech soužení je zachraňuje. 
 19 Zkroušeným srdcím vždycky Pán je blízko, *
   zlomené na duchu vždy zase vzpřímí. —
 20 Přemnoho strastí mívá spravedlivý, *
   jenomže Pán ho ze všech vysvobodí. 
 21 Střeží a chrání všechny jeho kosti *
   a ani jedinou mu nedá zlomit. —
 22 Bezbožné zato zloba uštve k smrti, *
   trest čeká ty, kdo křivdí spravedlivým. 
 23 Duše svých věrných Pán vždy vysvobodí, *
   nepozná trest, kdo v něho důvěřuje. ∆

Žalm 18B (19B) 
 8 Zákon Páně je dokonalý, *
   on posiluje duši, 
  svědectví jeho spolehlivé, *
   dá moudrost nevědomým, 
 9 výroky Páně přímočaré, *
   jsou srdci potěšením, 
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  a přikázání Páně jasná, *
   v nich oči prohlédají. —
 10 A bázeň před Pánem je ryzí, *
   trvalou stálost dává, 
 7 a soudy Páně pravda sama *
   a vždycky spravedlivé. 
 11 Jsou vzácnější než zlatá ruda, *
   než ryzí zlato v haldách, 
  jsou lahodností sladší medu *
   a prýštícího plástu. —
 12 Proto tvůj služebník dbá jejich rady, *
   má hojnou odměnu, kdo se jich drží. 
 13 Ale kdo vždycky postihne svou chybu? *
   Očisť mě tedy od vin, jež jsou skryty 
 14 a uchraň svého služebníka pýchy, *
   ať ona nemá vrchu nade mnou! 
  Tak jenom zachovám se bez úhony *
   a těžkých prohřešků se vystříhám. —
 15 Kéž slova mých úst, Pane, se ti líbí, †
   kéž k tobě dosáhne hlas mého srdce, *
   Pane, má skálo a můj zachránce! ∆

Dopoledne
Řada A: Mějte lásku, buďte pokorní, || vaším vlast-
nictvím ať je dobrovolná chudoba.
Řada B: Nastává den radosti, || kdy blažený Do-
minik vstupuje jako skvělý občan do nebe.
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krátké čtení 1 Kor 2, 4–5

Moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých 
slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. 
To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, 
a ne na moudrosti lidské.
V. Šťasten, koho učíš ty, Pane.
R. Vedeš ho ve svém zákoně.

V poledne
Řada A: Byl to největší a nejlepší těšitel || pokou-
šených bratří i jiných lidí.
Řada B: Na peníze byl chudý, čistým životem bo-
hatý. || Za cenu chudoby si koupil právo na nebe.

krátké čtení Iz 59, 21

Duch můj, který na tobě spočívá, a má slova, která 
jsem vložil do tvých úst, nezmizí z tvých úst ani 
z úst tvého potomstva od tohoto času až na věky, 
praví Pán.
V. Hle, kladu svá slova do tvých úst.
R. Ustanovuji tě nad národy a nad říšemi.

Odpoledne
Řada A: Opravdově miloval chudobu || a nosil vždy 
prostý oděv.
Řada B: Jeden bratr uviděl ve zjevení žebřík ve-
doucí do nebe, || po kterém je otec vyzdvihován 
vzhůru.
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krátké čtení Mal 2, 6

Učení pravdy bylo v jeho ústech, bezpráví se neob-
jevilo na jeho rtech; pokojně a bezelstně chodil se 
mnou a mnohé odvrátil od zvráceností.
V. Pane, veď mě ve své pravdě a poučuj mě.
R. Neboť ty jsi Bůh, můj Spasitel.

Závěrečná modlitBa

Modleme se. Bože, tys milostivě obohatil svou cír-
kev zásluhami a učením tvého vyznavače a našeho 
otce svatého Dominika; ° dej, ať jí na jeho přímluvu 
neschází pomoc ve věcech časných † a vždy prospívá 
ve věcech duchovních. ° Skrze Krista, našeho Pána. 

Druhé večerní chvály

Hymnus

1. Tys věčné spásy hlasatel; 
již jméno tvé naznačuje, 
že ty vždy Pánu náležíš, 
jak nám Duch svatý zjevuje.

2. Víra sama si žádala, 
abys byl bohatý srdcem 
širším než svět a posoudil, 
co Bůh je a co ty jsi jen.

3. Vždy čistý, moudrý, laskavý, 
nadšený, s horoucí láskou, 
na cestu boje vstoupil jsi 
za pravdu neporušenou.
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4. Jak mocný vichr vydal ses 
všech bludů stíny rozhánět, 
tak církvi chtěl jsi umožnit 
po cestě bezpečné kráčet.

5. Kéž i my, tvoje rodina, 
takovým žárem planeme, 
a vírou stále naději 
na spásu upevňujeme.

6. Dej nám přes všechny těžkosti 
statečně světem procházet, 
ať s tebou věčně blaženi 
můžeme Bohu slávu pět. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon: řada A mluví o životě 
a ctnostech světce, řada B je vzata z dominikánského chorálu.

1. antifona 
Řada A: Všechny lidi objímal širokou náručí lás-
ky †|| a protože všechny miloval, | všichni milovali 
jeho.
Řada B: Noci probděl s Kristem a neměl ani vlastní 
lůžko. || Když prolil proudy slz, složil tělo na zem.

Žalm 115 (116B)
 10 Věřil jsem, proto smím teď říci: *
   „Velice byl jsem ponížen!“ 
 11 S úzkostí jsem si říkal v duchu: *
   „Věru, je každý člověk lhář!“ —
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 12 Čím nyní odvděčím se Pánu *
   za všechno, co mi prokázal? 
 13 Do rukou vezmu kalich spásy *
   a jméno Páně oslavím. —
 14 Vyplním sliby dané Pánu *
   před jeho lidem veškerým. 
 15 Příliš je drahá v očích Páně *
   smrt těch, kdo jsou mu oddáni. —
 16 Ó Pane, jsem tvůj věrný sluha, †
   tvůj sluha, syn tvé služebnice, *
   tys moje pouta rozvázal. 
 17 Děkovnou oběť přinesu ti *
   a jméno Páně vzývat chci. —
 18 Vyplním sliby dané Pánu *
   před jeho lidem veškerým, 
 19 zde na nádvoří domu Páně, *
   v tvém středu, Jeruzaléme. ∆

Řada A: Všechny lidi objímal širokou náručí lás-
ky †|| a protože všechny miloval, | všichni milovali 
jeho.
Řada B: Noci probděl s Kristem a neměl ani vlastní 
lůžko. || Když prolil proudy slz, složil tělo na zem.

2. antifona 
Řada A: Pohnut soucitem a láskou prodal knihy 
a všechno, co měl, || a daroval to na pokrm chudých.
Řada B: Dětem odchází otec, jejich životní opo-
ra, || a v závěti jim odkazuje pokornou chudobu.



354 8. srpna

Žalm 125 (126) 
 1 Když úděl Siónu k lepšímu obracel Pán, *
   tehdy jsme byli jak ve snách. 
 2 Na rtech nám kypěl veselý smích, *
   jásotem oplýval jazyk. 
  Tehdy šla v národech jedna řeč: *
   „Pán pro ně učinil divy!“ 
 3 Veliký div pro nás učinil Pán, *
   byli jsme radosti plní! —
 4 Pane, náš úděl již k dobrému změň *
   jak vyschlé potoky jihu! 
 5 Vždycky kdo v slzách zasévají, *
   ti budou s jásotem sklízet. —
 6 Vyjdou-li do pole, s pláčem jdou, *
   s pláčem sijí své zrní: 
  s jásotem budou se vracet zpět, *
   v náručí ponesou snopy. ∆

Řada A: Pohnut soucitem a láskou prodal knihy 
a všechno, co měl, || a daroval to na pokrm chudých.
Řada B: Dětem odchází otec, jejich životní opo-
ra, || a v závěti jim odkazuje pokornou chudobu.

3. antifona
Řada A: Hlasitě volal: †|| „Pane, smiluj se nad 
svým lidem. | Co bude s hříšníky?“
Řada B: Učitel pravdy se skvěje ve sboru paniců, || 
s blaženými je ověnčen dvojí čestnou korunou.
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Kantikum Ef 1, 3–10
 3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho 

Pána Ježíše Krista, *
   on nás z nebe zahrnul všemi 

možnými duchovními dary, —
 4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě 

před stvořením světa, †
   abychom byli svatí a neposkvrnění *
   před ním v lásce. —
 5 Podle svého svobodného rozhodnutí 

nás předurčil, †
   abychom skrze Ježíše Krista *
   byli přijati za jeho syny, —
 6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
   kterou nám projevil svou lásku ve 

svém milovaném Synovi: —
 7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
   odpuštění hříchů. —
  Podle bohatství své milosti, †
 8  kterou nám tak štědře projevil *
   s veškerou moudrostí a rozumností, —
 9 podle svého úradku *
   seznámil nás s tajemstvím své vůle, —
  že si totiž předsevzal, *
 10  až přijde plnost času, 
  obnovit v Kristu všechno, *
   co je na nebi a na zemi. ∆
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Řada A: Hlasitě volal: †|| „Pane, smiluj se nad 
svým lidem. | Co bude s hříšníky?“
Řada B: Učitel pravdy se skvěje ve sboru paniců, || 
s blaženými je ověnčen dvojí čestnou korunou.

krátké čtení Flp 1, 3–4.7–8

Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu 
a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím 
za vás za všechny pro vaši účast v evangeliu. Je to 
jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť 
vás nosím v srdci, protože vy všichni máte účast 
v milosti mi svěřené, když hájím a utvrzuji evange-
lium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech 
vroucně toužím láskou Krista Ježíše.

krátké resPonsorium

R. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo * a zachovávají 
je. Blahoslavení.
V. Přinášejí užitek v trpělivosti. * A zachovávají je. 
Sláva Otci. Blahoslavení.

KAntiKum pAnny mARie

A. Velký otče, svatý Dominiku, †|| v hodině smrti 
nás přijmi k sobě | a zde na nás pohlížej vždy s lás-
kou.
Nebo: Světlo církve zářivé, učiteli ctností, || růže 
trpělivosti, perlo počestnosti, | moudrost zdarma 
rozdávals, kázals o milosti, | i nás uveď do sídel 
věčné blaženosti.
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pRosby

Když se můžeme radovat, že jsme pod ochranou sva-
tého otce Dominika, svěřme Boží dobrotě potřeby 
své i celého světa:
R. Pane, zachraň svůj lid.
Nejdobrotivější Bože, povolal jsi nás, 

abychom ti sloužili a šli přitom ve 
stopách svatého otce Dominika,

— prosíme tedy, dej nám jeho 
planoucí zanícení pro pravdu.

Svatý otec Dominik uložil svým synům, 
aby obohacovali svět ovocem 
svého studia a rozjímání,

— opatruj je tedy, Pane, ať jsou ve studiu pilní, 
v modlitbě vytrvalí a v kázání horliví.

Jako ovce bez pastýře hledají lidé životodárné 
pastviny a prameny pravdy,

— rozmnož, Pane, v církvi počet mužů 
a žen, kteří by dovedli vhodně hlásat 
tvou lásku dnešnímu světu.

Svého jednorozeného Syna, poslušného až 
k smrti na kříži, jsi vzkřísil a oslavil,

— prosíme, dej, ať všichni naši zemřelí bratři 
a sestry hledí bez konce na tvoji tvář.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního 
díla svatého otce Dominika, vynikajícího hlasatele 
tvé pravdy, ° a na jeho přímluvu jí posílej horlivé 
kazatele, † aby se ve světě šířilo světlo evangelia. ° 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

Závěrečné Požehnání:
Bůh, který ve svatém Dominikovi zjevil dobrotu 
a lidskost našeho Spasitele, ať vás přetvoří k obrazu 
svého Syna. 
R. Amen.
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15. srpna
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Slavnost
Při této slavnosti vzdáváme díky Panně Marii a vyprošujeme si 
její přímluvu a ochranu pro náš řád. 

Vše jako v římském breviáři (LH IV, str. 1228). Ad libitum se 
však mohou použít následující vlastní texty:

První večerní chvály

psAlmodie

Následující antifony se mohou použít i při jiném oficiu:
A. 1. Skrze tebe se nám otevřely brány ráje: || 
v nich dnes oslavena jásáš s anděly.
A. 2. Jsi zahrada uzavřená, Matko Boží, †|| uzavře-
ná zahrada, zapečetěný pramen. | Vstaň, má milá, 
pojď a pospěš.
A. 3. Jsi krásná a půvabná, Jeruzalémská dcero, || 
hrozná jako ozbrojené šiky.

ResponsoRium pRolixum Srov. Lk 1, 45

R. Blahoslavená jsi, Panno Maria, Matko Boží, || 
protože jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno 
od Pána; | nyní jsi vyvýšena nad chóry andělů. * 
Přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista.
V. Požehnaná a velebená jsi, Panno Maria, | která 
ses bez poskvrny stala Matkou Spasitele. * Přimlou-
vej.
V. Sláva Otci. * Přimlouvej.
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KAntiKum pAnny mARie

A. Kristus vystoupil na nebesa || a připravil své 
nejčistší Matce místo nesmrtelnosti. | Toto je ten 
jasný svátek, | nesrovnatelný se svátky všech ostat-
ních svatých, | kdy slavná a šťastná Maria vstupuje 
do nebeského příbytku za údivu celého nebeského 
dvora. | Nezapomíná nikdy na ty, kdo ji vzývají.

Modlitba se čtením

druhé čtení

Z homilie svatého Jana Damašského
(Hom. 9 in Dormitionem B. V. Mariæ, 

3.7.8.10: PG 96, 727.734.735)

Kdysi Bůh vyhnal z ráje prarodiče smrtelníků, 
kteří se opili vínem neposlušnosti a v opilství tohoto 
přestupku ochabla bystrost jejich mysli a byli tak 
opojeni hříchem, že pozbyli světlo ducha a upadli 
do smrtonosného spánku. Nyní však cožpak by ráj 
mohl nepřijmout tu, která odrazila útok každé-
ho hříchu, zrodila výhonek poslušnosti vůči Bohu 
a Otci a navrátila život celému lidskému pokolení? 
Jak by smrt mohla pohltit tuto vskutku blaženou, 
která byla spojena s Božím Slovem celým svým živo-
tem? Jak by se podsvětí mohlo nad ní uzavřít? Vždyť 
Kristus, který je cesta a pravda,1 říká: Kde jsem já, 
tam bude i můj služebník.2 Jak by tím spíše s ním 
v jeho příbytku nebydlela i jeho Matka? Vzácná je 
v očích Božích smrt jeho svatých;3 oč vzácnější je 
přechod Matky Boží z tohoto života.



 15. srpna 361

Tehdy Adam a Eva, předkové našeho pokolení, 
radostně a hlasitě zvolali: „Blahoslavená jsi, dcero, 
která jsi z nás sňala trest za naše provinění. Ty jsi 
od nás zdědila smrtelné tělo a porodila jsi pro nás 
oděv nesmrtelnosti. Ty, která jsi od nás dostala ži-
vot, vrátila jsi nám život opravdový. Získala jsi pro 
nás opět právo návratu do starého příbytku: my 
jsme brány ráje uzavřeli, ty jsi znovu otevřela cestu 
ke stromu života. Skrze nás se radosti změnily ve 
zdroje smutku, skrze tebe naopak ze zdrojů smutku 
povstaly ještě větší radosti. Jak bys mohla podleh-
nout smrti, ó neposkvrněná? Ty jsi most života 
a schody do nebe: pro tebe se smrt stane mostem 
k nesmrtelnosti.“

Ona pak, jako ta, která se pravdy neděsí, jistě řek-
la: „Do tvých rukou, Synu, odevzdávám svého du-
cha. Přijmi tedy mou duši, která je ti drahá a kterou 
jsi uchránil od viny. Tobě, a ne zemi odevzdávám své 
tělo. Přenes mě k sobě, abych tam, kde jsi ty, plod 
života mého, byla i já a sdílela tvůj příbytek. Pospí-
chám k tobě, který jsi překonal všechnu vzdálenost 
a přišel ke mně.“

Když toto řekla, uslyšela hlas, který pravil: „Přijď 
do mého odpočinutí, požehnaná Matko moje. Vstaň, 
pojď, má milá, nejkrásnější z žen. Hle, zima minula. 
Celá jsi krásná, má milá, a poskvrny na tobě není; 
vůně tvých mastí je nad všechny balzámy.“4

1Srov. Jan 14, 6. 2Jan 12, 26. 3Srov. Žl 115 (116 B), 15. 4Srov. 
Pís 2, 11; 4, 10.
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ResponsoRium

R. Dnes Panna Maria || vstoupila na nebe. * Raduj-
te se, protože vládne s Kristem na věky.
V. Královna světa nebude nikdy odňata tomuto 
světu. * Radujte se.

Pokud se slaví jako vigilie:

Vigilie
A. Panno nejmoudřejší, || kam vystupuješ jako 
zářící jitřenka? | Siónská dcero, celá jsi půvabná, | 
krásná jako luna, zářící jako slunce.
Nebo: Celá jsi krásná, má milá, || a poskvrny na 
tobě není. | Ze tvých rtů kane čistý med; | med 
a mléko máš pod jazykem; | vůně tvých mastí je 
nad všechny balzámy. |Hle, zima minula, dešťům je 
konec, přešly. | Ukazují se květy, | rozkvetlé vinice 
vydechují vůni | a je slyšet vrkání hrdliček po naší 
zemi. | Vstaň, má milá, a pospěš, | přijď z Libanonu 
a budeš korunována.
Kantika LH IV, str. 1908.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Kdo je ta, jež vzchází jako jitřenka, †|| krásná 
jako luna, zářící jako slunce, | hrozná jako ozbrojené 
šiky?
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17. srpna
SV. HYACINTA Z POLSKA, KNĚZE

Památka
Narodil se kolem roku 1183 v Kamieniu nedaleko Opole, po-
cházel ze slezské linie rodu Odrowążů [Odrowonžů]. Studoval 
na univerzitě v Paříži a Boloni. Po přijetí kněžského svěcení se 
stal kanovníkem krakovské kapituly. Krakovským biskupem byl 
tehdy jeho příbuzný Ivo Odrowąż. Spolu s ním se v roce 1220 
vydal do Říma a spolu s Česlavem a Heřmanem vstoupil do řádu 
sv. Dominika. Zanedlouho je svatý Dominik poslal do Polska. 
Už na svátek Všech svatých roku 1222 přicestovali do Krakova 
a v roce 1223 jim biskup Ivo daroval kostelík Nejsvětější Troji-
ce, při kterém si bratři vybudovali klášter. Klášterů přibývalo 
a v roce 1228 získaly tyto kláštery právní status Polské provincie. 
Vedení provincie přenechal Hyacint jiným a sám se plně věnoval 
misijnímu apoštolátu, především v Rusku, Prusku a na Litvě. 
V roce 1228 se vydal se skupinou misionářů na Ukrajinu, usadili 
se při kostele Panny Marie v Kyjevě. V roce 1233 je však kníže 
Vladimír z Kyjeva vykázal. Hyacint se tedy obrátil na sever, mezi 
Prusy. Zpočátku spolupracoval s Německými rytíři, ale pak se od 
jejich činnosti distancoval. V roce 1243 se vrátil do Krakova, kde 
prožil zbytek svého života. Zemřel 15. srpna 1257 a byl pohřben 
v klášterním kostele v Krakově. Kanonizoval jej 17. dubna 1594 
Klement VIII.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu, | knížeti pastýřů.
Nebo: Klaňme se Pánu, dárci milosti, | který oslavil 
hlasatele spásy Hyacinta. 



364 17. srpna

Modlitba se čtením

Hymnus jako ve večerních chválách.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Ze spisu „O životě a zázracích svatého Hyacinta“ od 
bratra Stanislava z Krakova

(De vita et miraculis Sancti Iacechonis Ordinis 
Fratrum Prædicatorum auctore Stanislao 
Cracoviensi eiusdem Ordinis – circa 1352)

Polákům vzešlo nové světlo
Lid, který chodil ve tmách, spatřil velké svět-

lo.1 Když Stvořitel vesmíru tvořil na počátku nebe 
a zemi, ponechal tmu nad propastí. Aby ji osvítil, 
řekl: „Budiž světlo!“ A bylo světlo.2 Tímto stvoře-
ným světlem osvítil svět. Jako tedy osvítil temnoty 
světa, tak prostřednictvím blaženého Jacka jako 
paprskem nového slunce zaplašil v Polsku temnoty 
hříchů a do srdcí Poláků vložil světlo víry. Proto se 
již naplnilo, co dávno předtím předpověděl Izaiáš: 
Pohanský lid – totiž na pomezí Polska, který žil ve 
tmě nevědomé mysli, spatřil velké světlo – to jest 
svatého Jacka, kazatele nauky o světle. 

Když přichází denní světlo, ulevuje se nemocným, 
lidé se probouzejí ze spánku, ptáci zpívají a divá zvěř 
prchá do svých skrýší. Tak také když svatý Dominik 
poslal do Polska svatého Jacka, Polákům se ulevilo 
od neřestí, probudili se z nedbalostí, nadchli se pro 
nazírání na nebeské věci a byli vysvobozeni z moci 
zlých duchů. Tak Poláci uviděli, jak jim vzchází nové 
světlo, radost, čest a sláva u všech národů.
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Já, bratr Stanislav, krakovský lektor a nejne-
patrnější z bratří kazatelů, jsem si vzal na starost 
napsat stručně a pokorně něco o tomto světle, totiž 
o svatém Jackovi, ke chvále trojjediného Boha, 
který stvořil všechny svaté a ozdobil je nevýslovným 
světlem, a také k povzbuzení lidu. Proto v tomto 
krátkém a skromném díle zaznamenávám, co jsem 
se dozvěděl a pochopil ze sdělení věrohodných otců. 
Oni to zase měli od svých předchůdců, kteří svatého 
Jacka osobně znali a s ním se stýkali.

Kristus, Král slávy, který je odleskem Boha Otce 
a podobou jeho podstaty, kéž dá vyrůst mému dílu 
pod ochranou svatého Jacka! Neboť on žije a vládne 
s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen.

Lidově byl nazýván Jackem, spisovně Hyacintem. 
Jméno Hyacint pochází od květiny nebo od draho-
kamu. Podle toho je pro něj dvojí výklad. 

Především je hyacint rostlina s červeným květem. 
To se dobře hodí na blaženého Jacka, protože on 
byl pokornou rostlinkou svým poslušným srdcem. 
Květem byl svou tělesnou zdrženlivostí a červený byl 
dobrovolnou chudobou či nemajetností. 

Za druhé má Hyacint jméno od drahokamu, 
protože září předáváním evangelijního učení. Byl 
blankytně modrý svým svatým životem a byl velice 
pevný v šíření katolické víry. Takto je nám zjevný 
smysl jeho jména.
1Iz 9, 2. 2Gn 1, 3.
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ResponsoRium

R. Pán mu předal || poklad své moudrosti, | když 
mu svěřil úkol hlásat evangelium * a štědře je roz-
dávat věřícím i nevěřícím.
V. Svá slova vložil do jeho úst | a svěřil mu tajemství 
svého srdce. * A štědře je rozdávat.

Nebo: 
Z listu blahoslaveného Humberta z Romans

(B. Humberti de Romanis, e litteris e Capitulis 
Generalibus ad Ordinem scriptis, Opera de vita regulari, 

II, Ed. Berthier, Romæ 1889, str. 490–494)

Běda nám, sejdeme-li z cesty, kterou šli apoštolové
Oznamuji vaší lásce, že mezi mnoha tužbami, 

které povstaly v mém srdci, když jsem převzal svě-
řený mi úkol, na jedné mi zvláště záleží: aby službou 
našeho řádu byli schismatici povoláni zpátky do 
jednoty církve a aby jméno Pána Ježíše Krista bylo 
přinášeno židům, Saracénům, pohanům, barbarům 
a všem národům, abychom byli jeho svědky a ná-
strojem spásy pro všechny lidi až na konec země.1

Provedení této věci však stojí v cestě dvě pře-
kážky.

Jednou je neznalost řečí. A sotva který bratr je 
ochoten se jim naučit! Mnozí dávají ve studiu před-
nost mnohostranné zvědavosti před užitečností.

Druhou překážkou je láska k rodné půdě. Její 
sladkost mnohé zapletla do svých osidel, protože 
přirozenost v nich dosud nebyla přetvořena mi-
lostí, takže nechtějí odejít ze své země a od svého 
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příbuzenstva2 ani zapomenout na svůj lid.3 Chtějí 
žít a zemřít mezi svými příbuznými a známými. Nic 
si nedělají z toho, že Spasitele nemohla mezi svými 
nalézt ani vlastní Matka.4

Vzchopte se, bratři povolaní Bohem, a podívejte 
se, zda se najde nějaký takový příklad u apoštolů! 
Což nebyli všichni Galilejci?5 A kdo z nich zůstal 
v Galileji? Neodcestoval jeden do Indie, druhý do 
Etiopie, jiný do Asie a jiný do Acháje? A tak se 
všichni rozptýlili daleko široko k různým národům 
a vydali světu ovoce, které nyní vidíme. 

Chce-li někdo říci, že toto jsou těžké věci a že my 
slabí je nemůžeme napodobit, běda nám, chceme -
-li být kazateli, a sejdeme z cesty, kterou šli takoví 
kazatelé! A ještě víc: což takhle mluvili naši první 
otcové, které všechny náš svatý otec, blažený Domi-
nik, rozeslal po světě, novice i ostatní? Ať takovéto 
zbabělé smýšlení nevstoupí do našich srdcí, protože 
jsme vyvolení Boží. Spíše hleďme na své řeholní po-
volání a na slavnou odměnu za ochotnou poslušnost 
a vystavme se všemu pro spásu duší a pro rozšíření 
Spasitelovy slávy.

Najde-li někdo z vnuknutí Boží milosti v svém 
srdci a podle vůle představeného ochotu naučit se 
jazyku arabskému, hebrejskému, řeckému nebo 
jinému, který může být užitečný pro spasitelné 
dílo v příhodný čas, je-li někdo ochoten vyjít mimo 
území vlastního národa a jít do provincie Svaté 
země nebo do řecké nebo do jiných, které sou-
sedí s nevěřícími a které beze vší pochyby velice 



368 17. srpna

potřebují bratry připravené mnoho vytrpět pro řád, 
pro víru a také pro spásu duší a pro jméno našeho 
Pána Ježíše Krista, prosím ho a vyzývám, aby mi to 
neopomněl napsat!

Vás všechny i jednotlivě poroučím přízni Spasite-
le a jeho přeslavné Matky, naší Orodovnice. Věříme, 
že v těchto dnech byl řád zvlášť pod její ochranou 
a že mu velmi mnoho prospěla.

Dáno v Miláně na generální kapitule v roce 1255.
1Sk 1, 8. 2Gn 12, 1. 3Žl 44 (45), 11. 4Lk 2, 44. 5Sk 2, 7.

ResponsoRium Žl 97 (98), 2.3c; 110, 9

R. Pán dal poznat dílo své spásy, || před všemi 
národy zjevil svou spravedlnost. * Uzřely všechny 
končiny země spásu našeho Boha. 
V. Vykoupení seslal pro svůj lid. * Uzřely.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Dnes Hyacinta velebme 
a radostně mu zpívejme, 
též Boha chvalme myslí svou, 
od temnoty očištěnou.

2. Otec a vůdce Dominik 
oděl ho šatem řeholním; 
všem on pak brzy dosvědčil 
že mužem je apoštolským.
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3. Za otcem syn jde s radostí, 
otcovou září svatostí, 
ve vůdcových jde šlépějích 
a zmáhá kníže světa hřích.

4. Návštěvou Panna svatá ctí 
těší jej, plní radostí, 
zázračnou mocí on se skví, 
Kristovou září milostí.

5. Buď sláva tobě, Bože náš, 
po všechny věky v každý čas. 
Nás k prosbám Hyacintovým 
připoj i v nebi k sborům svým. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony, na výběr jsou dvě řady. Řada 
A je vzata z Písma svatého, řada B z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Uvěřili jsme v Pravdu †|| a Bůh nás skrze 
evangelium volá k tomu, | abychom dosáhli slávy 
u našeho Pána Ježíše Krista.
Řada B: Jeho hlas byl světlem šířícím víru, || 
z temnot přivedl nazpět tisíce lidí.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

2. antifona
Řada A: Jděte, učte všechny národy, †|| křtěte je 
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého | a učte je 
zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
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Řada B: Semenem Božího slova přivedl národy 
k životu pro Krista || a zcela potlačil zlo.

3. antifona
Řada A: Všechny národy se ti přijdou klanět || 
a vzdávat úctu tvému jménu, Pane.
Řada B: Jako polnice pozvedl svůj hlas, || aby tě 
národy vyznávaly, Bože.

krátké čtení 1 Tim 2, 4–6

Bůh, náš Spasitel, chce, aby všichni lidé byli spaseni 
a došli k poznání Pravdy. Je totiž jenom jediný Bůh 
a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člo-
věk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné 
za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas.

krátké resPonsorium

R. Pán dal poznat * dílo své spásy. Pán.
V. Před všemi národy zjevil svou spravedlnost.* 
Dílo. Sláva Otci. Pán.

Zachariášovo kantikum

A. Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, || aby se 
ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.
Nebo: Všem hlásal Slovo Boží, || aby dal svému lidu 
poznat spásu v odpuštění hříchů.

pRosby ST

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
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R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 

poznáváme, jak nás miluješ.
Ty stále konáš skrze své zástupce 

službu pastýře a učitele,
— nepřestávej nás nikdy vést 

prostřednictvím svých služebníků.
Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 

pastýře službu lékaře duše i těla,
— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
Ty posíláš své svaté, aby slovem 

i příkladem vedli tvůj lid k tobě,
— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 

vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tvou milostí se svatý Hyacint stal vynikajícím 
kazatelem a přivedl mnoho lidí ke světlu pravdy; ° 
prosíme, svou mocí v nás konej dobré skutky, † 
které by lidi povzbuzovaly ke tvé oslavě. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Když věrný Kristův posel jest 
za kazatele povolán, 
roznáší blahou spásy zvěst 
dalekým světa končinám.

2. Símě slov všude rozsévá, 
zář Pravdy v proudech rozlévá, 
plameny z úst mu šlehají, 
zásady žití tryskají.

3. Přímým vždy cestám ke spáse 
učí a mravům šlechetným, 
pokání každý oddá se, 
koho se jen tkne slovem svým.

4. Tvrdá hruď měkne jako vosk, 
nepřítel vzdá se kořisti 
a když v něm zlomí vzdor a zlost, 
pak pro nebe jej zajistí.

5. Buď sláva tobě, Bože náš, 
po všechny věky v každý čas. 
Nás k prosbám Hyacintovým 
připoj i v nebi k sborům svým. Amen.

psAlmodie 
Mohou se vzít vlastní antifony.
A.1. Stal jsem se služebníkem evangelia, || protože 
Bůh mě k tomu povolal.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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A.2. Všechno dělám kvůli evangeliu, || abych na 
něm měl podíl.
A.3. Byla mi dána milost || zvěstovat pohanům 
nevýstižné Kristovo bohatství.

krátké čtení 1 Kor 9, 16–17

Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to 
je mi uloženo jako povinnost, a běda mi, kdybych 
ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to 
dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, 
že to mám nařízeno, plním tak jen úkol, který mi 
byl svěřen.

krátké resPonsorium

R. Povězte pohanům * o slávě Páně. Povězte.
V. A všem národům o jeho divech. * O slávě Páně. 
Sláva Otci. Povězte.

KAntiKum pAnny mARie

A. Kdo se nezřekne všeho, co má, || nemůže být 
mým učedníkem, praví Pán.
Nebo: Veliký kazatel Hyacint vzdělal a přivedl k spra-
vedlnosti mnoho lidí: || různé národy a kmeny pod-
řídil Kristovým zákonům.

pRosby ST

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
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R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 

svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj 

a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 

sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, 

kdo vedou tvůj lid.
Ty sám jsi dědičným podílem těch, 

kdo se zasvětili tvé službě,
— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 

cos pro ně získal prolitím své krve.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 

smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,

— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Všemohoucí věčný Bože, tys povolal svatého Hya-
cinta, aby vytrvalým hlásáním tvého slova obnovil 
a posilnil víru u různých národů; ° prosíme tě, na 
jeho přímluvu rozmnož i naši víru, † abychom ze 
všech sil pracovali pro tvou větší slávu a pro spásu 
lidí. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

18. srpna
BL. MANNESA,  

BRATRA SV. DOMINIKA, KNĚZE

Byl starším bratrem svatého Dominika, narodil se v Calerueze 
kolem roku 1170. Patří mezi první Dominikovy spolupracovníky 
při zakládání řádu. Byl spíše kontemplativního zaměření. Jeho 
současníci o něm dosvědčují, že byl „mužem svatým a stále pono-
řeným do modlitby, jemným, pokorným, veselým i milosrdným“. 
Současně byl ale „nadšeným kazatelem“. V roce 1217 byl vyslán 
s druhou skupinou bratří do Paříže a stal se spoluzakladatelem 
kláštera sv. Jakuba v Paříži. O dva roky později jej svatý Dominik 
poslal jako duchovního vůdce a kaplana k mniškám do Madridu. 
Mannes zde zůstal pravděpodobně až do své smrti. Zemřel 
kolem roku 1236 v cisterciáckém opatství San Pedro v Gumiel 
[Chumiel] de Izan, kde byl rovněž pohřben. Jeho kult potvrdil 
2. června 1834 Řehoř XVI.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.
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Modlitba se čtením

druhé čtení

Z listu svatého otce Dominika mniškám v Madridu
(MOPH, 25, Romæ 1966, str. 126–127)

Mannes mnoho pracoval a shromáždil vás 
do tohoto velmi svatého způsobu života

Bratr Dominik, magistr kazatelů, milované pře-
vorce a celé komunitě mnišek v Madridu pozdrav 
a den ode dne pokračování k lepšímu.

Máme velkou radost a děkujeme Bohu za horli-
vost vašeho svatého života a za to, že vás vysvobodil 
z tohoto zkaženého světa. 

Dcery, vytrvale bojujte posty se starým protivní-
kem, protože vítězný věnec obdrží jenom ten, kdo 
bude zápasit podle pravidel. Dosud jste neměly mís-
to, kde byste mohly zachovávat vaši řeholi. Teď však 
se na to nemůžete vymlouvat, protože, díky Bohu, 
máte nyní dům k tomuto způsobu života vhodný.

Chci, abyste od nynějška dodržovaly mlčení 
na určených místech, totiž v jídelně, v dormitáři 
a v kapli; také ve všem ostatním zachovávejte svá 
pravidla.

Žádná z vás ať nevychází z brány a nikdo ať ne-
vstupuje kromě biskupa nebo jiného preláta, který 
přichází za účelem kázání nebo vizitace. Nešetřte 
se v kázni a v bděních. Poslouchejte svou převorku. 
Nebuďte upovídané a neztrácejte čas zbytečným 
tlacháním. A protože vás nemůžeme podpořit v čas-
ných potřebách, nechceme vás zatěžovat tím, že by 
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některý bratr měl pravomoc přijmout nebo uvést 
do kláštera nějaké ženy. Tuto moc má jen převorka 
s klášterní radou.

Kromě toho nařizujeme našemu drahému brat-
ru, totiž bratru Mannesovi, který mnoho pracoval 
a shromáždil vás do tohoto velmi svatého způsobu 
života, aby vše u vás zařídil a uspořádal, jak uzná 
za dobré, abyste mohly žít jako dokonalé a svaté 
řeholnice. Také mu dáváme moc vizitovat vás a na-
pomínat, a kdyby bylo třeba, sesadit převorku se 
souhlasem většiny mnišek. Též ho opravňujeme, 
aby vám mohl udělovat podle svého uznání některé 
dispense.

Buďte zdrávy v Kristu!

ResponsoRium Jan 8, 12; Mt 16, 24

R. Já jsem světlo světa. * Kdo mě následuje, nebude 
chodit v temnotě, | ale bude mít světlo života, praví 
Pán.
V. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, | vezmi 
svůj kříž a následuj mě. * Kdo mě následuje.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Mým blahem je být v Boží blízkosti, †|| já všech-
nu důvěru jen v Pána skládám | a budu hlásat všech-
nu jeho chválu.
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Nebo: Kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dob-
rém a upřímném srdci, || s trpělivostí přinášejí 
užitek.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys přidružil blahoslaveného Mannesa ke 
kazatelské službě jeho bratra Dominika; ° dej, ať 
vytrvale kráčíme v jejich stopách † a horlivě vy-
trváme v hlásání radostné zvěsti o spáse. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Vy, kteří jste všechno opustili a šli jste za 
mnou, || dostanete stokrát víc a za podíl budete 
mít život věčný.
Nebo: Hle, jak je dobré a jak útěšné, || bratři když 
přebývají pospolu.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

23. srpna
SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY, TERCIÁŘKY

Památka
Narodila se v Limě 29. dubna 1586. Při křtu dostala jméno Iza-
bela, ale pro její krásu jí všichni říkali Rosa – Růžena. Její otec 
byl španělský důstojník a posléze se stal ředitelem stříbrných 
dolů, ve kterých pracovali indiáni a černoši. Citlivá Růžena viděla 
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bídu dělníků v dolech. Snažila se jim pomáhat, jak jen mohla. 
Především si ale uvědomovala nespravedlnost a vinu bílých 
obyvatel, mezi které patřila i ona. Cítila nutnost nabídnout se 
Bohu jako smírná oběť za všechno zlo, které dobyvatelé Ameri-
ky způsobili jejím původním obyvatelům. Od raného mládí se 
snažila žít intenzivním duchovním životem. Toužila vstoupit do 
kláštera, ale rodiče jí v tom bránili. Vymohla si alespoň možnost 
žít jako poustevnice ve zvláštním domku v zahradě svých rodičů. 
Ve dvaceti letech vstoupila do třetího řádu sv. Dominika a za 
svou patronku si zvolila svatou Kateřinu Sienskou. Jako členka 
třetího řádu ještě zintenzivnila své posty a umrtvování. Zemřela 
24. srpna 1617. Její tělo bylo pohřbeno v klášterním kostele 
sv. Dominika. Po osmnácti měsících bylo nalezeno neporušené. 
Kanonizoval ji 12. dubna 1671 Klement X. a krátce nato byla 
vyhlášena patronkou Peru, Filipín a celé Ameriky. 

Společné texty o pannách str. 759, nebo o svatých ženách 
(o řeholnicích) str. 785.

Pozvání k modlitbě
A. Chvalme našeho Boha za svatý život blažené 
Růženy.
Nebo: Pojďte, klaňme se Kristu Králi, | kterého Rů-
žena milovala celým srdcem.

Modlitba se čtením

Hymnus jako ve večerních chválách.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z akt kanonizačního procesu svaté Růženy z Limy
(Cf. Breve ristretto della vita meravigliosa della 

Ven. Serva di Dio Suor Rosa di S. Maria… cavato da 
processi per la sua Canonizzazione dal P. Maestro 
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F. Giov. Domenico Lioni… in Roma per N. A. Tinassi, 
1665, str. 63–65; 123–125; 174; 179–182)

Svatá Růžena, opravdová žákyně 
svatého otce Dominika

Pro Růženu od Matky Boží byly všechny věci 
příležitostí, aby chválila Stvořitele. Každá myšlen-
ka jí byla podnětem, aby povznesla mysl k Bohu, 
a mnoho lidí chtěla učit tajům vnitřní modlitby. 
Stejně jako sama živila svou duši četbou dobrých 
autorů, tak také rozšiřovala ve veřejnosti duchovní 
knihy a nabádala kněze, aby se ze všech sil snažili 
vzbuzovat v kajícnících a posluchačích lásku k mod-
litbě. Nelze vylíčit její zbožnou úctu k mariánskému 
růženci, ve kterém je spojena modlitba vnitřní i úst-
ní. Měla za to, že každý křesťan má hlásat růženec 
slovem a má ho mít vrytý v srdci.

Protikladem sladkosti, jakou jí dávala Boží láska 
zakoušet v modlitbě, byla hořkost, která pocházela 
z poznání zla a hříchu. Zvláště ji dojímalo, když byla 
tupena církev. Tehdy planula horlivostí a její jazyk 
neznal překážek, i když její výtky byly často spíše 
laskavým a prosebným domlouváním. Všichni žasli, 
že panna, která vždy mlčela před těmi, kdo ji osočo-
vali, tak živě reagovala na sebemenší urážku Boha.

Ústřední místo v jejím životě zaujímala láska 
k Ježíši ve svátosti eucharistie. Ve dnech slavnostní 
adorace Nejsvětější svátosti setrvávala po mnoho 
hodin bez hnutí v modlitbě.

Svírala ji bolest při pomyšlení na duše, které se 
netěší z daru víry, a hlavně na ty, které v rozsáhlých 
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krajích Ameriky zůstávají v zajetí modloslužby. 
Měla s nimi soustrast a ustavičně na ně mysle-
la. Toužila strhnout všechny přehrady a jako na 
perutích mysli zalétnout k nim, aby jim přinesla 
světlo a spásu. Sama by se byla chtěla stát kamenem 
a vápnem, aby mohla všem uzavřít vchod do pekla.

Když mluvila s řeholními osobami, zejména 
s bratry kazateli, mocně je pobízela hlasem, z kte-
rého sálal žár jejího srdce, aby celou svou bytostí 
usilovali o obrácení duší. Těžce nesla, že se příliš 
oddávali studiím čistě teoretickým, a říkala, že by 
byla raději, kdyby pot, bdění, námahy a těžkosti, 
nutné k nabytí teoretického vědění, vynakládali na 
studium tolik potřebné k roznícení vůle pro lásku 
k Bohu.

Bolelo ji, že se jako žena nesmí věnovat tomu, 
co si toužebně přála: apoštolskému úkolu hlásání 
evangelia nevěřícím. Aby svého zpovědníka nadchla 
pro tuto svatou věc, nabídla mu, že mu přenechá 
polovinu svých zásluh, aby měla podíl na plodech 
jeho apoštolátu. Pomýšlela také na to – a jistě by to 
byla provedla, kdyby jí v tom nezabránila smrt –, že 
přijme za vlastního nějakého chlapce, který ztratil 
rodiče a je opuštěný, a že ho bude živit ze svých 
prostředků a z almužen některých lidí, v naději, že 
za vedení Boží milosti bude moci přijmout kněžské 
svěcení a bude se věnovat rozšiřování víry mezi 
nevěřícími.
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ResponsoRium Srov. Jer 31, 3; Oz 2, 14.19–20

R. Hospodin miloval Růženu odvěkou láskou, || 
proto ji přitahoval od dětství a uvedl ji na poušť * 
a promlouval k jejímu srdci.
V. Zasnoubil si ji na věky, věrností a milosrden-
stvím. * A promlouval.

Nebo:
Z listu svaté Růženy

(Ad medicum Castillo: edit. L. Getino, La Patrona 
de América, Madrid 1928, str. 54–55)

Poznejme Kristovu lásku přesahující 
všechno poznání

Pán a Spasitel pozdvihl svůj hlas a s nesrovnatel-
nou vznešeností řekl: „Ať všichni vědí, že po soužení 
následuje milost; ať poznají, že bez břemena trápení 
nelze dojít na vrchol milosti; ať pochopí, že míra 
darů milosti roste úměrně se vzrůstem námah. Ať 
lidé nepodlehnou bludu a klamu. Toto je jediný 
pravý žebřík do ráje, a bez kříže nikdo nenajde cestu, 
po které lze vystoupit do nebe.“ 

Když jsem uslyšela tato slova, náhle se mě 
zmocnila taková síla, jako by mě chtěla postavit 
doprostřed ulice, abych hlasitě volala na všechny 
lidi bez rozdílu věku, pohlaví a stavu: „Slyšte, lidé, 
slyšte, národy! Z pověření Kristova a jeho vlastními 
slovy vám připomínám: Nemůžeme jinak získat 
milost, než snášením utrpení. Musí se hromadit 
námahy na námahy, máme-li dosáhnout důvěrné 
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účasti na Božím životě, slávy Božích dětí a dokona-
lého štěstí duše.“ 

Tentýž popud mě mocně poháněl k tomu, abych 
hlásala krásu Boží milosti. Působilo mi to velkou 
úzkost, potila jsem se a nemohla popadnout dech. 
Zdálo se mi, že se má duše už nemůže udržet ve 
vězení těla a že zlomí svá pouta, a volně, sama a bez 
překážek rychle projde celý svět a bude volat: „Kéž 
by smrtelníci poznali, co znamená Boží milost, jak 
je krásná, vznešená a drahocenná; kolik bohatství 
v sobě skrývá, kolik pokladů, radostí a slastí! Vyna-
ložili by pak nepochybně všechnu píli a péči, aby si 
získali trápení a soužení. Místo štěstí by všichni na 
světě vyhledávali obtíže, nemoci a muka, jen aby 
dosáhli neocenitelného pokladu milosti. To je ovoce 
a konečný zisk ochoty trpět. Nikdo by si nenaříkal na 
kříž a námahy, které by na něj dolehly, kdyby znal 
váhy, na nichž jsou váženy, než se přidělují lidem.“ 

ResponsoRium 1 Kor 1, 27–29; Žl 137 (138), 6

R. Ty, které svět pokládá za pošetilé, || vyvolil si 
Bůh, aby zahanbil moudré, | a ty, kteří nejsou vů-
bec nic, | vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří 
jsou „něco“, * aby se žádný smrtelník nemohl před 
Bohem vynášet. 
V. Velký je Pán a k malým shlíží, | na dálku rozezná 
pyšného. * Aby se.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Červánky rdí se nebes tvář, 
oblohy zrůžovělá zář 
nás vybízí, ať Růženě 
zpíváme chvály nadšené.

2. Ať andělé ji velebí 
se všemi sbory na nebi 
a všichni lidé ať ji ctí 
pro její činy, hrdinství.

3. Ji dala peruánská zem 
za první oběť lásky všem, 
ji, nevinnosti čistý květ, 
za pilíř pro veškerý svět.

4. Teď raduje se z odměny 
za svoje velké pokání, 
Beránku zpívá píseň chval 
a v jeho stopách kráčí dál.

Δ. Kéž vzdáváme ti v každý čas 
trvalou chválu, Trojice; 
s Růženou přiveď také nás 
k hostině svatby nebeské. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A.1. Táhni mě za sebou †|| a poběžíme ve vůni 
tvých mastí! | Jak rozlitý olej je tvé jméno.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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A.2. Budete vážit vodu s radostí || z pramenů spá-
sy.
A.3. Když přišel Ženich, †|| prozíravá panna byla 
připravena | a vešla s ním na svatbu.

krátké čtení Oz 2, 16b.21–22

Zavedu ji na poušť, budu mluvit k jejímu srdci. Za-
snoubím se s tebou na věky, zasnoubím se s tebou 
a dám ti věnem spravedlnost, právo, lásku a slito-
vání, zasnoubím se s tebou a dám ti věnem věrnost. 
Pak poznáš, že jsem Pán.

krátké resPonsorium

R. Ženich je tady! * Jdi naproti Kristu Pánu. Ženich.
V. Protože on je Pán, tvůj Bůh. * Jdi naproti Kristu 
Pánu. Sláva Otci. Ženich.

Zachariášovo kantikum

A. Pro mne život je Kristus a smrt zisk. || Já se 
smím chlubit jen křížem svého Pána Ježíše Krista.
Nebo: Všemocný je Pán na výsosti, †|| pro svoji 
snoubenku koná divy: | oděl se vznešeností, opásal 
se mocí.

pRosby ST

Život svatých panen vydává světu svědectví o Kris-
tově lásce. A proto spolu s nimi volejme:
R. Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.
Kriste, jediný Ženichu svatých panen,
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— nauč nás žít tak, aby nás nic 
neodloučilo od tvé lásky.

Tvá matka, Panna Maria, je 
královnou všech panen,

— pomáhej nám, abychom tak jako 
ona věrně plnili tvou vůli a naše 
láska k tobě aby stále rostla.

Svaté panny ti sloužily s čistým 
a nerozděleným srdcem,

— na jejich přímluvu veď i nás 
cestou, která vede k tobě.

Prozíravé panny se připravovaly 
na setkání s tebou,

— dej, abychom se i my těšili na tvůj 
příchod a s nadějí tě očekávali.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys k sobě volal svatou Růženu s takovou 
láskou, že se zřekla všeho, co by ji od tebe mohlo 
vzdalovat, a rozhodla se žít v přísné kajícnosti; ° na 
její přímluvu ukazuj i nám cestu, která vede k tobě, † 
abychom došli k nevyčerpatelnému prameni radosti 
v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Národy všechny jásejte, 
snášejte růže ze zahrad, 
Růženě chválu zpívejte 
z východu slunce na západ.

2. Od prsu takřka matčina 
dotčena dary milosti 
a plna Boha nadšená 
zjednává duchu vítězství.

3. Nevinné údy mučila, 
rozličný způsob volila, 
čelenku z ostnů stočila, 
žlučí si jídlo polila.

4. Kajícnost už ji nebolí, 
odměny štědré dochází, 
již novou píseň hlaholí 
všude Beránka provází.

Δ. Dárci všech těchto milostí 
buď chvála s neustálou ctí, 
vše Trojí Jeden s moudrostí 
řídí přes čas do věčnosti. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony z ranních chval. Žalmy a kantikum 
z příslušného dne v týdnu.
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krátké čtení Řím 8, 18b–21

Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slá-
vou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě 
čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo 
bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, 
nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však 
tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby 
porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.

krátké resPonsorium

R. Zachová-li kdo mé slovo, * můj Otec ho bude 
milovat. Zachová-li kdo.
V. Přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek. * 
Můj Otec ho bude milovat. Sláva Otci. Zachová-li 
kdo.

KAntiKum pAnny mARie

A. Díky Bohu, který skrze nás neustále vítězí v Kris-
tu || a působí, že se naším prostřednictvím všude 
šíří vůně poznání o něm.
Nebo: Blažená Růžena sloužila Bohu, || s radostí 
a jásotem vešla do jeho nádvoří.

pRosby ST

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v pa-
nenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. 
Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
R. Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.
Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
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— očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala 

v neporušenosti víry,
— chraň a posiluj křesťany, 

jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat 

se pozemských nedokonalostí,
— veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme 

stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá N je jedna z prozíravých panen, které 

ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
— nedopusť, aby v lampách panen tobě 

zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
— uveď do nebeské hodovní síně 

také naše zemřelé.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Všemohoucí Bože, dárce všeho dobra, † ty jsi zahr-
nul svatou Růženu rosou nebeské milosti a proslavil 
jsi ji pokorou, trpělivostí a horlivostí pro spásu její-
ho národa; ° dej, ať následujeme její příklad, † aby 
náš život vydával líbeznou vůni Kristovu. ° Neboť 
on s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje 
po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.
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28. srpna
SV. AUGUSTINA, BISKUPA 

A UČITELE CÍRKVE
Svátek

Svatý Augustin (354–430) byl biskupem v Hippu v severní Af-
rice. Díky svému velkému teologickému dílu se řadí mezi čtyři 
velké učitele západní církve. Jedním z jeho spisů, byť ve srov-
nání s ostatními spisy nepatrným, je řehole s názvem Regula ad 
servos Dei, která obsahuje pokyny pro společný život komunity 
řeholníků. Tato řehole se stala zvlášť oblíbenou ve 12. a 13. století. 
V roce 1215 se v Toulouse vytvořila kolem svatého Dominika 
komunita šestnácti bratří, kteří se podíleli na Dominikově apo-
štolském díle. Toulouský biskup Fulco tuto iniciativu podpořil 
a dovolil všem bratřím kázat v toulouské diecézi. Dominik však 
chtěl, aby jeho společnost byla schválena samotným papežem. 
Využil příležitosti, když se jako průvodce biskupa Fulca účastnil 
4. Lateránského koncilu v Římě a společně s Fulcem požádali 
papeže Inocence III., aby společenství potvrdil jako řád. Papež 
jim dal ústní souhlas, ale nechtěl jednat proti rozhodnutí koncilu, 
který zakázal zakládání nových řeholí. Proto Dominikovi dopo-
ručil, aby si vybral některou z již existujících řeholí. Po návratu 
Dominika z Říma se bratři na první řádové kapitule na jaře roku 
1216 rozhodli pro řeholi sv. Augustina. Na podzim roku 1216 se 
Dominik znovu vydal do Říma s žádostí o definitivní potvrzení 
řádu. Inocencův nástupce a pokračovatel Honorius III. pak 
22. prosince 1216 vydal bullu, jíž potvrdil toulouský klášter a tím 
i novou řeholní organizaci. 26. ledna 1217 schválil novátorskou 
koncepci svatého Dominika a potvrdil jeho společnost jako „řád, 
který bude nazýván a stane se Řádem kazatelským“.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Pánu, | on je pramen moud-
rosti.
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Nebo: Velký je Pán a velmi chvályhodný, | který 
z temnot národů povolal své církvi světlo ve svatém 
Augustinu.

Modlitba se čtením

Hymnus jako ve večerních chválách.

psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon: řada A je vzata z Písma 
svatého, řada B z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Dostalo se mi však milosrdenství, || pro-
tože jsem to dělal z nevědomosti ve své nevěře. | 
Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji 
projevila | s vírou a láskou v Kristu Ježíši. 
Řada B: Po smrti matky se Augustin vrátil do svého 
kraje, †|| kde s přáteli dlel v postech a na modlit-
bách, | psal knihy a poučoval nevzdělané.
Žalmy ze společných textů o duchovních pastýřích str. 748.

2. antifona
Řada A: Právě proto jsem došel milosrdenství, || 
aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal 
celou svoji shovívavost.
Řada B: Pro jeho pověst ho k sobě povolal blažený 
Valerius, biskup hipponský, || a třebaže se zdráhal, 
vysvětil ho na kněze.
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3. antifona
Řada A: Žiji ve víře v Božího Syna, || který mě 
miloval a za mě se obětoval.
Řada B: Když se stal knězem, †|| ustanovil zvyky 
pro klášter kleriků | a začal žít podle apoštolské 
řehole.
V. Uslyšíš slovo z mých úst.
R. A budeš jim ho ode mne zvěstovat.

První čtení

Z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům 3, 12–17

Bratři, 12jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní 
projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, po-
koru, mírnost a trpělivost. 13Snášejte se a navzájem 
si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán 
odpustil vám, proto odpouštějte i vy. 14A nadto 
nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník 
dokonalosti. 

15Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu 
jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. 
16Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře 
se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností 
zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy 
a duchovní písně. 17Cokoli mluvíte nebo konáte, 
všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho 
děkujte Bohu Otci.
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ResponsoRium

R. Augustin zjistil, || že je daleko od Boha v krajině 
protivenství. | Jako by slyšel z výše Boží hlas: | Jsem 
pokrm silných, * vzrůstej a budeš mě požívat.
V. Neproměníš mě v sebe sama jako pokrm těles-
ný, | ale ty se proměníš ve mne. * Vzrůstej a budeš 
mě požívat.

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z řehole svatého Augustina
(Textus receptus ab Ordine, prout exstat in prototypo, 
in archivo generali Ordinis asservato: LCO, str. 3–11)

První přikázání je láska
Především, drazí bratři, milujte Boha a pak bliž-

ního, neboť tato přikázání jsou nám dána jako nej-
důležitější.1 A protože žijete v řeholním společen-
ství, dáváme vám tyto předpisy.

Na prvním místě dbejte o zachovávání jedno-
myslnosti, vždyť proto jste se sdružili v jednu spo-
lečnost. Mějte jednu duši a jedno srdce2 v Bohu. 
O ničem neříkejte, že je to vaše vlastní, ale mějte 
všechno společné. Představený ať přiděluje jídlo 
a oděv, ne všem stejně, poněvadž nemáte všichni 
stejné síly, ale každému podle jeho potřeb. Vždyť 
čtete ve Skutcích apoštolů, že měli všechno společné 
a z toho se rozdělovalo každému, jak potřeboval.3 
Žijte tedy všichni jednomyslně a svorně a ctěte 
v sobě navzájem Boha, jehož chrámy jste se stali.4

Své modlitby vykonávejte v určené hodiny a doby. 
V oratoři nekonejte nic jiného, než k čemu byla 
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určena a odkud má i jméno, abyste tam nepřekáželi 
bratřím, kteří se chtějí modlit i mimo stanovené 
hodiny, mají-li kdy. Když se modlíte k Bohu žalmy 
a hymny, uvažujte v srdci o tom, co vyslovujete ústy

Tělo ovládejte posty a zdrženlivostí od pokrmu 
a nápoje, pokud to dovoluje zdraví. Nemůže-li se 
někdo postit, ať aspoň nejí mimo čas společného 
stolu, není-li nemocen.

Váš oděv ať není nápadný a nesnažte se líbit 
oděvem, ale mravy.

Spory buď vůbec nemějte, nebo je co nejrychleji 
ukončete, aby hněv nevzrostl v nenávist a neudělal 
z třísky trám a z duše vražednici, jak je psáno: Kdo 
nenávidí svého bratra, je vrah.5

Ať se představený nepokládá za šťastného, že 
může nad vámi vládnout, ale že vám smí s láskou 
sloužit. Představenému před vámi náleží čest, ale 
před Bohem ať v bázni zaujímá místo u vašich no-
hou. Ať je pro všechny příkladem dobrých skutků. 
Ať napomíná nepokojné, těší malomyslné, pečuje 
o nemocné a je trpělivý ke všem. Nechť má v lásce 
disciplínu a kvůli bázni ji ukládá. Třebaže je obojí 
nutné, přece ať si raději přeje, abyste ho měli rádi, 
než se ho báli, a má na paměti, že z vás bude vydávat 
počet Bohu. Mějte tedy horlivější poslušností soucit 
nejen se sebou, ale i s ním, protože je sice mezi vámi 
na vyšším místě, ale též ve větším nebezpečí.

Dej Bůh, abyste toto vše zachovávali z lásky k du-
chovní kráse a šířili dobrým životem líbeznou vůni 
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Kristovu, ne jako otroci podrobení zákonu, ale jako 
svobodní lidé v milosti.6
1Srov. Mt 22, 37–40. 2Sk 4, 32. 3Sk 4, 32.35. 4Srov. 1 Kor 3, 16. 
51  Jan 3, 15. 6Srov. Řím 6, 14; Gal 4, 7.

ResponsoRium Sk 4, 32; 2, 46b–47a

R. Obec věřících || měla jedno srdce a jednu duši. * 
Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, | že je to 
jeho vlastní, | ale měli všechno společné.
V. Jedli pokrm s radostí a s upřímností srdce, | 
chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. * Nikdo 
neříkal.

Nebo:
Z výkladu Řehole svatého Augustina od blahosla-
veného Humberta z Romans

(Opera de vita regulari, ed. J.–J. Berthier, 
sv. I, Romæ 1888, str. 43–51)

Řehole svatého Augustina obsahuje  
v plnosti všechno, co vyžaduje řeholní život,  

a je velmi vhodná pro stav kazatelů
Mezi mnohými a rozličnými řeholemi, pod nimiž 

vedou svůj duchovní boj různí řeholníci v církvi, 
jsou takové, které nám předali muži, kteří nejsou 
zapsáni v seznamu svatých. Jiné sestavili svatí, kteří 
však nevynikali moudrostí. Jiné zas nám zanechali 
muži svatí a vynikající moudrostí, kteří však nepoží-
vali velké autority. Jisté je, že když někdo předkládá 
nauku vedoucí ke spáse, více platí svatost jeho duše 
než moudrost. Avšak pokud prostota, jakkoli svatá, 
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není vedena moudrostí, její výroky si zaslouží méně 
chvály. Výrok nesený svatostí a moudrostí, kterému 
však chybí autorita, je méně přijímán. Jaké přijetí 
si tedy zasluhuje řehole, o které je známo, že nám ji 
zanechal muž velmi svatý, velmi moudrý a požívající 
velkou autoritu, totiž svatý biskup Augustin?

Svatý Augustin sestavil svou řeholi podle vzoru 
apoštolského života, jak víme z toho, co se o něm 
zpívá a čte: že začal žít podle řehole sestavené podle 
příkladu svatých apoštolů. V jednom kázání sám 
říká: Chceme žít apoštolským způsobem života. Kdo 
by pochyboval, že se apoštolskému způsobu životu 
má dát přednost před způsobem života všech jiných 
tvorů? Jakou vznešenost musíme proto připisovat 
řeholi odvozené od takového vzoru!

Kromě toho je mnoho řeholí, které ukládají 
množství tělesných observancí. Řehole svatého 
Augustina se však více týká duchovních úkonů, 
jako je láska k Bohu a bližnímu, jednota srdcí, za-
chovávání stejných způsobů života a podobně. Kdo 
by pak nevěděl, že duchovní cvičení mají větší cenu 
než cvičení tělesná? Proto čím více se řehole zabývá 
spíše věcmi duchovními než tělesnými, tím větší 
chválu si zasluhuje. Navíc řehole svatého Augustina 
zachovává střední cestu a neupadá do zhoubných 
krajností. Neukládá totiž ani příliš mnoho ani pří-
liš málo příkazů, ale zůstává uprostřed a v tom je 
podstata každé ctnosti.

Ještě stojí za povšimnutí, že Augustin v řeholi 
uvádí na prvním místě přikázání. Ta však mohou 
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prospět, jen když se zachovávají. Na druhém místě 
proto uvádí to, co slouží k jejich zachovávání. Když 
pak uvádí přikázání, na první místo klade přikázaní 
Boží, na druhé potom svoje. Když pak uvádí svá 
přikázání, nejprve uvádí způsob jejich předávání 
a potom je jednotlivě vykládá. Řekněte sami, co lze 
vhodněji uložit v řeholi než přikázání Boží a přiká-
zání lidská, která napomáhají zachovávat ta první? 
Toto všechno obsahuje řehole svatého Augustina, 
a tak obsahuje v plnosti všechno, co vyžaduje ře-
holní život.

Kromě toho je řehole svatého Augustina vhodněj-
ší pro kazatele než jiné řehole. Je jasné, že kazatelé 
musí být vzdělaní. Proto je vhodné, aby ti, kdo mají 
neustále učit sebe i druhé, žili pod řeholí muže s tak 
vynikajícím vzděláním, který chce, aby jeho učedníci 
byli tak pilní, že nemine den, aby nestudovali v kni-
hách! Dále je řehole svatého Augustina odvozená 
z příkladu apoštolského života, který mají v největší 
míře napodobovat všichni kazatelé, a proto je pro 
kazatele mnohem vhodnější než jiné řehole.

Některé řehole též ukládají řadu věcí, kterými se 
ti, kdo podle nich slíbili žít, velmi odlišují od běžné-
ho života lidí, například oděvem, způsobem modlit-
by a podobně. Tyto rozdíly někdy brání užitku duší 
a naopak přizpůsobení lidem přináší ovoce. Proto 
se svatý Pavel stával pro všechny vším, připodob-
ňoval se všem, aby všechny získal. Protože řehole 
svatého Augustina neukládá odlišnosti tohoto typu, 
více se hodí pro kazatele. Při založení Řádu kazatelů 
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bylo třeba k řeholi přidat nová ustanovení o studiu, 
chudobě a podobně. Musela se tedy vybrat taková 
řehole, ve které by nebylo nic, co by odporovalo 
těmto ustanovením. Právě řehole svatého Augustina 
je taková, že se k ní mohou vhodně přidat všechna 
ustanovení týkající se kazatelského stavu.

Jestliže svatý Dominik, otec bratří kazatelů, pro-
spíval ve všem dobrém a plodně pracoval pro spásu 
duší pod touto řeholí, tím spíše je vhodné, aby jeho 
synové byli v tomto jeho následovníky, aby dosáhli 
jeho úspěchu!

ResponsoRium Srov. Flp 3, 15.16; 2 Tim 1, 7

R. Tak tedy máme smýšlet v Kristu Ježíši || my 
všichni, kdo jsme dokonalí. * Abychom v tom, 
k čemu jsme už dospěli, také vytrvali.
V. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, | ale 
ducha síly, lásky a rozvážnosti! * Abychom.
Nebo: Srov. Řím 6, 14; Gal 4, 1–7; Ef 5, 1–2.21
R. Kéž Bůh dá, || abyste toto všechno zachovávali 
z lásky k duchovní kráse. * Ne jako otroci podrobení 
zákonu, | ale jako svobodní lidé pod milostí.
V. Napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte 
v lásce. | Podřizujte se jeden druhému z úcty ke 
Kristu. * Ne jako otroci.
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Nebo:
Ze spisu „Vyznání“ od svatého Augustina 

(Lib. 7, 10.18; 10, 27: CSEL 33, 157–163.255)

Ó věčná pravdo, pravdivá lásko, 
láskyhodná věčnosti!

Vyzván, abych se vrátil k sobě, vstoupil jsem pod 
tvým vedením, Bože, do svého nitra; mohl jsem, 
neboť ty ses stal mou pomocí stálou.1 Vstoupil jsem, 
a okem své duše, i když tak slabým, jsem uviděl nad 
tímto okem své duše, nad svým duchem, nezměni-
telné světlo; ne to obyčejné, viditelné všem tvorům, 
ani jiné, sice větší, ale téhož druhu, které by pouze 
mnohem mocněji zářilo a naplňovalo všechno svým 
jasem. Ne, nebylo to světlo jako ostatní světla, ale 
jiné, úplně odlišné od všeho. Ani nebylo nad mým 
duchem jako olej nad vodou nebo jako nebe nad 
zemí; bylo vysoko nade mnou, protože mě stvořilo, 
a já jsem byl hluboko pod ním, protože jsem byl 
stvořen od něho. Ten, kdo zná pravdu, zná to světlo. 

Ó věčná pravdo, pravdivá lásko, láskyhodná věč-
nosti! Ty jsi můj Bůh, po tobě toužím dnem i nocí. 
Jakmile jsem tě poznal, pozdvihl jsi mě, abych vi-
děl, že je něco, co bych měl vidět, já že však dosud 
nejsem schopen vidět. A zasáhl jsi svým mocným 
světlem můj slabý zrak, a já jsem se zachvěl láskou 
i hrůzou. A shledal jsem, že jsem daleko od tebe 
v krajině úplně jiné, a jako bych slyšel z výsosti tvůj 
hlas: „Já jsem pokrm silných; musíš růst a budeš 
mě požívat. Nebudeš mě však proměňovat v sebe 
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jako pokrm pro své tělo, ale ty se budeš proměňovat 
ve mne.“ 

Hledal jsem tedy způsob, jak získat sílu potřeb-
nou k tomu, abych tě požíval, ale nenacházel jsem, 
dokud jsem neobjal prostředníka mezi Bohem a lid-
mi, člověka Krista Ježíše,2 Boha, který je nade 
všecko: buď veleben na věky.3 On mě volal a říkal: 
Já jsem cesta, pravda a život;4 a pokrm, k jehož 
přijetí jsem dosud neměl sílu, spojil s tělem, neboť 
Slovo se stalo tělem,5 aby tvá moudrost, skrze niž 
jsi všechno stvořil, živila jako mléko naši dětskou 
slabost. 

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a pře-
ce tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval! Hle, tys byl 
uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal, 
vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. 
Tys byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl. To, co 
by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, drželo 
mě daleko od tebe. Tys volal, křičel a prorazil mou 
hluchotu; tys zářil, svítil a zahnal mou slepotu; tys 
vydával vůni a já jsem ji vdechl, a teď dychtím po 
tobě; okusil jsem, a nyní lačním a žízním; ty ses mne 
dotkl, a já hořím touhou po tvém pokoji.
1Srov. Žl 29 (30), 11. 2Srov. 1 Tim 2, 5. 3Srov. Řím 9, 5. 4Jan 14, 
6. 5Jan 1, 14.

ResponsoRium 
R. Ó pravdo, světlo mého srdce, || bloudil jsem, 
a rozpomenul jsem se na tebe; * vracím se vyprahlý 
a dychtím po tvém prameni. 
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V. Život, který žiji, už nežiji ze sebe; | ze sebe jsem 
žil špatně, | ve spojení s tebou žiji novým životem. * 
Vracím se vyprahlý a dychtím po tvém prameni. 

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Na nebi září tento slavný biskup 
jak hvězda jasná, koruna učenců, 
neporušené světlo víry v světě 
rozlévá všude.

2. Sióne věčný, s tímto mužem slavným 
radostně vzdávej chválu Pánu spásy; 
způsobem zvláštním připoutal ho k sobě, 
naplnil světlem.

3. On upevňuje víru svatou dodnes, 
střeží ji, bludů tmy přemáhá mocně, 
zkažené mravy čistí, obnovuje 
nauky světlem.

4. Ty, jenž Kristovo stádce stále střežíš, 
klerikům příklad života též dáváš, 
pros za nás, ať Bůh s tváří přelaskavou 
hledí vždy na nás.
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Δ. Buď čest a sláva přesvaté Trojici, 
jejíž tajemství poznával jsi s láskou 
zde na zemi, a teď se proto těšíš 
ze světla v nebi. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou dvě řady vlastních antifon, vzatých z Písma sva-
tého: řada A připomíná světcův život, řada B autorství řehole.

1. antifona
Řada A: Děkuji Kristu Ježíši, že mě uznal za věr-
ného || a vzal mě do služby.
Řada B: Buďte vytrvalí v modlitbě,  || při ní bděte 
a neustále děkujte.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

2. antifona
Řada A: Budu se chlubit spíše svými slabostmi, || 
aby ve mně přebývala Kristova síla.
Řada B: Prosíme vás, bratři, †|| abyste uznávali ty, 
kdo jsou vašimi představenými v Pánu, | abyste je 
měli ve zvláštní lásce.

3. antifona
Řada A: Nedbám na to, co je za mnou, || ale ženu 
se k tomu, co je přede mnou. | Běžím k cíli za vítěz-
nou nebeskou odměnou, | ke které nás Bůh povolal.
Řada B: Žijte mezi sebou v pokoji. †|| Kárejte lidi 
nespořádané, | dodávejte odvahy malomyslným, | 
ujímejte se slabých, | buďte trpěliví vůči všem.
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krátké čtení Řím 13, 12–14

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky 
temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme 
počestný život jako ve dne; ne v hodování a pitkách, 
ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru 
a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepe-
čujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.

krátké resPonsorium

R. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce * 
a oblečte člověka nového. Stále.
V. Který je stvořen podle Božího vzoru jako skuteč-
ně spravedlivý a svatý. * A oblečte. Sláva Otci. Stále.

Zachariášovo kantikum

A. Ty sám působíš, Pane, || aby nás těšilo, že tě 
můžeme chválit. | Neboť jsi nás stvořil pro sebe | 
a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě.
Nebo: Nikdy jsem v oněch dnech nebyl syt té obdi-
vuhodné sladkosti, || uvažovat o hloubce Božích 
úradků, ustanovených pro spásu lidského rodu.

Závěrečná modlitBa

Bože, ve své nevýslovné moudrosti jsi vyvedl sva-
tého Augustina z temnoty bludů ke světlu pravdy 
evangelia; ° radujeme se z tvého milosrdenství 
a prosíme tě: † na jeho přímluvu nám dej sílu k ná-
pravě našeho života. ° Skrze tvého Syna Ježíše Kris-
ta, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo jako ve večerních chválách.

Modlitba během dne
Žalmy z příslušného dne v týdnu. 

Dopoledne
A. Nebuďte nikomu nic dlužni, || jen vzájemnou 
lásku.

krátké čtení Mdr 7, 13–14

Naučil jsem se moudrosti nezištně, bez závisti se 
o ni dělím, nechci ukrývat její bohatství, vždyť ona 
je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, 
uzavírají přátelství s Bohem, poněvadž jsou mu 
doporučeni dary, které zjednává kázeň.
V. Pán vyvolil svého služebníka.
R. Aby pásl Jakubův lid, dědictví svoje.

V poledne
A. Vůči těm, kdo nejsou křesťané, se chovejte roz-
vážně || a hleďte v té věci využít vhodné příležitosti.

krátké čtení 2 Tim 4, 1–2

Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, 
který bude soudit živé i mrtvé, při jeho slavném pří-
chodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať 
je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj 
s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.
V. Nestydím se za evangelium.
R. Jím se projevuje Boží moc a přináší spása.
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Odpoledne
A. Stále se radujte. †|| Bez přestání se modlete. | 
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.

krátké čtení Kol 3, 14–15

Nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svor-
ník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův 
pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. 
Buďte za to vděční.
V. Jestliže dům nebuduje Pán.
R. Lopotí se marně, kdo jej staví.

Závěrečná modlitBa

Bože, ve své nevýslovné moudrosti jsi vyvedl sva-
tého Augustina z temnoty bludů ke světlu pravdy 
evangelia; ° radujeme se z tvého milosrdenství 
a prosíme tě: † na jeho přímluvu nám dej sílu k ná-
pravě našeho života. ° Skrze Krista, našeho Pána.

Večerní chvály

Hymnus

1. Augustine, velký otče, 
skloň se k našim modlitbám, 
popros za nás s láskou Tvůrce, 
usmiř ho a pomoz nám, 
a tak doveď svoje stádce 
jako pastýř k výšinám.
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2. Chudí v tobě ctí, že vždycky 
chudobu jsi miloval, 
dobří soudci milují tě, 
žes při pravdě věrně stál, 
medem jsi nás vskutku sytil 
v tvých o Písmu promluvách.

3. To, co bylo dříve temné, 
ty jsi pro nás zpřístupnil, 
nám též ze slov Spasitele 
sladký chléb jsi učinil 
a života nápoj z žalmů 
přesvatých jsi vytvořil.

4. Pro své bratry sestavil jsi 
řeholi svou posvátnou; 
kdo podle ní s láskou žije, 
kráčí cestou královskou, 
ve tvých stopách, svatý vůdce, 
dosáhne vlast nebeskou.

Δ. Králi králů buď čest, sláva, 
v něm je život, síla, moc, 
Trojici ať vzdá se chvála 
nyní a též na věčnost: 
kéž na seznam nebešťanů 
zapíše nás tvá milost. Amen.
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psAlmodie

A. 1. Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, || 
a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu.
Žalmy a kantikum ze společných textů o duchovních pastýřích 
str. 755.

A. 2. Kdo jsme dokonalí, je třeba abychom tak na-
dále smýšleli || a setrvávali na cestě tímto směrem.
A. 3. Toužím po tom, || abychom se vzájemně po-
vzbudili společnou vírou, vaší i mou.

krátké čtení 1 Jan 1, 1–3

O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastní-
ma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se 
svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme 
a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho vi-
děli, Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co 
jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste 
i vy měli s námi společenství. Naše společenství je 
totiž s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.

krátké resPonsorium 
R. Toto je láska, * abychom žili podle jeho přikázá-
ní. Toto je láska.
V. Otec poslal svého Syna, Spasitele světa, * aby-
chom žili podle jeho přikázání. Sláva Otci. Toto je 
láska.
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Nebo: Sk 2, 42–45
Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském spo-
lečenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny 
naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím 
apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří 
přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno 
společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho 
mezi všechny, jak kdo potřeboval.

krátké resPonsorium  Jan 13, 35

R. Podle toho všichni poznají, * že jste moji učed-
níci. Podle toho.
V. Budete-li mít lásku k sobě navzájem. * Že jste. 
Sláva Otci. Podle toho.

KAntiKum pAnny mARie

A. Pozdě jsem si tě zamiloval, †|| Kráso tak dávná 
a tak nová, | pozdě jsem si tě zamiloval. | Volal jsi 
a křičel, | a tak jsi prolomil mou hluchotu.
Nebo: Veškerá moudrost pochází od Pána, || vždy 
s ním byla a je u něho od věků.
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Závěrečná modlitBa 
Prosíme tě, Bože, posiluj ve své církvi ducha, kterým 
jsi naplnil svatého biskupa Augustina, ° a dej, ať 
i my naplněni tímto duchem stále toužíme po tobě † 
a hledáme tebe, zdroj pravé moudrosti a původce 
nejvyšší lásky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.
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ZÁŘÍ

5. září
VZPOMÍNKA ZEMŘELÝCH PŘÍBUZNÝCH 

A DOBRODINCŮ ŘÁDU

Evangelní chudoba, která je podle vůle svatého Dominika 
součástí našeho kázání, vede také k tomu, že nám řada přátel 
a dobrodinců pomáhá plnit poslání řádu svou prací, anebo dary 
ze svého majetku. Tato výměna hmotných i duchovních darů 
vytváří krásné pouto mezi bratry a sestrami a všemi dalšími, 
kdo se podílí na díle kázání. Proto byla od počátku každodenní 
modlitba za dobrodince důležitou součástí společné modlitby 
řádových komunit. Dnes si zvláště připomínáme zesnulé, kteří 
jsou rozličnými pouty spojeni s naším řádem.

Vzpomínka zemřelých příbuzných a dobrodinců řádu se koná 
pouze při mši svaté. Zdá-li se to však vhodné, může se konat 
připomínka i v liturgii hodin, při zachování předpisů pro votivní 
oficia (srov. IGLH, č. 245–252).

Závěrečná modlitBa

Bože, ty lidem odpouštíš a chceš, aby všichni byli 
spaseni; ° prosíme tě za naše zemřelé bratry, sestry, 
příbuzné a dobrodince: † na přímluvu Panny Marie 
a všech svatých jim dej účast na věčné blaženosti. ° 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.
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18. září
SV. JANA MACIASE, ŘEHOLNÍKA

Jan Macias pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny ve Španělsku. 
Narodil se v Ribera [Rivera] del Fresno v Estramaduře 2. března 
1585. Brzy osiřel a musel se starat o obživu pro sebe a svou sestru 
Anežku. Když se mu podařilo zajistit budoucnost své sestry, ode-
šel ve svých dvaceti letech do Ameriky za bohatstvím. Stále byl 
ještě dost mladý, a tak se ze strany svých krajanů často setkával 
s podrazy a zneužíváním své dobroty. Díky tomu se stal zvlášť 
citlivým vůči chudým a potřebným. Přes všechny nesnáze nikdy 
neztratil klid a dobrou náladu. Bylo to díky modlitbě, a zvláště 
modlitbě růžence, kterou žádný den nevynechal. V roce 1622 
vstoupil do řádu v klášteře sv. Marie Magdalény v Limě. Ře-
holní sliby složil 23. září 1623. Velmi brzy byl pověřen službou 
vrátného a rozdáváním almužen chudým lidem, kteří do kláštera 
přicházeli. V této službě setrval dvaadvacet let. S láskou pečoval 
o potřebné, mnoho bloudících přivedl na cestu víry. Vytrvalou 
modlitbou růžence pomáhal především duším zemřelých. Zemřel 
po krátké nemoci 16. září 1645 v Limě. Jeho ostatky jsou od roku 
1837 uloženy v bazilice sv. Růžence v Limě. Kanonizoval jej 28. 
září 1975 bl. Pavel VI.

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících) str. 774.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu Pánu, | který miluje 
chudé.
Nebo: Pojďte, klaňme se Kristu Králi, | který poní-
žené povyšuje.
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Modlitba se čtením

Hymnus jako v ranních chválách.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z homilie blahoslaveného Pavla VI. při kanonizaci 
svatého Jana Maciase

(AAS 67 [1975], str. 573–578)

Jan Macias je obdivuhodný a výmluvný svě-
dek evangelijní chudoby. Jako mladičký sirotek ze 
skrovné mzdy pasáčka podporuje lidi, „své bratry“, 
a dělí se s nimi o víru. Jako vystěhovalec následuje 
svého svatého patrona Jana Křtitele a nepachtí se 
za majetkem jako ostatní, nýbrž nade vše touží, 
aby se naplnila Boží vůle. Jako kupecký mládenec 
a také jako vůdce pastevců tajně prokazuje skut-
ky lásky chudým a učí je modlit se. Jako řeholník 
činí ze svých slibů vynikající důvod lásky k Bohu 
a k bližním.

„Pro sebe nehledá nic než Boha.“ V cele u brány 
spojuje velmi intenzivní život modlitby a pokání 
s péčí o ohromné množství strádajících. Poskytuje 
jim prostředky a přiděluje pokrm. Zříká se velké čás-
ti jídla, aby nasytil hladové, protože jeho víra v nich 
vidí zvláštní přítomnost Ježíše Krista. Abychom 
to shrnuli několika slovy: nedokazuje život tohoto 
„otce chudých, sirotků a strádajících“, jak plodná 
je evangelijní chudoba, když ji někdo plně prožívá?

Když říkáme, že Jan Macias byl chudý, nemys-
líme přitom na chudobu, která je totéž co škodlivá 
bída anebo nečinnost, která nedělá nic pro dosažení 
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oprávněného slušného postavení. Takovou chu-
dobu Bůh nechce ani jí nežehná. Máme na mysli 
důstojnou chudobu, která si pokorně vydělává na 
pozemský chléb jako plod vlastní práce.

Jak pečlivě a jak účinně přistupoval Jan k svému 
úkolu předtím, než se stal řeholníkem, i potom! 
Jeho páni a představení to otevřeně dosvědčují. 
Svýma rukama vždycky zajišťoval chléb pro sebe, 
chléb pro svou sestru, chléb pro mnoho skutků 
lásky. Onen chléb byl plodem příkladné práce, která 
byla plodná i ze sociálního hlediska, práce, která 
zdokonaluje člověka, vykupuje ho a připodobňuje 
Kristu a do duše vlévá dětinnou důvěru. V této dů-
věře člověk věří, že Otec, který živí nebeské ptactvo 
a šatí polní lilie,1 nepřestává dávat svým dětem to, co 
potřebují k životu. Nejprve hledejte Boží království 
a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno.2

Ostatně, tvrdá práce Jana Maciase, které se s ná-
mahou věnoval, neodváděla jeho duši od Chle-
ba nebeského. Vždyť už od dětství byl uveden do 
nejvnitřnějších hlubin Boží přítomnosti! Proto měl 
i uprostřed svých rozmanitých činností kontempla-
tivní duši.

Důvěrný styk s Bohem ho nejen neodtahoval od 
lidí, ale působil, že se k nim a k jejich potřebám při-
bližoval s novou horlivostí a energií. Jeho úmyslem 
bylo, aby jim poskytl lék a přiváděl je k životu stále 
více důstojnějšímu, vyššímu, lidštějšímu a křes-
ťanštějšímu.



414 18. září

Tím, že toto dělal, byl pouze poslušen učení a při-
kázání církve. Neboť církev dává chudým přednost 
a miluje evangelijní chudobu. Nikdy chudé neopus-
tila v jejich strastech, ale podporovala je a povznesla 
k vyšší životní úrovni, která se více shoduje s jejich 
důstojností jakožto lidí a Božích dětí. 

Toto všechno nám staví alespoň částečně před 
oči podobu tohoto svatého muže, neobyčejnou a str-
hující, podobu, která náleží do této doby, nádherný 
příklad pro nás a pro naši společnost.

Jan Macias umí vyzdvihnout důstojnost chudoby 
dvojím příkladem svého života: tím, že s důvěrou 
shání chléb pro chudé a že vytrvale hledá Chléb 
chudých, to jest Krista, který všechny posiluje a tak 
je vede k nejvyšší metě. Proto zajisté je dáno toto 
skvělé poselství nám a našemu století, nakažené-
mu materialismem, který tak často trpí bezuzdnou 
honbou za požitky a zanedbává sociální povinnosti. 
Také je vystaveno na odiv jako účinný příklad oné 
„vnitřní jednoty“, kterou má křesťan uskutečnit 
v tomto pozemském životě, protože ho má naplnit 
vírou a láskou.
1Srov. Mt 6, 25–30. 2Mt 6, 33.

ResponsoRium

R. Opásejte se všichni || ve vzájemném styku po-
korou, * neboť Bůh se staví proti pyšným, | ale 
pokorným dává milost.
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V. Učte se ode mne, | neboť jsem tichý a pokorný 
srdcem, | a naleznete pro své duše odpočinek. * 
Neboť.

Nebo:
Z listu magistra řádu Vincence de Couesnongla 
[Kvenongla] u příležitosti kanonizace Jana Maciase

(Ex allocutione a Magistro Generali O. P. 
fr. Vincentio de Couesnongle in canonizatione 

Ioanis Macias habita – 26. 9. 1975)

Poselství Jana Maciase
Jan Macias nekázal ani nepsal. Tento pokorný 

bratr, nyní oslavený před celou církví, by byl náram-
ně zmaten, kdyby mu někdo řekl, že jeho skromný 
život přinese světu poselství, a co víc, že to bude 
poselství sociální. Jeho skromný život nám svědčí 
za něho. Jeho život sám je poselstvím.

Jan Macias se ještě jako mladík odebral do Ame-
riky. Stal se vystěhovalcem z vlasti. Poznal totiž, co 
je vysídlení, bolestné vytržení z otcovské půdy, z po-
klidných zvyklostí. Poznal nejistotu, střídání naděje 
a strachu, obtíže s přesazením a přizpůsobováním. 
Byl jedním z těch nesčetných lidí, kteří byli věčně 
štváni ze země do země, nikoli pro potěšení nebo ze 
záliby v dobrodružství, ale z nutnosti.

Beze vší pochyby by mohl jít touto cestou svatosti, 
obětovat se pro chudé kdekoli a v kterékoli době. Ale 
stává se svatým mezi běženci, mezi nejchudšími. 
A to nám klade otázky.
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Od doby, kdy žil Jan Macias, pokročil svět mno-
hem dále. Nejen že se od základů změnily životní 
podmínky. Ale otevřenější četbou evangelia – a také 
vlivem pozemských událostí (na to nesmíme zapo-
mínat) – se křesťanský lid stal ve větší šíři přístup-
nější požadavkům lásky. Pochopili jsme totiž, že lás-
ka se nedá zúžit na trochu dobročinnosti a vnitřního 
úmyslu nebo také na hrdinnou oběť – vždycky však 
jednotlivce – pro záchranu jiných. Pochopili jsme, 
že láska musí být duší člověka, musí proniknout 
a proměnit veškerý život lidí a lidské společnosti.

Bratrská láska naprosto není nějakým přepy-
chem lidí, kteří mají čas, peníze a dobrou vůli. Ani 
nemůže nahradit sociální řád, který se často snaží 
utlačovat chudé.

Bez pochyby bude zapotřebí, aby láska vždycky 
dávala náhradu za společnost. Ale hlavně je láska 
spravedlností pro všechny. To je smysl slov našeho 
předchůdce bratra Gilleta [Žileta]: „Musíme se 
přičinit, aby se dnešní milosrdná láska stala sprave-
dlností zítřka.“ Milovat bratry znamená především 
chtít, aby byli v tomto světě, v naší společnosti 
přijímáni jako plnoprávní členové. Znamená to 
chtít, šťastně a s určitostí, aby cítili, že byli přijati, 
převzati a začleněni tak, jak si to pro lidskou dů-
stojnost zaslouží.

Pravá láska žádá, abychom všemožně, pokud 
můžeme a máme, usilovali o společnost spraved-
livější a lidštější.
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Není pochyby, že svět úplně spravedlivý, řízený 
dokonalými zákony, kde by se zachovávala práva 
každého člověka, by byl studený, jako bez duše a bez 
naděje, protože by byl bez lásky. Spravedlnost, je -
-li sama, může být nelidská a žádný sociální zákon 
nemůže zplodit lásku.

Toto má vnímat zvláště učedník evangelia. Křes-
ťané jsou povoláni k budování spravedlivého světa, 
kde by poutem mezi lidmi, národy a rozmanitými 
sdruženími lidí byla láska. Toto je poselství evan-
gelia. To je také poselství Jana Maciase.

Je to však víc než poselství, protože je to něco ji-
ného než nějaká závěť nebo posmrtná řeč. Je to nový 
pohled na svět. Je to mocný tlukot něčího srdce, je 
to kvas, je to pramen života vyvěrajícího do věčnosti.

Proto není poselství Jana Maciase pouze sociální. 
Především je to poselství božského Života.

Když nám církev staví před oči dobré skutky Jana 
Maciase a když tím vrhá jasnější světlo na jméno 
a tvář Boží, vyzývá všechny křesťany, aby oslavovali 
Otce v nebesích. Jan Macias zjevil ve své době svou 
láskou k chudým pravé Boží jméno americkým do-
morodcům, kteří je neznali: Bůh je Láska.1
1Jan 4, 8.
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ResponsoRium

R. Měl jsem hlad, || a dali jste mi najíst, | měl jsem 
žízeň, a dali jste mi napít; | byl jsem na cestě, a ujali 
jste se mne: * Amen, amen, pravím vám: | Cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposled-
nějších bratří, | pro mne jste udělali.
V. Pánu půjčuje, | kdo se slitovává nad chuďasem. * 
Amen, amen, pravím vám.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Ke slávě svaté Trojice, 
jež dává věnce vítězné, 
chválu tohoto svatého 
služebníka dnes zpívejme.

2. Příkoří světa snášel rád, 
na jeho prospěch nedbal nic, 
však v lásce plné milostí 
on bohatší byl mnohem víc.

3. Majetkem světa pohrdal, 
usiloval o nebeský, 
na ponížení nic nedbal, 
osvobozen od marností.

4. Přej našim prosbám v každý čas, 
prosíme, světče blažený, 
dobrými dary potěš nás, 
dej dojít věčné odměny.
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Δ. Trojici Svaté sláva buď, 
čest, moc i chvála na věky; 
na nebešťanů přímluvu  
kéž pomáhá nám z nebe vždy. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Milostí přilnul Jan ke Kristu. || A co bylo jeho 
povolání, dokázal víc skutkem než jménem.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Ve vnitřní modlitbě čerpal z pramenů Spa-
sitelových || a lidem uváděl ve známost Pánovo 
milosrdenství.
A. 3. Nebeský Otec mu bez ustání štědře přispí-
val, †|| aby mohl ulehčovat chudým, | ačkoli žil 
v řeholi chudoby.

krátké čtení Tob 4, 14c–15a.16.18a.19a

Měj se na pozoru ve všem, co děláš, a chovej se vždy 
moudře. Co nemáš rád, nikomu nedělej! Rozděl 
se o svůj chléb s hladovým a o svůj oděv s nahým; 
z toho, čeho máš nadbytek, prokazuj milosrdenství! 
Veleb Boha v každé době a žádej od něho, aby řídil 
tvé cesty a všechny tvé stezky, aby se tvé úmysly 
zdařily.

krátké resPonsorium

R. Podle toho všichni poznají, * že jste moji učed-
níci. Podle toho.
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V. Budete-li mít lásku k sobě navzájem. * Že jste 
moji učedníci. Sláva Otci. Podle toho.

Zachariášovo kantikum

A. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný 
srdcem, || a naleznete pro své duše odpočinek.

pRosby ST

Oslavujme Krista, Božího Syna, neboť on nás po-
volal, abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po 
všechny dny svého života:
R. Pane, ty jediný jsi svatý.
Tys byl vyzkoušen ve všem, abys nám 

byl podoben, ale nezhřešil jsi,
— Pane Ježíši, smiluj se nad námi.
Ty nás všechny voláš k dokonalé lásce,
— Pane Ježíši, posvěť nás.
Ty chceš, abychom byli solí země a světlem světa,
— Pane Ježíši, osviť nás.
Tys nepřišel, aby sis nechal 

sloužit, ale abys sloužil,
— Pane Ježíši, nauč nás sloužit 

ti v našich bratřích.
Ty jsi odlesk Otcovy slávy a výrazná 

podoba jeho podstaty,
— Pane Ježíši, dej, ať jednou spolu s tvými 

svatými patříme na tvou tvář.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, ty miluješ všechny lidi a chceš, aby byli spa-
seni. † Svatý Jan Macias se z lásky k tobě všem pod-
řizoval; ° na jeho přímluvu dej, ať jsme prodchnuti 
tajemstvím tvé dobrotivosti † a ochotně obětujeme 
svůj život i vše, co máme, pro službu bratřím. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Večerní chvály

Hymnus jako v ranních chválách.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Když dáváš almužnu, || ať neví tvoje levice, co 
dělá tvoje pravice.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Pojďte, požehnaní mého Otce, †|| přijměte 
jako úděl království, | které je pro vás připravené 
od počátku světa.
A. 3. Co jste udělali pro jednoho z mých nejposled-
nějších, || pro mne jste udělali, praví Pán.
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krátké čtení 1 Jan 3, 16–18

Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil 
svůj život. Také my jsme povinni položit život za své 
bratry. Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho 
bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce – jak 
v něm může zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme 
jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!

krátké resPonsorium

R. Kdo miluje svého bratra, * zůstává ve světle. Kdo 
miluje.
V. Kdo žije v lásce, zachovává přikázání. * Zůstává 
ve světle. Sláva Otci. Kdo miluje.

KAntiKum pAnny mARie

A. Kdo má soucit s chudým, bude blažený. || Kdo 
věří v Pána, miluje milosrdenství.

pRosby

Svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám, aby-
chom opravdovým křesťanským životem směřovali 
k dokonalosti. Spolu s nimi prosme našeho nebes-
kého Otce, neboť on jediný je dárce svatosti:
R. Otče, posvěť svůj lid.
Otče, ty jediný jsi pramen všeho dobra, 

ty chceš, abychom se nazývali tvými 
syny a skutečně jimi byli,

— dej, ať se k tobě všichni křesťané 
hlásí jako k svému Otci.
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Ty nás posíláš, abychom ti vydávali 
svědectví životem podle tvé vůle,

— provázej nás svou pomocí, abychom 
přinášeli trvalý užitek.

Tys dal světu svého Syna, aby nás s tebou smířil,
— chraň všechny, kdo v tebe věří, aby 

se od tebe nikdy neodloučili.
Ty nás živíš Kristovým tělem,
— dej, ať přijímáním tohoto pokrmu roste naše 

láska, abychom došli k nebeské hostině, kterou 
jsi připravil pro všechny, kdo tě milují.

Odpusť všem hříšníkům jejich provinění
— a přijmi naše zemřelé do svého světla.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, ty miluješ všechny lidi a chceš, aby byli spa-
seni. † Svatý Jan Macias se z lásky k tobě všem pod-
řizoval; ° na jeho přímluvu dej, ať jsme prodchnuti 
tajemstvím tvé dobrotivosti † a ochotně obětujeme 
svůj život i vše, co máme, pro službu bratřím. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
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26. září
SV. DOMINIKA IBANĚZE Z ERQUICIA, 

KNĚZE, VAVŘINCE RUIZE, OTCE RODINY, 
BL. ALFONSE NAVARETTY, KNĚZE 

A DRUHŮ, JAPONSKÝCH MUČEDNÍKŮ

Alfons Navarreta se narodil roku 1571 ve Španělsku. Vstoupil 
zde do řádu a přijal kněžské svěcení. V roce 1598 byl vyslán na 
misie na Filipíny. V roce 1610 se vrátil do Evropy a 1611 odjel do 
Japonska, kde zastával oficium provinčního vikáře. V letech 1614 
až 1643 probíhalo v Omuře a Nagasaki pronásledování křesťanů, 
při němž zahynulo 205 mučedníků. Bylo mezi nimi jedenáct 
dominikánských kněží a sedm řeholníků z Evropy a osmnáct 
mužů a žen z Japonska, kteří také náleželi k řádu – novicové, 
bratři spolupracovníci a terciáři, a dále šedesát tři členů bratrstva 
Posvátného růžence. Alfons dodával odvahu pronásledovaným 
křesťanům, zastával se jich před králem a veřejně chodil v hábitu. 
Cestou do Omury, kde chtěl pomáhat křesťanům v nouzi, byl za-
jat a uvězněn. Zemřel po krutém mučení 1. června 1617. V letech 
1633–1637 podstoupilo v Nagasaki v Japonsku mučednickou 
smrt 16 mučedníků, z nichž byla většina spojena s dominikán-
skou rodinou: devět kněží, dva bratři spolupracovníci a tři laici. 
Mezi nimi byl i Vavřinec Ruiz, otec rodiny původem z Manily, 
který se tak stal prvomučedníkem církve na Filipínách.

Společné texty o více mučednících str. 739.
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Modlitba se čtením

Hymnus jako v ranních chválách.

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z listu svatého Dominika Ibaněze z Erquicia vlast-
nímu otci

(Srov. SCCS, Offic. Hist. 84, Positio super 
martyrio, Romæ 1979, str. 116–118)

Před Bohem budu nápomocen všemu lidu
[…] Nejmilejší otče, trochu Ti bude útěchou můj 

dopis, když jinak Tě nemohu potěšit ani Ti ukázat 
své synovské srdce. Ani Ti nemohu jinak pomáhat 
než před Bohem. To také neopomíjím ve svých ubo-
hých modlitbách a v oběti mše svaté: Ať žijeme nebo 
umíráme.1 Totéž činím pro všechny příbuzné a pro 
všechen tento lid. Vyprošuji jim všechno dobré.

Před osmi lety jsem opustil Filipíny a přesunul 
se do Japonska. Zde už dvacet let zuřilo pronásle-
dování křesťanů. V té době bylo umučeno mnoho 
řeholníků i laiků. A den ze dne je toto pronásledo-
vání sveřepější, takže se hlavně v těchto dvou letech 
nedá vylíčit. Loni na konci měsíce července přišel 
do města, kde se nyní zdržuji, ukrutný prefekt, který 
obsadil na souši i na moři všechny únikové cesty, 
aby nikdo nemohl utéci. Začal křesťany tak krutě 
trýznit, že jich velmi mnoho přivedl k pádu, takže 
opustili víru v Krista […]. 

Když tato bouře poněkud utichla, snažili se po-
chytat řeholníky. My jsme se oblékli do šatů do-
morodců a schováváme se každý jinde. Kdo objeví 
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řeholníky, tomu vyplatí odměnu. Tak tedy 20. lis-
topadu dopadli na hoře jistého řeholníka z řádu 
svatého Augustina a po třech dnech chytili v tomto 
městě kněze z Tovaryšstva Ježíšova, rodáka z této 
země. Byl chycen tak blízko místa, kde jsem byl já, 
že jsem o šesté hodině uprchl v přestrojení z domu 
a svěřil se Boží prozřetelnosti […].

V příštím měsíci květnu zajali laického bratra 
z řádu svatého Františka. Takže nyní bylo chyceno 
pět řeholníků spolu se vším lidem. Skoro 400 osob 
se stalo mučedníky. V minulém měsíci byli mnozí 
zaživa upáleni a asi třicet jich bylo rozřezáno bam-
busovou pilou. Krutá jsou muka, kterými se snaží 
ubožáky přinutit k odpadu od víry. Některé pozvol-
na vaří ve vřelé vodě, kterou jim lijí na hlavu spolu 
se sírou, smolou, olejem a jinými věcmi, jež zvětšují 
trýzeň. Jiné pověsí na kříž, jiné potápějí do vody, 
aby zmrzli, jiné zahrabou do půli těla do země a po-
zvolna je řežou bambusovou pilou, takže se muka 
protáhnou na sedm nebo osm dní. Řeholníky dosud 
nemučí jinak, než že je zaživa pálí dřevem, které je 
položeno opodál, takže nejsou přímo v plamenech 
a umírají pomalu.

Nyní se dostávám do nebezpečí, které je největší 
z tohoto pronásledování. Tuším už, že tento dopis 
je poslední, který napíšu. Jednejme tedy tak, můj 
nejmilejší otče, abychom se v nebi viděli na věky 
a nemuseli se už bát žádného odloučení. Nesta-
rejme se o tento svět, protože je pro nás vyhnan-
stvím a odděluje nás od Boha, který je všechno naše 
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dobro! Totéž říkám své vřele milované sestře, aby 
nezapomínala modlit se za mne k Bohu. Pozdravuji 
všechny příbuzné a známé. Ať tě náš Pán zachová 
pro věčnou vlast!
1Řím 14, 8.

ResponsoRium Srov. Zj 12, 11–12; 2 Mak 7, 36

R. Zvítězili Beránkovou krví || a svědectvím svého 
mučednictví, | protože nemilovali svůj život tolik, | 
že by se zalekli smrti. * Proto se veselte, nebesa, | 
a všichni, kdo v nich přebýváte.
V. Vytrpěli krátkou bolest | a mají účast na věčném 
životě podle Božího slibu. * Proto se veselte, nebe-
sa, | a všichni, kdo v nich přebýváte.

Nebo:
Z buly blahoslaveného Pia IX.
(in: I martiri dell’Ordine dei Predicatori tra i 205 nel Giappone 

a cura del P. Pio Tommaso Masetti, Roma 1868, str. 357)

Vrcholné svědectví těchto mučedníků
Církev byla už od začátku zavlažována krví mu-

čedníků. Ale ani později nepřestala nikdy přinášet 
obdivuhodné příklady statečnosti, neboť tyrani si 
vymýšleli nové způsoby mučení, aby otřásli pevností 
Kristových vojínů, a takto zvětšili koruny a palmy 
hrdinných bohatýrů, kteří se stali věčnou ozdobou 
církve. Dělo se to nikoli bez moudrého úradku Boží 
prozřetelnosti. Bylo zcela zjevné, že při tvrdém zá-
pasu byl přítomen původce naší víry Ježíš Kristus, 
který, jak píše svatý Cyprián, „sešikoval a povzbudil 
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bojovníky a obhájce svého jména, on bojoval a zví-
tězil ve svých služebnících“.

Již od roku 1617 až do roku 1632 bylo Japonsko 
úrodné na mučedníky. Vypukla bouře ukrutného 
pronásledování proti Kristovu náboženství, kte-
ré tam bylo šťastně zaneseno hlasateli evangelia. 
Japonský císař Taikosama vzplanul neslýchanou 
zuřivostí a chtěl tam úplně vyhladit křesťanské 
jméno. Roku 1597 dal 26 neohrožených obhájců víry 
ukřižovat a jeho nástupci ve vládě nejenže závodili 
s jeho krutostí a zběsilostí, ale ještě ho daleko před-
čili. Byl totiž vydán zákon, aby byl zatčen každý, kdo 
by pomáhal křesťanům, a zejména kněžím. Měl být 
potrestán vyhnanstvím, zabavením majetku, ano 
i stětím. Kříže, oltáře, chrámy a jakékoli připomínky 
přesvatého náboženství měly být na příkaz zmoc-
něnce rozházeny a zničeny. Aby vyzkoušeli pevnost 
víry křesťanů, sáhli k nejvybranějšímu mučení, 
takže se člověk hrozí, má-li na to jen vzpomenout, 
nebo o tom mluvit. Některým visícím na kříži byl 
mečem proboden bok, jiní byli pověšeni na kříž hla-
vou dolů, velmi mnoho jich bylo ošklivě roztrháno 
a byly jim uřezány údy, mnozí byli páleni pomalým 
ohněm, nemálo jich bylo ponořeno do vody se sírou 
nebo do ledové vody a tam zahynuli přeukrutnými 
dlouhotrvajícími mukami. Posléze jiní byli mučeni 
hladem, žízní, mrskáním a špinavým žalářem, až 
nakonec vysíleni zaměnili tento smrtelný život za 
nesmrtelný a blažený.
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Tak ukrutná muka trpěli s povzneseným a ra-
dostným duchem a tím napodobili sílu prvních 
mučedníků církve. „Stáli totiž“ – abychom užili slo-
va svatého Cypriána – „silnější než jejich mučitelé 
a přeukrutné dlouhotrvající týrání nemohlo zdolat 
jejich nezdolnou víru.“ A nejen kněží a hlasatelé 
evangelia vytrvali v zápase odvážně a pevně, ale byli 
to i lidé obojího pohlaví, jakéhokoli stavu a věku, 
slovutná knížata a muži z královské krve, vznešené 
matrony, něžné panny, starci sešlí věkem, jinoši 
i čtyřletí hoši a dívky, takže tak neslýchaná síla 
a vytrvalost se musí připisovat jen pomoci nebeské 
milosti. 

Víc než tisíc je těch, kteří za onoho dlouhého, 
mnohaletého zápasu potvrdili křesťanskou víru 
prolitím krve, ale o těchto lidech se dalo jen pramálo 
vypátrat apoštolskou autoritou. Neboť ačkoli se tolik 
běsnilo proti křesťanům, byly pořízeny záznamy 
o vyšetřování jenom ve Španělsku, v Manile na Fili-
pínách a v Macau v Číně. Nicméně bylo vyslechnuto 
velice mnoho věrohodných svědků a ti vypověděli 
to, z čeho je zjevné opravdové mučednictví dvou 
set a pěti hrdinů.

V tomto slavném šiku mučedníků náleží mnoho 
kněží i laiků k řeholnímu řádu bratří kazatelů svaté-
ho Dominika. Mezi nimi vynikají Alfons Navarreta, 
Alois Flores, Angelus Orsucci, František de Morales, 
Alfons de Mena a Dominik Castellet; mnohými se 
může chlubit řád bratří Menších svatého Františ-
ka; z mnoha svých příslušníků se raduje řeholní 
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řád poustevníků svatého Augustina, a konečně je 
ozdobeno palmami svých mučedníků i Tovaryšstvo 
Ježíšovo. Následují jako jejich spolumučedníci svět-
ští mužové a jejich manželky a děti.

Jména mučedníků uvede seznam přiložený k to-
muto dopisu.

Po smrti spravedlivých, která je drahocenná v Bo-
žích očích a která, jak napsal týž svatý Cyprián, 
„koupila si nesmrtelnost za cenu krve a přijala ko-
runu za dovršenou ctnost“, začala se hned sepisovat 
akta potřebná k poznání kauzy.

ResponsoRium Srov. Mdr 10, 17; Mt 25, 34

R. Moji svatí, || kteří jste bojovali v tomto světě, * 
já vám dám odměnu za vaši námahu. 
V. Pojďte, požehnaní mého Otce, | přijměte jako 
úděl království. * Já vám dám.

Nebo:
Z listu blahoslaveného Alfonse Navarrety bratřím 
kazatelům v Japonsku a bratra Melchiora Manzana, 
filipínského provinciála, u příležitosti mučednictví 
bratra Tomáše Zumarragy 

(srov. Lettere edificanti scritte dai frati predicatori 
martirizzati nel Giappone, a cura di P. Tommaso 
Masetti, Roma 1868, str. 1; I martiri dell’Ordine 

dei Predicatori tra i 205 nel Giappone…, a cura di 
P. Tommaso Masetti, Roma 1868, str. 268–269)
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Velmi pěstujte pokoj a bratrství 
s jinými náboženstvími

Milí otcové, ať je Ježíš ve vašich duších a ať vám 
dá svého svatého Ducha. Už vidíte, jak tato obec 
křesťanů pozvolna zaniká. Je nutné dávat těmto 
křesťanům dobrý příklad; proto vás prosím z lás-
ky k našemu dobrému Ježíši, hleďte, abyste byli 
opravdovými syny našeho svatého otce Dominika. 
Velmi pěstujte pokoj a bratrství s jinými nábožen-
stvími. Já jdu do Omury zpovídat a potěšit tamní 
křesťany, protože nadešel vhodný čas, kdy budou 
více povzbuzeni čerstvou krví mučedníků. Dej Bůh, 
aby má cesta byla trochu užitečná!

A protože by se mohlo stát, že mě vsadí do vězení, 
nechávám na svém místě otce Františka Moralese, 
a kdyby mi náhodou vzali život, můžete jmenovat 
provinčního vikáře, který by vás řídil, jak to určují 
stanovy. Z lásky k Bohu odpusťte mi špatné pří-
klady, které jsem vám snad dal, ať jako podřízený, 
ať jako představený. Pán Bůh ať zůstává s vámi: já 
vás nosím ve svém srdci a vy na mne pamatujte ve 
svých modlitbách a obětech. Vroucně vás prosím, 
podporujte Pavlovu manželku a její dítě a pomáhej-
te jim, protože on jde se mnou pomáhat křesťanům 
a mohlo by se stát, že ho to přivede k mučednictví. 
Velmi vám doporučuji, abyste se starali o děti. 

V den přenesení našeho svatého otce Dominika 
24. května 1617. Br. Alfons Navarreta, vikář.

Pokud jde o bratra Tomáše Zumarragu, kdybych 
měl o něm mluvit, jak to žádají jeho ctnosti, bylo by 
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zapotřebí dlouhého pojednání, a ne krátké zprá-
vy… Byl poslán svatou poslušností do japonského 
království. Vydal tam bohaté ovoce, protože velmi 
elegantně a uhlazeně používal jazyk oné země. Vel-
mi horlivě podporoval onu křesťanskou obec, byl 
jako druhý prorok Mojžíš, milý Bohu i lidem. Na 
sebe byl velice přísný. Neměl ani lůžko ani jiné šaty 
než ty, které obyčejně nosil, protože chtěl žít jako 
opravdový chuďas. Spal vždycky oblečený a to není 
malé pokání. Tak málo dbal na sebe a tak málo si 
cenil své osoby, že nikdy nepřijal žádnou hodnost. 
Žil v japonském království víc než dvacet let a pra-
coval na jeho obrácení a na šíření svatého evangelia. 
Touto činností se zabýval, když ho zatkli strážci 
spravedlnosti. Zůstal ve vězení pět let a přitom tam 
uplatňoval všechny možné ctnosti: posty, bičování, 
modlitbu, a tím si získal mučednickou korunu.

ResponsoRium Ef 6, 12.14.13

R. Vedeme přece zápas || ne proti nějaké obyčejné 
lidské moci, | ale proti knížatům a mocnostem, | 
proti zlým duchům v ovzduší. * Stůjte tedy pevně, | 
opásáni kolem beder životem podle pravdy.
V. Vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. | Jen tak 
budete moci odolat, až bude zle, | všechno překonat 
a obstát. * Stůjte tedy pevně.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Zachariášovo kantikum 
A. V tavicím kelímku zkoušel Pán vyvolené jak 
zlato, || a jako dokonalou oběť je přijal na věky.

Závěrečná modlitBa

Všemohoucí a milosrdný Bože, kázáním blaho-
slaveného mučedníka Dominika a jeho druhů jsi 
přivedl národy Dálného východu k poznání tvého 
jednorozeného Syna; ° pokorně tě prosíme: † na je-
jich přímluvu upevni víru těch, které svým kázáním 
přivedli ke Kristu. ° Neboť on s tebou † v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Svatí muži prolili vzácnou krev pro Pána, †|| 
v životě milovali Krista, | napodobili jej svou smrtí 
a proto si zaslouží věnce slávy.
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ŘÍJEN

4. října
SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA Z ASSISI

Svátek
Žil v letech 1181 až 1226. Po bouřlivém mládí se obrátil, vzdal se 
všeho majetku a v naprosté chudobě žil při kostele sv. Damiána 
v Assisi. Připojilo se k němu několik mladých mužů, z nichž se 
postupně vytvořilo první společenství Menších bratří. Spolu se 
svatou Klárou založil také ženskou větev. Sestry se podle své 
zakladatelky nazývají klariskami. František byl kanonizován už 
v roce 1228 papežem Řehořem IX. Podle starobylé tradice se 
František a Dominik setkali v Římě u kardinála Hugolina Contiho 
(pozdějšího papeže Řehoře IX.) a mezi oběma zakladateli se 
vytvořilo silné duchovní přátelství. Ať už k setkání došlo nebo 
ne, skutečností zůstává, že mezi Menšími bratry a bratry kazateli 
existuje velká příbuznost. Oba řády vznikly ve stejné době, oba 
zakladatelé založením svých řádů reagovali na potřeby své doby. 
Prostí lidé znali křesťanské učení velmi povrchně, a díky tomu se 
mezi nimi rozmáhalo sektářství. František i Dominik si uvědo-
movali, že je bezpodmínečně nutné, aby se mezi prosté obyvatele 
vydali zkušení kazatelé a že dostatek vzdělaných kazatelů mohou 
dát církvi pouze speciální řády. Proto vznikly oba řády, způsobem 
života odlišné, ale svým posláním si velmi blízké. 

Vlastní texty jsou převzaty z propria OFM, doplněné o dvě druhá 
čtení s responsorii k modlitbě se čtením.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu Králi, | který povyšuje 
pokorné.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. František, perla milosti, 
vzor těch, kdo poníženi jsou, 
dosáhl věčných radostí 
a skví se slávou nebeskou.

2. Podřídil hrdost tělesnou 
zákonu ducha vyššímu 
a vítězstvím sám nad sebou 
zdolal svět, hřích – zla příčinu.

3. Pro bratry štípil vinici 
na poli svaté chudoby, 
jim sloužil za vzor zářící, 
jak žít pln pravé svobody.

4. K snaze o věčné poklady 
získal tak davy chudiny, 
do blahé rajské zahrady 
volal je skutky zářnými.

5. Všem skvěl se mravy, učením 
i zázraky se zaskvíval, 
tak v čele stál, že věrným svým 
jak mocný maják do tmy plál.

6. K vládci všech vládců, v jeho chrám 
rač dovést, otče, žáky své, 
Kristovy učedníky chraň 
výsadou spásy nebeské.
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Δ. Vzývejme Krista zároveň 
Otce i Ducha každý den: 
Jediný Bože v Trojici, 
svou mocí chraň nás prosící. Amen.

psAlmodie

A. 1. Bůh mi dal zapomenout na otcovský dům || 
a nechal mě vyrůst v zemi mé chudoby.

Žalm 1
 1 Šťasten, kdo nechodí, jak bezbožní mu radí, †
   na cestu hříšníků kdo nestoupá *
   a nesedává v kruhu rouhačů,
 2 kdo naopak se těší ze zákona Páně *
   a dnem i nocí o něm přemítá. —
 3 Je jako strom při živých vodách zasazený, *
   ovoce nese správně ve svůj čas
  a jeho listí nikdy nezvadá, *
   cokoli počne, všechno se mu daří. —
 4 Ne tak s bezbožnými, naprosto ne tak: *
   ti jsou jak pleva unášená větrem.
 5 Bezbožní proto neobstojí na soudu *
   a hříšní v shromáždění spravedlivých. —
 6 Vždyť cestu spravedlivých střeží Pán, *
   zlá cesta hříšných vede do záhuby. Δ

A. Bůh mi dal zapomenout na otcovský dům || 
a nechal mě vyrůst v zemi mé chudoby.
A. 2. Pohoršení Kristova kříže || považoval za větší 
bohatství než poklady světa.
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Žalm 8
 2 Pane, náš vladaři, †
   podivuhodné je po celé zemi tvé jméno, *
   velebnost svou jsi rozestřel po celém nebi! —
 3 Navzdory odpůrcům †
   už v ústech dětí a batolat zjednal sis chválu, *
   že musí zmlknout, kdo zná 

jen záští a pomstu. —
 4 Hledím-li na tvá nebesa, dílo tvých prstů, *
   anebo na měsíc, na hvězdy, jak jsi je stvořil:
 5 co tu je člověk – a přesto na něho myslíš! *
   Co tu je smrtelník – přesto 

se o něho staráš! —
 6 Učinil jsi ho jen o málo menším, 

než andělé jsou, *
   ověnčil jsi ho slávou a ctí;
 7 jeho jsi učinil vládcem nad dílem rukou svých, *
   všechno mu k nohám položil:
 8 ovce a dobytek všechen a navíc i polní zvěř, †
 9  na nebi ptáky a v moři ryby a vůbec vše, *
   co jen se hemží stezkami vod. —
 10 Pane, náš vladaři, *
   podivuhodné je po celé zemi tvé jméno. Δ

A. Pohoršení Kristova kříže || považoval za větší 
bohatství než poklady světa.
A. 3. Odumřel jsem světu || a můj život je s Kristem 
skryt v Bohu.
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Žalm 15 (16)
 1 Zachovej mě, Bože, doufám v tebe. *
 2  Říkám Pánu: „Jenom tys mé blaho!“
 3 Na nic nejsou všichni bůžci země, *
   ať je slaví jejich ctitelé,
 4 ať si svoje modly rozmnožují! †
   Nepodám jim oběť krvavou, *
   nikdy jejich jména nevyřknu! —
 5 Pán je vše, co mám, on je můj úděl. *
   Osud můj máš v rukou jenom ty!
 6 V zemi překrásné já mám svůj podíl, *
   z hloubi blaží mě mé dědictví.
 7 Dobrořečím Pánu, že mi radí, *
   že mi k srdci mluví za noci.
 8 Upínám své oči stále k Pánu, *
   je-li při mně, nezakolísám.
 9 Srdce mé se těší, duše jásá, *
   ba i tělo trvá v bezpečí. —
 10 Nezanecháš v podsvětí mou duši, †
   nedopustíš, aby měl tvůj věrný *
   v temnou říši mrtvých pohlížet.
 11 Stezku života mi ukazuješ: †
   naplněnou radost před tvou tváří, *
   po tvé pravici slast na věky. Δ

A. Odumřel jsem světu || a můj život je s Kristem 
skryt v Bohu.
V. Označil jsi, Pane, svého služebníka Františka.
R. Znamením našeho vykoupení.
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První čtení

Z knihy Sirachovcovy 50, 1.4–10.12.20–24.28–29

Jako zářící slunce, tak on zazářil v chrámu Božím
1Za svého života opravil chrám a za svých dnů 

opevnil svatyni.
4Staral se o svůj lid, aby nezahynul, a opevnil 

město proti obležení. 5Jak byl vznešený, když ob-
klopen lidem vycházel z pozadí chrámové opony! 
6Byl jako jitřenka mezi mraky, jako měsíc v úplňku 
o dnech slavnosti, 7jako slunce zářící na chrám 
Nejvyššího, jako duha, která se leskne v nádherných 
oblacích, 8jako růžový květ mezi větvovím na jaře, 
jako lilie u vodního pramene, jako porost Libanonu 
za letních dnů, 9jako oheň z kadidla v kadidelnici, 
jako nádoba z masivního zlata, zdobená všelikými 
drahokamy, jako 10oliva obtížená plody, jako cypřiš 
pnoucí se do oblak.

12Když z rukou kněží přijímal části obětí, sám 
stál u ohniště oltáře: kolem něho věnec bratří jako 
cedrové ratolesti na Libanonu, obklopen jimi jako 
výhonky palmy.

20Pak sestoupil a pozdvihl ruce nad celou obcí 
izraelských synů, aby svými rty dal požehnání Páně 
a honosil se jeho jménem. 21Tu podruhé se klaněli 
a přijali požehnání od Nejvyššího. 22Nuže tedy, ve-
lebte Boha všehomíra, který všude dělá podivuhod-
né věci, který dává vzejít člověku z mateřského lůna 
a jedná s ním podle své vůle. 23Nechť nám dá radost 
do srdce a popřeje za našich dnů pokoj v Izraeli po 
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všechny věky. 24S námi nechť zůstává jeho přízeň 
a za našich dnů ať nás vysvobodí.

28Blažený, kdo o tom přemítá, zmoudří, kdo si to 
vezme k srdci. 29Bude-li to dělat, všechno zmůže, 
neboť světlo Páně je jeho vůdcem.

ResponsoRium 1 Kor 2, 4.2

R. Moje mluvení a kázání || nezáleželo v přemlou-
vavých slovech moudrosti. * Přesvědčoval jsem 
projevováním Ducha a moci.
V. Rozhodl jsem se totiž, | že u vás nechci znát 
nic jiného než Ježíše Krista, | a to ukřižovaného. * 
Přesvědčoval jsem.

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z listu blahoslaveného Humberta z Romans
(B. Humberti de Romanis, Opera de vita regulari, II, 

ed. Berthier, Romæ 1889, str. 494–500)

Spasitel světa povolal Menší bratry 
a Kazatele ke službě spásy

Nejdražším a v Ježíši Kristu nejmilejším bratřím 
Menším a Kazatelům na celém světě bratr Jan, týchž 
bratří Menších generální ministr, a bratr Humbert, 
týchž bratří kazatelů neužitečný služebník, pozdrav 
a důstojný a chvályhodný život podle svatého po-
volání.

Spasitel světa miluje duše a chce, aby nikdo ne-
zahynul. Proto po prvním pádu lidského pokolení 
neustále používá k jeho nápravě prostřednictvím 
různých služebníků ve všech generacích mnoha 
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všelijakých léků. V těchto posledních dnech na konci 
věků vzbudil naše dva řády pro službu spásy, jak se 
bez pochybování věří. Do nich povolal nemálo mužů 
a obohatil je nebeskými dary. Pomocí nich mohou 
slovem i příkladem účinně pracovat na spáse nejen 
své, ale i jiných.

Toto jsou – řekněme to ke slávě Boží, nikoli své – 
dvě veliké svítilny, které osvěcují a ozařují po celé 
zemi nebeským světlem ty, kdo vězí ve tmě a v stínu 
smrti.1

Toto jsou dvě stříbrné polnice pravého Mojžíše, 
Krista Pána, našeho Boha, s jejichž pomocí povolal 
už nesčetné množství lidí do své služby.2

Toto jsou dva cherubové, plní vědění, kteří po-
hlížejí na sebe navzájem a stejně smýšlejí, svá kří-
dla rozprostírají nad slitovnicí a jsou připraveni 
z poslušnosti vzlétnout nad všechen lid a rozsévat 
vědění, potřebné ke spáse.3

Toto jsou dva prsy Snoubenky, z kterých sají 
mléko maličké dítky v Kristu a jím se živí a rostou 
ke spáse.4

Toto jsou dva synové, zářiví jako olej, kteří stojí 
před Pánem celé země, pohotovi splnit na jeho 
rozkaz svá poslání, ať je jeho vůle zavede kamkoli.

Toto jsou dva Kristovi svědkové, kteří kážou 
a vydávají svědectví pravdě už tím, že jsou oděni 
pytlovinou.

Toto jsou ony dvě jasné hvězdy, které podle Si-
bylliny věštby v podobě čtyř živočichů rozhlašují 
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v posledních dnech jméno Beránkovo pokorou 
a dobrovolnou chudobou.5

Zvažte, nejmilejší, jen uvažte, jak velice máme 
překypovat vzájemnou upřímnou láskou, když nás 
Matka církev zrodila v téže době; když nás Věčná 
Láska určila, abychom společně pracovali na tém-
že díle, totiž na spáse duší; když nás povolání, jen 
málo odlišná, činí tak podobnými, že se můžeme mít 
navzájem rádi jako podobní živočichové!

Konečně, jak v nás poznají pravé Kristovy učed-
níky, nebude–li na nás vidět, že se máme vespolek 
rádi?6

Jak máme ve svých kázáních vštěpovat jiným 
lidem do srdce vzájemnou lásku, kterou mají mít 
všichni nade všechno, jestliže v nás je porušená 
nebo chabá?

Jak obstojíme v tolika hrozících pronásledová-
ních, jestliže jsme mezi sebou rozděleni nějakým 
neklidem?

Ach, jaký příklad vzájemné lásky a pokoje nám 
zanechali naši otcové, svatý František a svatý Do-
minik, a ostatní naši první bratři, kteří se v životě 
tak něžně milovali a navzájem si tak dokazovali 
upřímnou lásku! Viděli v sobě navzájem Boží andě-
ly, přijímali jeden druhého jako Krista, předcházeli 
se v projevech úcty, vzájemně se radovali z úspěchu, 
vychvalovali jeden druhého, podporovali, co bylo 
druhému k užitku, a nanejvýš pečlivě a moudře se 
vystříhali pohoršení a pobouření druhého!
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1Srov. Lk 1, 79. 2Srov. Lv 25, 9. 3Srov. Ex 25, 20. 4Srov. Pís 4, 5. 
5Srov. Zj 4, 6–8; 5, 6–13. 6Srov. Jan 13, 35.

ResponsoRium Srov. Žl 116 (117), 1

R. Serafický otec František || a apoštolský otec 
Dominik * naučili nás znát tvůj zákon, Pane.
V. Velebte Pána, všichni lidé, | slavte ho, všechny 
národy. * Naučili.

Nebo:
Ze spisu „Rozmluvy s Boží prozřetelností“ od svaté 
Kateřiny Sienské

(Dialogo della divina Provvidenza, 
Ed. Ferrari, Roma 1947, c. 158)

Dominik a František jsou dva sloupy svaté církve
Svatý řád vytvořil Duch svatý jako jakousi loď, 

aby přijímal duše, které chtějí jít za dokonalostí, 
a dovedl je do přístavu spásy. Pánem této lodi je 
Duch svatý. Pochybení kteréhokoli podřízeného 
řeholníka, který by přestoupil stanovy, nikdy neu-
škodí řádu; nemůže ublížit této lodi, ale ublíží sám 
sobě. Je ovšem pravda, že chybou toho, kdo stojí 
u kormidla, může se loď zmítat ve vlnách. Jsou 
tím vinni špatní pastýři, představení, určení tímto 
pánem k řízení lodi. Sama o sobě je však jejich loď 
tak rozkošná, že tvůj jazyk o tom není schopen 
vyprávět…

[Loď řádu je bohatá, takže podřízený nemusí 
myslit na své duchovní nebo časné potřeby, protože, 
je-li poslušný a zachovává-li stanovy, postará se 
o něho sám Duch svatý…]
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Na lodi řádu vládne mnoho svatých předpisů, 
daných s velikým osvícením a ve velkém pořádku 
těmi, kteří se stali chrámy Ducha svatého.

Hleď na svatého Benedikta, s jakým řádem řídil 
svou lodičku!

Hleď na svatého Františka, s jakou dokonalostí 
a vůní chudoby, s perlami ctností vedl lodičku svého 
řádu a zamířil ji na cestu vysoké dokonalosti! Byl 
první, který ji zachovával, a dal svým učedníkům za 
snoubenku pravdu a svatou chudobu, s níž se za-
snoubil i on sám. Měl ošklivost sám k sobě, netoužil 
líbit se žádnému tvoru mimo mou vůli, a dokonce si 
přál, aby byl pokládán za bezcenného. Proto trýznil 
své tělo a zabíjel vlastní vůli, odíval se potupami, 
bolestí a urážkami z lásky k pokornému Beránkovi. 
Z lásky se s ním přibil a připevnil na kříž, takže se 
zvláštní milostí objevily na jeho těle rány mé Pravdy. 
Tím ukázal na schránce svého těla lásku své duše. 
A tak bratřím sám udělal cestu.

Ale snad se otážeš: „Nejsou založeny na stejném 
základě i ostatní řády?“ Ano, ale u každého není 
chudoba hlavní věcí, i když na ní spočívají všechny. 
Ale děje se to jako u ctností: všechny ctnosti mají 
život z lásky, a přece, jak jsem ti řekl na jiných mís-
tech, někomu je vlastní ta ctnost a druhému ona, 
i když jsou všechny spojeny v lásce.

Tak i v tomto případě: chudému Františkovi byla 
vlastní pravá chudoba a základ své lodi položil na 
lásce k chudobě s řádem velmi přísným pro lidi 
dokonalé, pro málokteré a dobré. Pro „málokteré“, 
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pravím, protože není mnoho těch, kdo si vyvolili 
tuto chudobu. Ale pro chyby některých se rozmnožil 
řád počtem lidí a zeslábl ctnostmi. Nebylo to pro 
chybu té lodi, nýbrž pro neposlušnost podřízených 
a pro špatné představené.

Hledíš-li na loď svého otce Dominika, mého 
milovaného syna, vidíš, že ji uspořádal v dokona-
lém řádu. Dbal pouze o mou čest a o spásu duší, 
a to ve světle vědy. Na tomto světle chtěl položit 
svůj základ, neopomíjel však pravou a dobrovolnou 
chudobu. Měl ji i on a na znamení, že ji má a že se 
mu opak nelíbí, zanechal svým synům v závěti jako 
dědictví své i mé zlořečení, kdyby vlastnili nebo 
přechovávali nějaký majetek jako jednotlivci nebo 
i všeobecně. Chtěl tím naznačit, že si i on za svou 
snoubenku vyvolil královnu chudobu.

Ještě více vlastní však mu bylo světlo vědy, kte-
rým chtěl vykořenit bludy, vzniklé v čase. Přijal úkol 
mého jednorozeného Syna. Objevil se v čase jako 
apoštol, s pravdou a se světlem rozséval má slova, 
odstraňoval temnoty a šířil světlo. Byl Světlem, 
které jsem dal světu prostřednictvím Mariiným, 
a umístil jsem ho v mystickém těle církve svaté jako 
vykořenitele kacířství…

Slyšte dělníky, které tento otec poslal pracovat 
na svou vinici, vytrhávat trny neřestí a sázet ctnosti! 
Dominik a František byli opravdu dva sloupy církve 
svaté: František chudobou, která především jemu 
byla vlastní, jak bylo řečeno, a Dominik vědou.



446 4. října

ResponsoRium Jer 11, 4; Mt 11, 29; 1 Kor 11, 1

R. Naslouchejte mému hlasu || a konejte všecko, 
co vám přikazuji. * A naleznete odpočinek pro své 
duše.
V. Napodobujte mne, | jako já napodobuji Krista. * 
A naleznete.

Nebo:
Z listu svatého Františka z Assisi všem věřícím

(Františkánské prameny I, Spisy sv. Františka a sv. Kláry, 
a cura di B. Štivar, Ottobre 12, Velehrad 2001, List věř. 

4–6, 8, 10–14, 18–21, 30–31, 45–50, s. 97–100)

Buďme prostí, pokorní a čistí
Nejvyšší Otec oznámil skrze svého svatého arch-

anděla Gabriela svaté a slavné Panně Marii, že 
jeho Slovo, tak vznešené, svaté a slavné, sestoupí 
z nebe. Z jejího lůna Syn Boží skutečně přijal lidské 
tělo, podrobené křehkosti jako tělo naše. Byl nade 
všechno bohatý, a přece si se svou nejblahoslave-
nější Matkou vyvolil chudobu. A když se přiblížilo 
jeho umučení, slavil se svými učedníky velikonoční 
večeři. Potom se modlil k Otci: Otče můj, jestliže je 
to možné, ať mě mine tento kalich.1 

Vložil však svou vůli do vůle Otcovy. A Otcovou 
vůlí bylo, aby jeho požehnaný a slavný Syn, nám 
daný a pro nás narozený, přinesl skrze svou vlastní 
krev sám sebe jako oběť na oltáři kříže;2 ne za sebe, 
vždyť skrze něj všechno povstalo,3 ale za naše hří-
chy. Tím nám Kristus zanechal příklad, abychom šli 
v jeho šlépějích.4 A Otec chce, abychom byli skrze 
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Krista všichni spaseni5 a abychom ho přijali s čistým 
srdcem a čistým tělem. 

Jak jsou šťastní a požehnaní ti, kdo milují Pána 
a dělají to, co říká on sám v evangeliu: Miluj Pána, 
svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší, 
a bližního jako sám sebe.6 Milujme tedy Boha a uctí-
vejme ho čistým srdcem a čistou myslí, neboť to 
si přeje nade všecko. Pán říká: Opravdoví ctitelé 
budou Otce uctívat v duchu a v pravdě.7 Všichni, 
kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě. 
A proto se k němu obracejme s chválami a prosbami 
ve dne v noci a říkejme: Otče náš, jenž jsi na nebe-
sích,8 neboť je třeba stále se modlit a neochabovat.9 

A kromě toho přinášejme ovoce, které je znám-
kou obrácení.10 A milujme bližní jako sebe. Mějme 
lásku a pokoru a podporujme potřebné, protože 
to očišťuje duši od poskvrny hříchů.11 Vždyť lidé 
všechno, co zanechají na tomto světě, ztratí; s sebou 
si však ponesou odměnu za lásku a za to, co daro-
vali potřebným; za to dostanou od Boha štědrou 
odměnu a odplatu. 

Nechtějme být moudří a chytří podle lidských 
měřítek, ale spíše buďme prostí, pokorní a čistí. 
Nikdy nemáme toužit po tom, abychom převyšo-
vali druhé, ale spíše buďme služebníky a buďme 
podřízeni každému lidskému zřízení kvůli Bohu.12 
A na všech, kdo takto jednají a vytrvají až do konce, 
spočine Duch Páně13 a učiní si v nich příbytek;14 
budou syny nebeského Otce, jehož skutky konají,15 
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a jsou bratrem, sestrou i matkou našeho Pána Ježíše 
Krista.16

1Mt 26, 39. 2Srov. Žid 9, 14. 3Srov. Jan 1, 3. 4Srov. 1 Petr 2, 21. 
5Srov. 1 Tim 2, 4. 6Mt 22, 37.39. 7Jan 4, 23. 8Mt 6, 9. 9Lk 18, 1. 
10Srov. Mt 3, 8. 11Srov. Tob 12, 9. 12Srov. 1 Petr 2, 13. 13Srov. 
1 Petr 4, 14. 14Srov. Jan 14, 23. 15Srov. Mt 5, 45.16. 16Srov. Mt 
12, 50.

ResponsoRium Mt 5, 3–4.6

R. Blahoslavení chudí v duchu, || neboť jejich je 
nebeské království. * Blahoslavení tiší, | neboť oni 
dostanou zemi za dědictví.
V. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnos-
ti, | neboť oni budou nasyceni. * Blahoslavení tiší, | 
neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Ty, otče menších bratří, rád, 
Františku, dej nám, sluhům svým, 
tvých zlatých příkazů i rad 
dbát se srdcem vždy poslušným.

2. Od tebe chcem se naučit, 
jak v chudobě a střídmě žít, 
a od těch, co jen k světu lnou, 
nést třeba výsměch s potupou.
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3. Ať láska k Pánu plamenná, 
kterou jsi hořel v srdci svém, 
též naše srdce studená 
roznítí mocným plamenem.

4. Ty rány Vykupitele, 
které jsi nosil na těle, 
učiň ať v hloubi mysli své 
s vděčnými city nosíme.

5. Snahou o bližních spasení, 
dej, ať jsme stále vedeni. 
Ať neodradí od těch snah 
nás nebezpečí ani strach.

Δ. Pomoz nám, svatá Trojice, 
ať příkazy, jež od Otce 
našeho máme, plníme 
vždy horlivě a upřímně. Amen.

psAlmodie

A. 1. Byl shledán dokonalým a spravedlivým || 
a v čase hněvu se stal usmířením.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. Vždy měl v ústech Hospodinovu chválu, || zval 
všechno stvoření ke chvále Stvořitele.
A. 3. Pán povýšil pokorného || a oslavil ho ve všech 
končinách země.
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krátké čtení Gal 1,15–16.24

Bůh si mě už v lůně mé matky vybral a svou milostí 
povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych 
o něm kázal radostnou zvěst pohanům. A ti chválili 
kvůli mně Boha.

krátké resPonsorium

R. Mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhne k živému 
Bohu. Mé srdce.
V. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových 
síních, * s jásotem tíhne k živému Bohu. Sláva Otci. 
Mé srdce.

Zachariášovo kantikum

A. Radoval se, že má účast na utrpení Kristově, || 
a nyní radostně jásá, že se mu slavně ukázal.
Nebo: František, chudý a pokorný, †|| vešel do nebe 
bohatý, | vítán nebeskými zástupy.

pRosby

Kristus Pán dal skrze svou krev život církvi a nás 
povolal k následování svatého Františka. Pokorně 
ho prosme a volejme:
R. Zachovej nás, Pane, ve své svaté službě.
Tys přišel hlásat chudým radostnou zvěst, uč nás, 

abychom šířili tvé království slovem i skutkem
— a účinně obnovovali tvou církev.
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Ty jsi světlo národů a učitel svatosti, dej, 
ať se pevně držíme pravé víry

— a zvěstujeme tvé jméno po celé zemi.
Tys dal svým učedníkům přikázání lásky 

a přikazuješ jim horlivě ho zachovávat,
— pomoz nám, abychom prokazovali 

dobro všem lidem.
Moudrosti věčného Otce, osvěť náš rozum,
— abychom zůstávali v tvé lásce a vždy 

smýšleli správně a svatě.
Kriste Spasiteli, ty jsi se nestyděl pracovat svýma 

rukama, řiď proto práci našich rukou,
— aby všichni viděli naše dobré skutky 

a velebili našeho Otce v nebesích.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys povolal našeho svatého otce Františka, 
aby svým životem ukazoval cestu chudoby a poko-
ry a stal se živým obrazem Krista; ° dej nám svou 
milost, abychom se i my stávali Kristu podobnými † 
a mohli se radovat ze spojení s tebou. ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.
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Modlitba během dne

Žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne
A. Udělal jsem ze sebe služebníka všech, || abych 
tak získal tím větší počet lidí Kristu.

krátké čtení Flp 3, 7–8

V čem jsem dříve viděl pro sebe prospěch, to pova-
žuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko 
to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně 
cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro 
něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bez-
cenný brak, abych mohl získat Krista.
V. Nic stvořeného nemohlo mě odloučit od Boží 
lásky.
R. Která se zjevila v Kristu Ježíši.

V poledne
A. Blahoslavení chudí v duchu, || neboť jejich je 
království nebeské.

krátké čtení Mt 6, 19–21

Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol 
a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shro-
mažďujte si však poklady v nebi, kde je mol ani rez 
nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. 
Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
V. Já jsem jen ubohý nuzák.
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R. Ale můj Pán se o mne stará.

Odpoledne
A.  Uchvátil mě Kristus Ježíš; †|| tak na sobě po-
znám jeho a účast v jeho utrpení, | a chci mu být 
podobný ve smrti.

krátké čtení Gal 2, 19–20

Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro 
Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, 
ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji 
ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za 
mě se obětoval.
V. Srostli jsme s Kristem tak, že jsme mu podobní 
v jeho smrti.
R. Budeme mu tak podobní i v jeho zmrtvýchvstání.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys povolal našeho svatého otce Františka, 
aby svým životem ukazoval cestu chudoby a poko-
ry a stal se živým obrazem Krista; ° dej nám svou 
milost, abychom se i my stávali Kristu podobnými † 
a mohli se radovat ze spojení s tebou. ° Skrze Krista, 
našeho Pána.
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Večerní chvály

Hymnus

1. František, perla milosti, 
vzor těch, kdo poníženi jsou, 
dosáhl věčných radostí 
a skví se slávou nebeskou.

2. Pokorný, prostý, přímý byl, 
mír miloval a nad vše ctil, 
v nádobě křehké byl to žár, 
jenž zářil světu a jej hřál.

3. Spokojen s vetchým oděvem, 
hřál všechny Ducha plamenem, 
v něm roztál krunýř ledový, 
když nosil rány Kristovy.

4. Nahý a chudý přišel v svět, 
bohat se vrátil k Bohu zpět, 
rozséval dary ctností svých 
a hojil rány nemocných.

5. Všem známý otče chudoby, 
dej, ať jsme chudí smýšlením, 
vyrvi nás z jícnu záhuby 
a uveď k sborům nebeským.

Δ. Ať Otce, Ducha svatého 
i Syna chválí vše a ctí. 
Pro ctnosti Otce našeho 
kéž dojdem věčných radostí. Amen.



 4. října 455

psAlmodie

A. 1. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic 
jiného než Ježíše Krista, || a to ukřižovaného.

Žalm 112 (113)
 1 Oslavujte, služebníci Páně, *
   oslavujte svaté jméno Páně!
 2 Ať je požehnáno jméno Páně *
   od tohoto dne až do věčnosti!
 3 Od východu slunce do západu *
   ať je jméno Páně velebeno! —
 4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
   jeho sláva převyšuje nebe.
 5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
   na nebi i po veškeré zemi,
 6 který má svůj stolec na výsostech, *
   z vysokosti do hlubiny shlíží! —
 7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
   ubožáka ze smetiště zdvíhá,
 8 aby posadil ho vedle knížat, *
   vedle mocných knížat svého lidu. —
 9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
   jako pro blaženou matku synů. Δ

A. Rozhodl jsem se, že u vás nechci znát nic jiného 
než Ježíše Krista, || a to ukřižovaného.
A. 2. Chci být podobný Kristu ve smrti, || a tak na 
sobě poznám jeho i moc jeho zmrtvýchvstání.
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Žalm 145 (146)
 1 Oslavuj, moje duše, Pána! †
 2  Slavit chci Pána po celý život, *
   hrát svému Bohu, co budu živ. —
 3 V knížata důvěru nevkládejte, *
   v člověka, jenž je bezmocný:
 4 vydechne duši, v svou zem se vrací, *
   veta je po jeho záměrech. —
 5 Šťasten, komu pomáhá Bůh Jákobův, *
   kdo jen v Pána, svého Boha, doufá.
 6 V toho, který stvořil nebesa i zem, *
   moře se vším tvorstvem, co v něm žije,
  který zachovává věrnost na věky, *
 7  utištěným dopomáhá k právu,
  hladovící nasycuje pokrmem. *
   Pán to je, kdo vězňům vrací volnost. —
 8 Pán to je, kdo slepým dává prohlédnout, *
   Pán, jenž pozdvihuje ponížené,
 9 Pán to je, kdo cizím dává ochranu, *
   sirotkům a vdovám svoji pomoc.
  Pán to je, kdo spravedlivé miluje, *
   kdežto bezbožníky nechá zbloudit. —
 10 Pán je král a bude vládnout na věky, *
   Sióne, tvůj Bůh až do věčnosti! Δ

A. Chci být podobný Kristu ve smrti, || a tak na sobě 
poznám jeho i moc jeho zmrtvýchvstání.
A. 3. Pán ti bude světlem na věky, || Bůh bude tvou 
slávou.
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Kantikum Ef 1, 3–10
 3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho 

Pána Ježíše Krista, *
   on nás z nebe zahrnul všemi 

možnými duchovními dary, —
 4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě 

před stvořením světa, †
   abychom byli svatí a neposkvrnění *
   před ním v lásce. —
 5 Podle svého svobodného rozhodnutí 

nás předurčil, †
   abychom skrze Ježíše Krista *
   byli přijati za jeho syny, —
 6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
   kterou nám projevil svou lásku ve 

svém milovaném Synovi: —
 7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
   odpuštění hříchů. —
  Podle bohatství své milosti, †
 8  kterou nám tak štědře projevil *
   s veškerou moudrostí a rozumností, —
 9 podle svého úradku *
   seznámil nás s tajemstvím své vůle, —
  že si totiž předsevzal, *
 10  až přijde plnost času, 
  obnovit v Kristu všechno, *
   co je na nebi a na zemi. ∆
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A. Pán ti bude světlem na věky, || Bůh bude tvou 
slávou.

krátké čtení Gal 6, 14.17b–18

Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným 
než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro 
mě ukřižován svět a já světu. Vždyť já na svém těle 
nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho 
Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři! Amen.

krátké resPonsorium

R. Hospodin je spravedlivý, * rád má spravedlivé 
skutky. Hospodin.
V. Spravedlivým zjevuje svou tvář, * rád má spra-
vedlivé skutky. Sláva Otci. Hospodin.

KAntiKum pAnny mARie

A. Hospodin na něho shlédl dobrotivě; †|| povýšil 
ho z jeho ponížení a pozdvihl jeho hlavu; | i podivili 
se nad ním mnozí a chválili Pána.
Nebo: Mou jedinou chloubou je kříž našeho Pána; || 
vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím 
Ježíšovi.

pRosby

Prosme Boha Otce, zdroj vší svatosti, aby nás pří-
kladem a přímluvou svatého otce Františka vedl 
k svatému životu a volejme:
R. Prosíme tě, vyslyš nás.
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Otče svatý, tys učinil ze svého 
služebníka Františka dokonalého 
následovníka svého Syna,

— dej, ať i my jdeme v jeho stopách a věrně 
zachováváme Kristovo evangelium.

Otče svatý, uveď naše kroky na cestu pokoje, 
kterou nám ukázal náš otec František,

— abychom upřímně žili v poslušnosti, 
bez majetku a v čistotě.

Otče svatý, který rozptyluješ pyšné 
a ponížené povyšuješ,

— dej, ať serafínského otce následujeme v pokoře.
Otče svatý, tys svého služebníka 

Františka vyznamenal svatými 
ranami utrpení svého Syna,

— nauč nás, abychom vždy s radostí kladli svou 
chloubu do kříže našeho Pána Ježíše Krista.

Otče svatý, tys na prosby svatého otce 
Františka udělil milost hříšníkům,

— ukaž milostivě zemřelým bratřím 
a sestrám světlo své tváře.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys povolal našeho svatého otce Františka, 
aby svým životem ukazoval cestu chudoby a poko-
ry a stal se živým obrazem Krista; ° dej nám svou 
milost, abychom se i my stávali Kristu podobnými † 
a mohli se radovat ze spojení s tebou. ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.

5. října
BL. RAJMUNDA Z KAPUY, KNĚZE

Narodil se kolem roku 1330 v Kapue ve starobylé šlechtické 
rodině delle Vigne (de Vineis). Studoval církevní právo v Boloni 
a kolem roku 1345 vstoupil do řádu. Bylo to období po velkém 
moru, řeholní kázeň a studium byly zanedbávány a bratři nežili 
podle původních přísných pravidel. Po skončení studií zastával 
Rajmund odpovědná místa v Římě a Boloni. V roce 1374 pro-
zkoumala generální kapitula pravověrnost svaté Kateřiny Sienské 
a pověřila Rajmunda, aby byl jejím zpovědníkem a duchovním 
vůdcem. Doprovázel ji pak také na jejích cestách. Ve zmatcích 
papežského schismatu zůstali Rajmund s Kateřinou věrní řím-
skému papeži. Rozdělení nastalo i v řádu sv. Dominika. Provin-
cie věrné římskému papeži zvolily 12. května 1380 magistrem 
Rajmunda. Jako magistr se zaměřil na reformu řádu a na jeho 
sjednocení. Zemřel v Norimberku 5. října 1399 a byl pohřben 
v tamní katedrále. V 16. století byly jeho ostatky přeneseny do 
Neapole. Jeho kult potvrdil 15. května 1899 Lev XIII.

Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.
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Modlitba se čtením

druhé čtení

Z listu blahoslaveného Rajmunda z Kapuy
(B. Raimundi Capuani. De exhortatione patris magistri 
Raimundi consolatoris prioribus, patribus et fratribus 

observantiæ. Opuscula et Litteræ, Romæ 1899, str. 112–113)

Budete dobrou setbou, zvláštním 
lidem svatého Dominika

V Pánu Ježíši předrazí a milovaní bratři, ze srdce 
vám žehnám a pozdravuji vás v Kristu.

Děkuji Bohu, že vám vdechl svého svatého Du-
cha. To on vás vede k zachovávání svaté řeholní 
observance a k následování svatých otců, našich 
předchůdců, kteří po blaženém Dominikovi krá-
čeli tou nejpřímější cestou. Proto zůstane-li s vámi 
Boží milost, budete dobré semeno, vyvolený národ, 
zvláštní lid svatého Dominika, a stanete se světlem 
a solí pro jiné.

Avšak zapřísahám vás, bratři, pro srdečnou lásku 
našeho Pána Ježíše Krista, abyste se nenechali za-
strašit nikým, kdo je proti vám nebo vám vyhrožuje, 
ani abyste se nenechali zviklat žádnou špatnou ra-
dou a neupustili od svatého díla a od svatého života, 
který jste započali…

Jinak, bratři moji, nechci, abyste se kvůli tomu 
nějak pyšnili nebo abyste hleděli spatra na jiné, 
kteří žijí jinak. Bůh je mocný a může i jim dát svého 
svatého Ducha. Mimoto jsou snad oni Bohu milej-
ší než vy. Víme přece, tělesné cvičení je užitečné 
k máločemu, zbožnost však je užitečná ke všemu.1 
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A jestliže oni s masem a vínem více oplývají zbož-
ností, jsou jistě lepší před Bohem než vy. Království 
Boží nezáleží přece v jídle a pití,2 nýbrž v lásce 
k Bohu a k bližnímu.

Nechci tedy, abyste se pokládali za lepší než 
ostatní, ale mějte za to, že jste nižší než všichni 
a že jako slabí a nemocní potřebujete pomoc, jakou 
nepotřebují jiní. Neboť jestliže já s masem a vínem 
miluji poctivým a celým srdcem svého Boha a svého 
bližního, ty však bez těchto potravin bližním pohr-
dáš, nevyrovná se před Nejvyšším tvá zdrženlivost 
mému jídlu.

Mějte na paměti, čemu učí apoštol: Když si někdo 
o sobě myslí, že něco je, a zatím není nic, klame sám 
sebe.3 Chraňte se, bratři moji, obludné vypínavosti 
a domýšlivosti, která ničí každé dobré dílo a zesla-
buje ho! A abych vám otevřel své srdce: ničeho se 
u vás tak nebojím jako onoho moru či oné obludy. 
Nic si tolik nepřeji, než aby to bylo od vás odňato. 
Také vy se podobně bojte a proste Boha, aby vám dal 
ducha pokory. Ale snažně prosím, často a vroucně 
se modlete i za mne, vašeho služebníka, slabého 
a bezbranného na velkém bojišti, aby mi Bůh dal 
svého svatého Ducha. Vždyť jenom jím mohu žít 
a vítězit pro jeho jméno!
11 Tim 4, 8. 2Řím 4, 17. 3Gal 6, 3.
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ResponsoRium 1 Petr 1, 13.15; Lv 11, 44

R. Přepásejte si bedra, || to jest své srdce, | podle 
Svatého, který vás povolal. * Také vy ve všem svém 
konání buďte svatí.
V. Já jsem Pán, váš Bůh: | buďte svatí, neboť i já 
jsem Svatý. * Také vy.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Vzbudím si věrného kněze, || který bude jednat 
podle mého srdce a podle mého smýšlení, praví Pán.

Závěrečná modlitBa

Bože, povolal jsi blahoslaveného Rajmunda, aby 
úsilím o dokonalou lásku připravoval příchod tvého 
království; ° dej, ať i my posilněni jeho přímlu-
vou uskutečňujeme stále plněji tvůj příkaz lásky † 
a s duchovní radostí směřujeme k tobě. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Pokojně a bezelstně chodil se mnou || a mnohé 
odvrátil od zvrácenosti.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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7. října
PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

Svátek
Počátky modlitby růžence můžeme najít již ve středověku v mni-
šském prostředí. Po vzoru mnišských modliteb sestávajících ze 
sto padesáti žalmů se laici začali modlit sto padesát otčenášů, 
později zdrávasů. Dnešní formu dal růženci v 15. století lidový 
misionář dominikán Alan de La Roche [Roš], který mu vtiskl 
výrazně mariánský charakter. Růženec si tehdy získal ohromnou 
popularitu. Podporu našel také u mnoha papežů. Růžencovým 
papežem byl svatý Pius V. V roce 1569 doporučil růženec všem vě-
řícím bullou Inter desiderabilia. Magistra dominikánského řádu 
pověřil zakládáním a vedením růžencových bratrstev. V druhé 
bulle Consueverunt Romani Pontifices téhož roku stručně popsal 
původ růžence, jeho prvky, účinky i způsob šíření růžencové 
zbožnosti. Sv. Pius V. se velmi zasloužil o obranu Evropy proti 
Turkům. Turci v roce 1571 dobyli Kypr, ale 7. října 1571 v Ko-
rintské zátoce u Lepanta prohráli v námořní bitvě. Jako projev 
vděčnosti za vítězství vyhlásil papež na tento den svátek Panny 
Marie Růžencové. V bulle Salvatoris Domini ze dne 5. března 
1572 vyjádřil přesvědčení, že vítězství v bitvě bylo dosaženo na 
přímluvu Panny Marie. Kromě toho vložil do Loretánských litanií 
invokaci „Pomocnice křesťanů“.

Pokud se slaví jako slavnost:

První večerní chvály

Hymnus Radostná tajemství

1. Nebeský posel přichází, 
zjevuje tajemství Ducha, 
milostiplnou pozdraví 
Pannu a rodičku Boha.
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2. Příbuznou panna navštíví, 
Alžbětu, matku předchůdce; 
on v lůně ještě ukrytý 
přítomnost Krista zvěstuje.

3. Slovo, které již před věky 
z myšlenky Otce povstalo, 
teď z lůna panenské Matky 
se jako dítě zrodilo.

4. Chlapec je v chrámu představen, 
zákonu Zákon podřízen; 
sám Vykupitel z oběti 
za malou cenu vykoupen.

5. Plačící Matka hledala 
Syna, jehož pak nalezla, 
jak v chrámě moudrým učencům 
otvírá slova Zákona.

Δ. Buď sláva věčná Trojici 
a kéž pro svatá tajemství 
dá milost zde se modlícím, 
aby též slávy dosáhli. Amen.

psAlmodie

A. 1. Anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, || a ona 
počala z Ducha svatého.
Žalmy a kantikum ze společných textů o Panně Marii str. 687.

A. 2. Maria vešla do Zachariášova domu || a po-
zdravila Alžbětu.



466 7. října

A. 3. Porodila svého prvorozeného Syna || a polo-
žila ho do jeslí.

krátké čtení Gal 4, 4–5

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, na-
rozeného ze ženy, narozeného pod Zákonem, aby 
vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli 
přijati za syny.

krátké resPonsorium

R. Slovo se stalo tělem * a přebývalo mezi námi. 
Slovo.
V. To bylo na počátku u Boha * a přebývalo mezi 
námi. Sláva Otci. Slovo.

KAntiKum pAnny mARie

A. Mé srdce plesá v Bohu, mém Spasiteli, || že mi 
učinil veliké věci ten, který je mocný.

pRosby

Modleme se s důvěrou k Bohu prostřednictvím 
milostiplné Panny a Matky Spasitele:
R. Pane, vyslyš hlas té, která se ti přede všemi 
zalíbila.
Milosrdný Bože, tys vyvolil svou služebnici 

Marii, aby se stala Matkou Spasitele Krista,
— dej, ať ustavičně chceme i konáme 

to, co je podle tvého slova.
Její duše tě radostně velebila,
— nauč nás, ať ti stejně děkujeme za udělené dary.
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Když byla naplněna Duchem svatým, porodila 
tvého Syna, oděného naším tělem,

— učiň, ať se v jednání řídíme tvým 
Duchem a neseme jeho bohaté plody.

Matka přivedla Vykupitele světa do chrámu,
— učiň, ať se vykoupení ze všech národů 

sejdou v chrámu tvé slávy.
Ztraceného Syna nalezla po třech 

dnech v domě Otcově,
— dobrotivě učiň, ať se se všemi svými 

drahými, které jsme ztratili, shledáme ve 
věčném příbytku, připraveném v nebi.

[Naší poslední prosbou ať je modlitba, kterou nás 
naučili Ježíš Kristus a blahoslavená Panna, když 
odpovídali na vůli Otcovu „Staň se“. Říkejme tedy:]
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, 
smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. ° Dej 
nám, prosíme, když v posvátném růženci blahosla-
vené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, † 
ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co 
slibují. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.
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Pozvání k modlitbě
A. Když rozjímáme o tajemstvích spásy v růženci 
blahoslavené Panny Marie, | oslavujme Pána.
Nebo: Oslavujme svátek blahoslavené Panny Ma-
rie: | klaňme se jejímu Synu, Kristu Pánu.

Modlitba se čtením

Hymnus Bolestná tajemství

1. Na horu v olivový sad 
když Vykupitel odešel, 
v modlitbě noční hrůzou jat 
krví se potil, strachem chvěl.

2. Od zrádce pak je vydáván, 
Bůh k popravě je odvlečen 
a pouty svázán pevnými, 
ranami biče zkrvaven.

3. Koruna jeho potupy 
z ostrých trnů spletená je, 
krví, jež stéká po tváři, 
Krále slávy korunuje.

4. Pod tíhou kříže tři pády, 
jeho tělo vyčerpaly; 
na vrchol popravčí hory 
kříž ho vynést přinutili.
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5. Na hrozné břevno přibitý, 
mezi zločinci nevinný, 
modlí se i za své katy, 
vydává z úst vzdech poslední.

Δ. Buď sláva věčná Trojici 
a kéž pro svatá tajemství 
dá milost zde se modlícím, 
aby též slávy dosáhli. Amen.

psAlmodie ST, A. vlastní

A. 1. Zmocnil se ho smutek || a jeho pot stékal 
v zahradě na zem jako krůpěje krve.

Žalm 23 (24)
 1 Pánu zem patří se vším, co nese, *
   jeho je svět i vše, co v něm žije.
 2 Sám jej založil nad oceány, *
   upevnil nad tekoucími proudy. —
 3 Kdo smí vstoupit na horu Páně, *
   stanout na jeho svatém místě?
 4 Ten, kdo má čisté ruce i srdce, *
   neklame, nepřísahá křivě.
 5 Dostane od Pána požehnání, *
   u Boha Zachránce nalezne pomoc.
 6 To je rod těch, kdo hledají Pána, *
   hledají tvář Boha Jákobova. —
 7 Zvyšte se ještě, vy brány, †
   zvětšte se, pradávné vjezdy, *
   pro příchod slavného krále!
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 8 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
   Pán, jenž je silný a mocný, *
   Pán, který mocný je v boji. —
 9 Zvyšte se ještě, vy brány, †
   zvětšte se, pradávné vjezdy, *
   pro příchod slavného krále!
 10 „Kdo je ten král tak slavný?“ †
   On, Pán zástupů věčných, *
   On, král věčné slávy! Δ

A. Zmocnil se ho smutek || a jeho pot stékal v za-
hradě na zem jako krůpěje krve.
A. 2. Pilát vzal Ježíše || a dal ho zbičovat.

Žalm 45 (46)
 2 Pán je nám útočištěm, je naší silou, *
   projevil se nám největší pomocí v tísni.
 3 Proto nemáme strach, ať země se třese, *
   ať se kácejí hory do hlubin moře.
 4 Ať jeho vody bouří a vlnami kypí, *
   ať se tetelí pod jejich příbojem hory,
  jen když Pán nebeských zástupů 

zůstává s námi, *
   když Bůh Jákobův je naším 

ochranným hradem. —
 5 Řeka rameny Boží město blaží, *
   chrání svatý příbytek Nejvyššího.
 6 Bůh v jeho středu, proto se nezhroutí nikdy, *
   s časným úsvitem Bůh mu na pomoc chvátá.
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 7 Běsnily národy, otřásaly se říše; *
   zahřměl svým hlasem 

a rozsouvala se země. —
 8 Ale Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
   jest Bůh Jákobův naším ochranným hradem.
 9 Pojďte a bedlivě pohleďte na skutky Páně, *
   toho, jenž úžas šíří po celé zemi!
 10 Válkám on činí přítrž až k hranicím země, *
   luky a oštěpy láme, spaluje štíty.
 11 „Ustaňte přece a ve mně uznejte Boha, *
   jenž stojí nad všemi národy, 

nad celou zemí!“ —
 12 Neboť Pán nebeských zástupů zůstává s námi, *
   jest Bůh Jákobův naším 

ochranným hradem. Δ

A. Pilát vzal Ježíše || a dal ho zbičovat.
A. 3. Kříž je na jeho rameni jako odznak vlády. || 
Bůh kraluje z kříže.

Žalm 86 (87)
 1 Miluje Pán, co založil na svaté hoře: *
 2  siónské brány nad všechna jákobská sídla. —
 3 Ty město Boží, sám praví na tvoji slávu: *
 4  „Rahab i Bábel přičítám k těm, co mě znají!
  Hle, Filišťané, Tyrští i Etiopané, *
   ti všichni v něm jsou narozeni.
 5 Vpravdě však Sión každý nazývá: Matko!“ *
   Protože ten si zbudoval Svrchovaný. —
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 8 Do svitku vpisuje Pán, když národy sčítá: *
   „Ti všichni jsou v něm narozeni.“
 7 Jako v tanci se radují, kdo v tobě žijí: *
   „Všechny prameny mé spásy jsou v tobě.“ Δ

A. Kříž je na jeho rameni jako odznak vlády. || Bůh 
kraluje z kříže.
V. Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila Pánu.
R. Splnilo se na tobě, co ti bylo řečeno.

První čtení

Z listu sv. apoštola Pavla Galaťanům 3, 22 – 4, 7

Skrze víru jsme syny a dědici Boha
Bratři, 3, 22Písmo prohlásilo, že všichni jsou hříš-

níci. Tak se tedy vírou v Ježíše Krista dostává zaslí-
bení těm, kdo věří. 

23Ale než přišla víra, byli jsme hlídáni Zákonem 
jako ve vězení, v očekávání víry, která se měla zjevit. 
24Zákon byl naším vychovatelem pro Krista, aby-
chom z víry došli ospravedlnění. 25Když však přišla 
víra, nejsme už pod vychovatelem. 

26Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše 
Krista, 27vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste 
se v Krista: 28už není Žid anebo Řek, už není otrok 
anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; 
všichni jste jeden v Kristu Ježíši. 29A když patříte 
Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici 
podle zaslíbení. 

4, 1Můj výklad je tento: Pokud je dědic nedospělý, 
v ničem se neliší od otroka, ačkoli je pánem všeho. 



 7. října 473

2Podléhá poručníkům a správcům až do doby sta-
novené otcem. 3Tak to bylo i s námi: dokud jsme 
byli nedospělí, žili jsme pod vládou prvopočátků 
světa. 4Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého 
Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, 
5aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme 
byli přijati za syny. 

6A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce 
Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ 
7Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic 
skrze Boha.

ResponsoRium Srov. Gal 4, 4–5; Ef 2, 4; Řím 8, 3

R. Hle, již se naplnil čas, || v němž poslal Bůh na 
zem svého Syna, narozeného z ženy, | podrobeného 
Zákonu; * aby vykoupil ty, | kteří Zákonu podléhali.
V. Pro svou nesmírnou lásku, | kterou nás Bůh 
miloval, | poslal svého Syna v těle, jako mají hříšní 
lidé. * Aby vykoupil.

druhé čtení – jedno ze čtyř následujících:

Z apoštolské exhortace blahoslaveného Pavla VI. 
o ma rián ské úctě

(„Marialis cultus“ – AAS 66 [1974], str. 154–156)

Růženec je evangelijní modlitba
Růženec je také nazýván zkráceným evangeliem. 

Jeho tajemství i slovní formulace mají totiž původ 
v evangeliu; evangeliem se inspiruje též duchovní 
postoj při recitování růžence, když si připomínáme 
andělský pozdrav a Mariin souhlas, a při opakování 
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andělského pozdravu se předkládá k rozjímání zá-
kladní tajemství evangelia – vtělení Slova – v rozho-
dujícím okamžiku, kdy anděl přinesl Marii poselství.

Objasnilo se též, že v postupném rozvíjení růžen-
cových tajemství se odráží plán, podle něhož Boží 
Slovo v milosrdném záměru vstoupilo do lidských 
dějin a vykonalo dílo spásy: při rozjímání růžen-
cových tajemství se totiž sledují hlavní události 
spásy v Kristu: od panenského početí Božího Slova 
a tajemství Ježíšova dětství až k vrcholným veli-
konočním událostem, k blaženému utrpení a slav-
nému zmrtvýchvstání a k užitku, kterého se z nich 
dostalo církvi, zrozené v den letnic, a Panně Marii, 
když byla po pozemské pouti vzata s tělem a duší 
do nebeské vlasti. 

Došlo se též k poznání, že rozdělení růžencových 
tajemství do tří částí nejenže zachovává časovou 
posloupnost událostí, ale že ukazuje prvotní schéma 
hlásání víry, že podává Kristovo mystérium stejným 
způsobem, jak je pochopil svatý Pavel v proslulém 
„hymnu“ v listu Filipanům, kde mluví o Kristově 
ponížení, smrti a povýšení.1

Poněvadž středem růžence, této evangelijní mod-
litby, je tajemství vtělení a vykoupení lidstva, má 
růženec jasné kristologické zaměření. Jeho vlastní 
a význačný prvek – litanické opakování andělského 
pozdravu Zdrávas Maria – je současně nepřetržitou 
chválou Krista, k němuž jako k vrcholnému cíli 
směřuje poselství andělovo i pozdravení matky Jana 
Křtitele: požehnaný plod života tvého.2 Opakování 
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„Zdrávas Maria“ je jako osnova, na níž se rozvíjí 
tajemství. 

Kristus, jehož jméno je obsaženo v každém Zdrá-
vasu, je týž, kterého nám postupně představují 
růžencová tajemství: je Syn Boží i Syn Panny Marie, 
zrozený v betlémské jeskyni, obětovaný svou Mat-
kou v chrámě, chlapec plný horlivosti pro věc svého 
nebeského Otce, Vykupitel lidstva, který prožívá 
agonii v Getsemanské zahradě, bičovaný a koruno-
vaný trnovou korunou, obtížený křížem a umírající 
na Kalvárii, zmrtvýchvstalý a vstupující do slávy 
Otcovy, aby odtud seslal dary Ducha svatého.

Podle dávného zvyku, který se udržel dodnes 
v mnoha krajích, se vkládají do každého andělského 
pozdravu po vyslovení jména Ježíš slova obsahující 
tajemství, které se rozjímá, aby se tak rozjímání 
usnadnilo a mysl se shodovala se slovy.

Pocítilo se také, jak je nutné zdůraznit, že růženec 
má kromě chvály a prosby i jinou podstatnou slož-
ku: složku kontemplativní. Bez ní je růženec jako 
tělo bez duše a hrozí nebezpečí, že se modlitba stane 
mechanickým opakováním slov, a tedy opakem 
Ježíšova napomenutí: Když se modlíte, nebuďte 
přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že 
budou vyslyšeni pro množství slov.3

Sama povaha růžence vyžaduje, aby modlitba 
plynula klidně a v pomalém zamyšlení, aby se tak 
ten, kdo se modlí, mohl snadněji ponořit do roz-
jímání tajemství Kristova života a dívat se na ně 
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jakoby srdcem té, která byla Pánu ze všech nejblí-
že; tak se otevře nevyčerpatelné bohatství těchto 
tajemství.
1Srov. Flp 2, 6–11. 2Lk 1, 42. 3Mt 6, 7.

ResponsoRium Srov. Lk 1, 45

R. Blahoslavená jsi, || Panno Maria, Boží Rodičko, | 
že jsi uvěřila Pánu. Naplnilo se v tobě všechno, | co 
ti bylo řečeno. | Hle, jsi povýšena nad kůry andělů! * 
Přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista.
V. Požehnaná a úctyhodná jsi, Panno Maria, | pro-
tože ses bez porušení čistoty stala Matkou Spasite-
le. * Přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista.

Nebo:
Z výkladu Andělského pozdravení od svatého To-
máše Akvinského

(Ed. Rossi, Piacenza 1931, str. 25–34)

Maria byla natolik plná milosti,  
že se z ní milost rozlévala na všechny lidi

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou1 atd. 
V tomto pozdravení jsou obsaženy tři části. Jedna 
část pochází od anděla: Zdrávas, milosti plná, Pán 
s tebou, požehnaná ty mezi ženami. Jiná část po-
chází od Alžběty, matky Jana Křtitele: Požehnaný 
plod života tvého.2 Třetí část přidala církev, totiž 
ono Maria. Vždyť anděl neřekl: Zdrávas, Maria, 
ale: Zdrávas, milosti plná. Přesto toto jméno, ro-
zumí se Maria, s ohledem na to, jak je vykládáno, 
se hodí do andělovy řeči, což ukážeme.
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Co se týče první části, je třeba uvážit, že od ne-
paměti bylo velmi velkou událostí, když se andělé 
zjevili lidem; a to, že jim lidé prokazovali úctu, se 
považovalo za nejvýš chvályhodné. Tak je k chvále 
Abrahámově zapsáno, že přijal pohostinně anděly 
a projevil jim úctu. Že by však anděl prokazoval úctu 
člověku, nebylo nikdy slýcháno až do doby, kdy an-
děl pozdravil svatou Pannu a s úctou řekl: Zdrávas.

Maria byla natolik plná milosti, že u ní milost pře-
tékala z duše do těla. Vždyť je velkou věcí u svatých, 
když mají tolik milosti, že posvěcuje duši. Avšak 
duše blahoslavené Panny byla tak plná, že z ní mi-
lost přetékala do těla, takže z ní počala Božího Syna. 
Proto také Hugo od sv. Viktora říká: „Jelikož láska 
Ducha svatého mimořádným způsobem žhnula 
v jejím srdci, učinila zázraky i v jejím těle, a to tím, 
že se z něj narodil Bůh a člověk: co se v tobě zrodilo, 
je z Ducha svatého“.3

Maria byla natolik plná milosti, že se z ní milost 
rozlévala na všechny lidi. Je totiž velkou věcí u ja-
kéhokoli svatého, když má tolik milosti, že mu to 
stačí k vlastní spáse. Ještě větší věcí by bylo, kdyby 
měl tolik milosti, že by stačila ke spáse mnohých. 
Jestliže by jí měl ale tolik, že by to stačilo ke spáse 
všech lidí na světě, to by byl vrchol. A právě toto 
nacházíme u Krista a u svaté Panny. Vždyť v kaž-
dém nebezpečí můžeš od této slavné Panny obdržet 
záchranu. Proto je řečeno: Tisíc štítů, to jest léků 
proti nebezpečím, je na ní zavěšeno.4 Rovněž pro 
každé své ctnostné konání můžeš u ní nalézt pomoc. 



478 7. října

Ona sama proto říká: ve mně je všechna naděje 
života a ctnosti.5 Proto je tedy Maria plná milosti 
a plností milosti převyšuje anděly. Proto se k ní 
hodí jméno Maria, které se vykládá jednak jako 
„osvícená v sobě“: Naplní tvou duši září;6 jednak 
jako „osvěcující druhé“, což se vztahuje na celý svět. 
To je důvod, proč je přirovnávána k slunci a měsíci.

Ona slova Pán s tebou jsou nejvznešenější slova, 
jaká se dají o někom vyslovit. Právem se tak anděl 
v úctě sklání před svatou Pannou, protože ona je 
Matkou Páně, a tudíž také Paní. Proto se k ní hodí 
jméno Maria, které syrský jazyk vykládá jako „Paní“.

Ona převyšuje anděly i co do čistoty, neboť sva-
tá Panna nebyla čistá pouze sama v sobě, ale také 
zprostředkovala čistotu jiným. Byla nejčistší co se 
týče viny, protože se neposkvrnila ani prvotním 
ani smrtelným ani lehkým hříchem. I co se týče 
trestu. Tímto způsobem byla odolná vůči všemu 
prokletí, a proto požehnaná mezi ženami. Vždyť 
ona jediná sice podstoupila prokletí, ale přinesla 
požehnání a otevřela bránu ráje. Proto se k ní hodí 
jméno Maria, které se vykládá jako „hvězda moř-
ská“. Vždyť tak jako jsou lodi mořskou hvězdou 
přiváděny k přístavu, tak jsou také křesťané Marií 
přiváděni ke slávě.
1Lk 1, 28. 2Lk 1, 42. 3Mt 1, 20. 4Pís 4, 4. 5Sir 24, 18. 6Iz 58, 11 
(Vulg.).
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ResponsoRium Lk 1, 28.35.34

R. Zdrávas, Maria, || milosti plná, | Pán s tebou. * 
Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě 
zastíní! | Proto také dítě, které se z tebe narodí,  
bude nazváno svaté, Syn Boží.
V. Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám? | Anděl 
jí odpověděl. * Duch svatý.

Nebo:
Z dogmatické konstituce Druhého vatikánského 
koncilu o církvi

(Lumen gentium, č. 65–69)

Rozjímáním o Marii proniká církev 
do hloubky tajemství vtělení

[Církev už došla v blahoslavené Panně k dokona-
losti bez poskvrny a vrásky.1 Věřící se však stále ještě 
snaží přemáhat hřích a růst ve svatosti. Proto pozve-
dají oči k Marii, která září celému společenství vy-
volených jako vzor ctností. Když o ní církev zbožně 
uvažuje a rozjímá ve světle vtěleného Slova, s úctou 
proniká hlouběji do nejvyššího tajemství vtělení 
a připodobňuje se tak stále více svému Snouben-
ci. Maria, která vstoupila hluboko do dějin spásy, 
jistým způsobem v sobě spojuje a vyzařuje největší 
skutečnosti víry. Když je oslavována a uctívána, volá 
věřící k svému synu a k jeho oběti i k lásce k Otci. 
Poněvadž však církev usiluje o oslavu Kristovu, 
stává se podobnější svému vznešenému vzoru, když 
stále roste ve víře, naději a lásce, a ve všem hledá 
a plní Boží vůli. A tak církev i ve své apoštolské práci 
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právem vzhlíží k té, která zrodila Krista, jenž se 
proto počal z Ducha svatého a zrodil se z Panny, aby 
se prostřednictvím církve zrodil a rostl také v srdci 
věřících. Tato panna byla ve svém životě příkladem 
takové mateřské lásky, která má oživovat všechny, 
kdo spolupracují v apoštolském poslání církve při 
znovuzrození lidí.]

Marii, Boží milostí pro syna vyvýšeného nad 
všechny anděly a lidi, církev právem uctívá zvláštní 
úctou jako svatou matku Boží, která měla účast na 
Kristových tajemstvích. Vskutku už od nejstarších 
dob je blahoslavená Panna uctívána pod názvem 
„Bohorodička“ a věřící se v modlitbách utíkají pod 
její ochranu ve všech nebezpečích a potřebách.2 
Zvláště od Efeského sněmu podivuhodně vzrostla 
úcta Božího lidu k Marii a projevovala se uctíváním, 
láskou, vyzváním a následováním, jak to vyjadřují 
její prorocká slova: Budou mě blahoslavit všechna 
pokolení, neboť mi učinil veliké věci ten, jenž je 
mocný.3 Tato úcta, která byla v církvi vždycky, je 
sice zcela jedinečná, ale podstatně se liší od úcty 
klanění, která se vzdává vtělenému Slovu stejně 
jako Otci i Duchu svatému, a velmi ji podporuje. 
Různé formy oddané úcty Boží rodičce, které církev 
schválila v mezích zdravé a pravověrné nauky podle 
poměrů dobových a místních a podle povahy a du-
cha věřících, působí to, že když je ctěna Matka, je 
náležitě poznáván, milován a oslavován i Syn – kvůli 
kterému bylo všechno stvořeno4 a o němž věčný 
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Otec rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost 
dokonalosti5 – a jeho přikázání jsou zachovávána.

Posvátný sněm vyhlašuje tuto katolickou nauku 
uváženě a zároveň vybízí všechny syny církve, aby 
velkodušně podporovali úctu k blahoslavené Pan-
ně, především liturgickou, a vážili si mariánských 
modliteb a pobožností, které učitelský úřad církve 
během staletí doporučoval. Je třeba též přesně za-
chovávat to, co bylo v minulosti rozhodnuto o uctí-
vání obrazů Krista, blahoslavené Panny a svatých. 
Teology a kazatele Božího slova však sněm naléhavě 
vybízí, aby se při úvahách o jedinečné důstojnosti 
Bohorodičky varovali jak nesprávného přehánění, 
tak i přílišné úzkoprsosti. Budou-li pod vedením 
učitelského úřadu církve studovat Písmo svaté, 
svaté otce, církevní učitele a církevní liturgii, budou 
správně objasňovat úkoly a výsady blahoslavené 
Panny; ty mají vždycky vztah ke Kristu, původci 
veškeré pravdy, svatosti a zbožnosti. Jak ve slovech, 
tak i v činech ať se pečlivě chrání všeho, co by mohlo 
odloučené bratry nebo kohokoli jiného uvést v omyl 
o pravé nauce církve. Věřící ať nezapomínají, že pra-
vá úcta nespočívá ani v neplodném a přechodném 
citu, ani v nějaké nepodložené důvěřivosti, nýbrž 
že vychází z pravé víry, která nás přivádí k uznání 
vznešenosti Bohorodičky a povzbuzuje k synovské 
lásce k naší Matce a k následování jejích ctností.

Jako je matka Ježíšova, oslavená už s tělem a duší 
v nebi, obrazem i počátkem církve, která se do-
vrší v budoucím věku, tak zde na zemi září před 
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putujícím Božím lidem jako znamení jisté naděje 
a útěchy, dokud nepřijde den Páně.6

 Tomuto posvátnému sněmu působí velikou 
radost a útěchu, že ani mezi odloučenými bratry 
nechybějí ti, kteří matce Pána a Spasitele vzdávají 
patřičnou úctu, zvláště u východních křesťanů, kteří 
se s námi scházejí s vroucím nadšením a oddaným 
srdcem v uctívání Bohorodičky, vždy panny. Všichni 
věřící v Krista nechť ustavičně přednášejí Matce 
Boží a Matce lidí své prosby, aby ona, která svými 
modlitbami pomáhala prvotní církvi, také nyní – 
když je vyvýšena v nebi nad všechny svaté i andě-
ly – ve společenství všech svatých se přimlouvala 
u svého syna, dokud se všechny rodiny národů – ať 
už mají čest nazývat se křesťanskými, nebo dosud 
svého Spasitele neznají – nespojí šťastně v míru 
a svornosti v jeden Boží lid ke slávě nejsvětější 
a nerozdílné Trojice.
1Srov. Ef 5, 27. 2Srov. Římský breviář, ant. „Pod ochranu tvou“. 
3Lk 1, 48–49. 4Srov. Kol 1, 15–16. 5Kol 1, 19. 6Srov. 2 Petr 3, 10.

ResponsoRium

R. Rozvažujme o památce slavné Panny Marie, | 
neboť Pán shlédl na poníženost své služebnice, * té, 
která počala Spasitele světa, | jak jí anděl zvěstoval.
V. Zpívejme Kristu chválu v den oslavy vznešené 
Matky Boží, Panny Marie. * Té, která počala.
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Nebo:
Z kázání svatého Bernarda

(Sermo de Aquæductu: Opera omnia, 
Ed. Cisterc. 5/1968, str. 282–283)

Je dobré rozjímat o tajemstvích spásy
Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.1 

Pramen moudrosti, Slovo Otce na výsostech! Toto 
Slovo se tvým prostřednictvím, svatá Panno, stane 
člověkem, a ten, který říká: Já jsem v Otci a Otec je 
ve mně,2 říká také: Od Boha jsem vyšel a od něho 
přicházím.3 

Je řečeno: Na počátku bylo Slovo.4 Už vyvěrá 
pramen, ale zatím jenom sám v sobě. Potom se 
praví: A to Slovo bylo u Boha,5 přebývalo tedy v ne-
přístupném světle.6 Bůh sice říkal už od počátku: 
Co zamýšlím, je pro vaši spásu, a ne pro utrpení.7 
Ale tvé myšlenky jsou v tobě skryté, a my nevíme, 
co zamýšlíš. Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo 
mu byl rádcem? 8 

Sestoupila tedy na svět myšlenka spásy a usku-
tečnila se v díle spásy: Slovo se stalo tělem9 a už 
přebývá mezi námi. Přebývá skutečně vírou v našich 
srdcích,10 přebývá v naší paměti, přebývá v myšle-
ní a sestupuje až do naší představivosti. Neboť co 
by si byl dříve mohl představovat člověk o Bohu, 
leda že by si v svém srdci vytvořil modlu? Bůh byl 
nepochopitelný a nepřístupný, neviditelný a zcela 
nepředstavitelný. Ale nyní chtěl, abychom ho chá-
pali a viděli a mohli si ho představit. 
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Ale ptáš se, jak? Takto: jak leží v jeslích, odpočí-
vá na klíně Panny Marie, káže na hoře, bdí v noci 
na modlitbách; nebo jak visí na kříži, je smrtelně 
bledý a umírá, sestupuje mezi mrtvé jako jejich 
svrchovaný Pán; nebo jak třetí den vstává z mrt-
vých a ukazuje apoštolům místa po hřebech jako 
známky vítězství, a nakonec vystupuje před jejich 
zraky do nebe. 

Na které z těch tajemství by se nemělo s oprav-
dovou láskou a zbožností myslet? Myslím-li na 
kterékoli z nich, myslím na Boha a je v tom ve všem 
ten, který je můj Bůh. Je tedy moudré rozjímat 
o těchto tajemstvích, jak jsem řekl, a soudím, že 
jedná prozíravě, kdo si připomíná jejich sladkost; 
podobá se té, kterou v jádrech svých plodů hojně 
vydal prut Árónův.11 Maria ji čerpala z nebeských 
zřídel a hojně ji přelévá na nás.
1Lk 1, 35. 2Jan 14, 10. 3Jan 8, 42. 4Jan 1, 1. 5Tamtéž. 6Srov. 1 Tim 
6, 16. 7Srov. Jer 29, 11. 8Řím 11, 34. 9Jan 1, 14. 10Srov. Ef 3, 17. 
11Srov. Nm 17, 23.

ResponsoRium

R. Panno Maria, || nemáš sobě rovné mezi dcerami 
jeruzalémskými: | tys Matka Krále králů, | tys Paní 
andělů, | tys Královna nebe. * Požehnaná tys mezi 
ženami, | a požehnaný plod tvého lůna.
V. Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou. * Požehnaná.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních nebo večerních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus  Slavná tajemství

1. Nad smrtí Kristus zvítězil 
a z podsvětí se navrací; 
pouta viny když rozlomil, 
nebeské brány otvírá.

2. Mnozí pak na to hleděli, 
když slavně v nebe vystoupil, 
teď po Otcově pravici 
sedí a slávu sdílí s ním.

3. Ducha, kterého přislíbil 
poslat smutným učedníkům, 
v ohnivých lásky jazycích 
sesílá jim pro útěchu.

4. Zbavena tíže tělesné, 
k hvězdám Panna vyzdvižená 
do nebe slavně vstupuje 
anděly doprovázená.

5. Kol hlavy září dvanáct hvězd, 
koruna Matky panenské, 
Synovu trůnu nablízku 
teď všemu tvorstvu kraluje.

Δ. Buď věčná sláva Trojici 
a kéž pro svatá tajemství 
dá milost zde se modlícím, 
aby též slávy dosáhli. Amen.
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psAlmodie

A. 1. Raduj se, panenská Matko, aleluja. || Kristus 
vstal z hrobu, aleluja.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. Všichni byli naplněni Duchem svatým || a za-
čali mluvit, aleluja.
A. 3. Maria byla vzata do nebe, || andělé se radují 
a chválí a velebí Pána, aleluja.

krátké čtení Flp 2, 8–11

Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad 
každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí 
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v pod-
světí a každý jazyk musí ke slávě Boha Otce vyznat: 
Ježíš Kristus je Pán.

krátké resPonsorium

R. Zdrávas, Maria, milostiplná! * Pán s tebou! Zdrá-
vas.
V. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod 
života tvého! * Pán s tebou! Sláva Otci. Zdrávas.

Zachariášovo kantikum

A. Blažená Matko a nedotčená Panno, slavná Krá-
lovno světa, || kéž pocítí tvou pomoc všichni, kdo 
slaví tvůj svátek posvátného růžence!
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pRosby

Zpívejme radostně s Královnou nebe:
R. Kriste, ty jsi Král slávy!
Kriste, s radostí vyznáváme, že jsi 

prvorozený ze zmrtvýchvstalých,
— děkujeme ti, že jsi nás vysvobodil z moci tmy.
Králi slávy, spojil ses s naší křehkou přirozeností 

a umístil jsi ji po Otcově pravici,
— sláva tobě, že nám dáváš spoluúčast na 

svém božství a na budoucí slávě.
Tys seslal slíbeného Ducha na své učedníky, když 

dleli na modlitbách s tvou Matkou Marií,
— ustavičně obnovuj církev, když se 

působením téhož Ducha rozšířila.
Tys vzal svou Matku s tělem 

i duší s sebou do nebe,
— učiň, ať stále usilujeme o to, co pochází 

shůry, a na to ať také myslíme.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Pane, z andělova zvěstování jsme poznali, že tvůj 
Syn se stal člověkem. ° Prosíme tě, vlej nám do 
duše svou milost, † ať nás na přímluvu blahoslavené 
Panny Marie přivede jeho umučení a kříž ke slávě 
vzkříšení. ° Neboť on s tebou † v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.
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Modlitba během dne

Dopoledne
A. Všichni jednomyslně setrvávali na modlitbách || 
spolu s Ježíšovou Matkou Marií.

krátké čtení Př 8, 34–35

Blaze člověku, který mě poslouchá, který u mých 
dveří každý den bdí, pozor dává u veřejí mých bran. 
Neboť kdo mne najde, nalezne život a dojde spásy 
od Pána. 
V. Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo. 
R. A zachovávají je.

V poledne
A. Řekl Pán své matce: „Hle, ženo, tvůj syn!“ || 
A tomu učedníkovi řekl: „Hle, tvá matka!“

krátké čtení Kol 1, 24–25

Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože 
tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do 
plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch 
jeho Tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, 
jak to bylo ve shodě s Božím darem, který mi Bůh 
svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo. 
V. Stála svatá Matka Maria. 
R. U Ježíšova kříže.



 7. října 489

Odpoledne
A. S tebou, Matko, velebíme Pána; || když umíral, 
svěřil nás tobě jako tvé děti.

krátké čtení Žid 4, 14–16

Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do 
nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně 
držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že 
by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Na-
opak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném 
jako my, kromě hříchu. Přistupujme proto s důvě-
rou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství 
a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.
V. Panno Maria, kéž skrze tebe najdeme uzdravení.
R. V Kristových ranách!

Závěrečná modlitBa

Pane, z andělova zvěstování jsme poznali, že tvůj 
Syn se stal člověkem. ° Prosíme tě, vlej nám do 
duše svou milost, † ať nás na přímluvu blahoslavené 
Panny Marie přivede jeho umučení a kříž ke slávě 
vzkříšení. ° Neboť on s tebou žije a kraluje po všech-
ny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.
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Druhé večerní chvály

Hymnus Shrnutí všech tajemství

1. Panenská Matko, zpíváme, 
o srdci plném radosti, 
o zraňující bolesti, 
o slávě tvé ve věčnosti.

2. Buď zdráva, jež se raduješ, 
když počneš, když navštívit jdeš, 
když porodíš a v oběť dáš 
Syna, jejž v chrámě nalézáš.

3. Buď zdráva, jež bol prožíváš 
se Synem, když ho bičují, 
zraňují trním, křižují; 
Královnou mučedníků jsi.

4. Buď zdráva, která kraluješ 
se Synem v slávě, s Duchem též, 
který se jasným ohněm skví; 
v nebeském záříš království.

5. Přistupte, lidé, trhejte 
růže své z těchto tajemství, 
z nich věnce lásky splétejte 
pro Matku v nebes království.

Δ. Buď věčná sláva Trojici 
a kéž pro svatá tajemství 
dá milost zde se modlícím, 
aby též slávy dosáhli. Amen.
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psAlmodie

A. 1. Panna Maria byla povýšena nad kůry andělů || 
a na hlavě má korunu z dvanácti hvězd, aleluja.
Žalmy a kantikum ze společných textů o Panně Marii str. 687.

A. 2. Požehnaná jsi, dcero, od Pána! || Vždyť skrze 
tebe jsme dostali podíl na ovoci života!
A. 3. Blažená Matko a nedotčená Panno, slavná 
Královno světa, || přimlouvej se za nás u Pána.

krátké čtení Sk 1, 12–14

Vrátili se do Jeruzaléma z hory, která se nazývá 
Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom 
délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, 
vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli. Všichni 
jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se žena-
mi, s Ježíšovou Matkou Marií a s jeho příbuznými.

krátké resPonsorium

R. Svatá Boží Rodičko, * vždy panenská Maria! 
Svatá.
V. Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha.* Vždy 
panenská Maria. Sláva Otci. Svatá.

KAntiKum pAnny mARie

A. Maria však to všechno uchovávala ve svém srd-
ci || a rozvažovala o tom.
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pRosby

Pamatujme na počátek svého vykoupení a se svou 
Matkou Marií prosme při těchto večerních chválách 
Boha Otce:
R. Věčný Otče, slyš hlas té, kterou sis předem vy-
volil!
Tys učinil, že Panna Maria byla dokonale 

učenlivá k tvému slovu,
— udělej také z nás dokonalé 

učedníky jejího Syna.
Seslal jsi na ni Ducha svatého a ona 

počala a porodila světu tvého Syna,
— na její přímluvy dej, ať přinášíme 

výborné plody téhož Ducha.
Učinil jsi, že stála pevně u kříže a při 

zmrtvýchvstání Syna ji naplnila radost,
— na její přímluvy nám ulehči 

v protivenstvích a posiluj v nás naději.
Na její přímluvy konečně dej nám, kteří 

jsme poznali vtělení tvého Syna,
— ať nás jeho umučení a smrt na kříži 

přivede k slávě vzkříšení.
Korunoval jsi ji slavně v nebi jako královnu;
— dej, ať se ti, kdo odešli z tohoto světa spolu 

s ní, připojí k nebeským zástupům.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, 
smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. ° Dej 
nám, prosíme, když v posvátném růženci blahosla-
vené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, † 
ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co 
slibují. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

9. října
SV. LUDVÍKA BERTRANA, KNĚZE

Narodil se ve Valencii 1. ledna 1526 jako nejstarší z osmi dětí. 
V osmnácti letech si na své rodině vybojoval vstup do řádu. 
Studoval a pak působil jako novicmistr ve Valencii. Jeho živo-
topisec píše, že jako novicmistr i jako převor nevyžadoval od 
svých podřízených nic, co by sám nezachovával. Celým srdcem 
se snažil realizovat ve svém životě ideál bratra kazatele. V roce 
1562 přicestovali do Valencie dva misionáři z Ameriky, kteří 
měli získávat nové bratry pro misijní práci v Americe. Ludvík 
se nechal nadchnout a spolu s několika spolubratry se vydal na 
misie do Ameriky. V letech 1562–1569 působil velmi požehnaně 
nejprve v Panamě a potom v Nové Granadě (dnešní Kolumbii). 
Mnoho indiánů přivedl k víře a zároveň je bránil před útiskem 
konkvistadorů. Po sedmi letech namáhavé služby jej představení 
odvolali zpět do Španělska, kde byl v říjnu 1570 zvolen převorem 
v klášteře sv. Onufria. Pak se vrátil zpět do Valencie a stal se opět 
novicmistrem. Zemřel 9. října 1581 po těžké nemoci. Byl pohřben 
v kostele sv. Štěpána, ale jeho ostatky byly v roce 1936 za španěl-
ské revoluce zničeny. 12. dubna 1671 jej kanonizoval Klement X.
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Společné texty o duchovních pastýřích str. 746, nebo o svatých 
mužích (o řeholnících) str. 774.

Pozvání k modlitbě
A. Jásejme vstříc velkému Králi, Stvořiteli věků. | 
V něm žije Ludvík, přidružen k slávě svatých.

Modlitba se čtením

Hymnus jako v ranních chválách.

druhé čtení

Ze spisů svatého Ludvíka Bertrana
(E Tractatu de dignitate apostolorum et prædicatorum 

apostolicorum Sancti Ludovici presbyteri, Opere 
„San Luis Beltrán“, Valentia 1973, str. 165–166)

Toto je mé přikázání, abyste se milovali navzájem
Toto čtení evangelia je součástí božské řeči, kte-

rou pronesl Vykupitel po Poslední večeři ke svým 
učedníkům, když od nich odcházel, aby podstoupil 
smrt. A jednou z vět, jimiž je chtěla božská Mou-
drost potěšit v zármutku nad jeho nepřítomností, 
bylo toto: že se mají milovat navzájem.

Láska je velkou útěchou pro zarmoucené, když se 
mají vespolek rádi a jeden druhého chrání. Ustano-
vil svátost, kterou by je občerstvoval. Slíbil, že přijde 
Duch svatý a že za ně bude prosit Otce, a také jim 
dal tento lék, totiž aby se navzájem milovali a pro-
kazovali si dobro. Tato láska, kterou žádá, je nemálo 
důležitá, protože je těžištěm celého křesťanství. 
Žádá ji z mnoha důvodů.
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Předně má láska splácet dluh. Láska se vyvažuje 
láskou. A poněvadž jsem vás tak miloval, že jsem za 
vás položil život, musí být tato má láska vyvážena 
vaší láskou. To se stane vaší láskou vzájemnou. I ji-
nak dokazuje, že nás miloval. Předně: Nikdo nemá 
větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.1 
Potom tím, že nás vyvolil k velmi vznešenému úko-
lu. Já jsem vás vyvolil ze světa…, abyste šli a nesli 
ovoce.2 Zatřetí že slíbil: Ať požádáte Otce o cokoli 
v mém jménu, dá vám to.3 Aby vaše ústa mohla 
být měřítkem, takto uzavírá, co započal: Toto vám 
přikazuji, abyste se milovali navzájem.4 Za všech-
no, co jsem pro vás učinil, chci jen jediné: abyste se 
navzájem milovali.

Na žádném místě v evangeliu nevyzývá Kristus 
k lásce tolik jako zde, protože touží jen po tom, aby-
chom se navzájem milovali. Žádá to jako povinnost, 
poněvadž jsme tím povinováni ze spravedlnosti. Ze 
spravedlnosti jste povinni milovat bližního, protože 
Kristus vám tuto lásku získal a nedal za ni nic men-
šího než svou lásku.

Konečně naznačil Kristus v evangeliu tři druhy 
přátelství. První je přátelství samého Krista s lidmi. 
A dokazuje, že toto přátelství je pravé, že mu k pra-
vosti nic nechybí, protože položil svůj život, protože 
odhalil tajemství a protože udělá, oč budeme prosit, 
jako věrný přítel, který neumí nic odepřít. A proje-
vuje se zejména jako věrný přítel apoštolů, protože 
jim dal tak vynikající úkol, jehož ovoce je trvalé, to 
jest zachraňování duší. Druhý druh přátelství je 
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vzájemná láska, a to člověka k lidem. Tuto lásku 
a toto přátelství pak žádá ze spravedlnosti a z po-
vinnosti. Vždyť on nás miloval proto, abychom se 
my navzájem milovali pravou láskou a upřímným 
přátelstvím. Třetí druh je přátelství lidí s Bohem. 
Znamená odhodlání, že ho budeme poslouchat, 
že budeme dělat, co nám přikazuje. Vy jste moji 
přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.5 Abychom toto 
dobře pochopili, musíme si uvědomit a pochopit, co 
je přátelství vyššího k nižšímu, rovného k rovnému 
a nižšího k vyššímu. A protože přátelství je sdílení 
dober, má toto sdílení u každého ze tří druhů přá-
telství jinou podobu. Má-li výše postavený přátel-
ský vztah k nižšímu, dává mu dobré věci, jak říká 
Kristus: Otec vám dá, oč byste ho prosili ve jménu 
mém.6 Já jsem vám dal svůj život, svou krev, a tento 
tak znamenitý úkol, jakým je obrácení duší.

Přátelé sobě rovní se dělí o dobra, mají se na-
vzájem rádi a pomáhají si. To je smysl toho, co říká 
Kristus: Abyste se navzájem milovali, jako jsem já 
miloval vás.7

Přátelství nižšího k vyššímu znamená poslušnost 
a službu. To je to, co říká Kristus: Vy jste moji přá-
telé, děláte-li, co vám přikazuji.8
1Jan 15, 13. 2Jan 15, 16. 3Tamtéž. 4Jan 15, 17. 5Jan 15, 14. 6Jan 
15, 16. 7Jan 15, 12. 8Jan 15, 14.
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ResponsoRium  Iz 42, 1; Pláč 3, 27

R. Hle, můj služebník, kterého podporuji, || můj 
vyvolený, v němž jsem si zalíbil. * Vložil jsem na 
něj svého Ducha.
V. Dobře je muži, | který si zvykl nosit Pánovo jho 
od svého mládí. * Vložil jsem.
Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Když Ludvíkovou slávou dnes 
nadhvězdná říš se zjasnila, 
nechť Valencii plní ples 
nad světci, které zrodila.

2. On již od věku útlého 
Kristovo jho na sebe bral 
a ohněm Ducha svatého 
v nejhlubším nitru vroucně plál.

3. Ten oheň ho bez ustání 
k věčnému žití provází, 
až prostřednictvím pokání 
vítězné slávy dochází.

4. Též jeho ctnosti hrdinské 
staly se vzorem pro bratry; 
než duši na věčnost vydal, 
výmluvností vždy vynikal.
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Δ. Ať věčná sláva, chvála, čest 
vzdávána Otci, Synu jest, 
ať Duchu obou zní týž zpěv 
na věčné věky v dobách všech. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Svatý Ludvík se často modlil: †|| „Pane, dej 
mi, ať zemřu pro tebe, | jako ty jsi neváhal zemřít 
pro mne. “
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Stal jsem se služebníkem všech, || abych tak 
získal pro Krista větší počet lidí.
A. 3. Byla mi dána tato milost: || zvěstovat poha-
nům nevystihnutelné Kristovo bohatství.

krátké čtení 1 Kor 9, 22b–23

Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj 
zachránil aspoň některé. A to všechno dělám pro-
to, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech 
evangelia.

krátké resPonsorium

R. Pán dal poznat * dílo své spásy. Pán.
V. Před všemi národy zjevil svou spravedlnost.* 
Dílo. Sláva Otci. Pán.
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Zachariášovo kantikum

A. Pán, Bůh Izraele, navštívil svůj lid v indiánské 
zemi. †|| Poslal k němu napřed svého služebníka, | 
aby mu připravil cestu.

pRosby ST

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 

poznáváme, jak nás miluješ.
Ty stále konáš skrze své zástupce 

službu pastýře a učitele,
— nepřestávej nás nikdy vést 

prostřednictvím svých služebníků.
Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 

pastýře službu lékaře duše i těla,
— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
Ty posíláš své svaté, aby slovem 

i příkladem vedli tvůj lid k tobě,
— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 

vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Všemohoucí milosrdný Bože, tys naplnil srdce sva-
tého Ludvíka úctou k svému jménu; ° zapal i naše 
srdce takovým ohněm, † abychom ti s láskou a bázní 
věrně sloužili. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Večerní chvály

Hymnus jako v ranních chválách.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Stal jsem se služebníkem evangelia || z daru 
Boží milosti.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, †|| aby 
pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, | a tak 
přišli k víře.
A. 3. My jsme uvěřili v pravdu. †|| Bůh nás k tomu 
povolal hlásáním evangelia, | abychom dosáhli slávy 
našeho Pána Ježíše Krista.
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krátké čtení Ef 3, 2–7

Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na 
díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to 
tajemství, jak jsem o něm psal už krátce shora. Podle 
toho můžete při čtení poznat, že jsem obeznámen 
s oním tajemstvím o Kristu. V dřívějších dobách to 
lidé tak nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno z osví-
cení Ducha jeho svatým apoštolům a prorokům: že 
totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou 
údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení; 
dostává se jim toho skrze Ježíše Krista, když uvěří 
kázání evangelia, jehož já jsem se stal služebníkem 
z daru Boží milosti, když se v tom jeho moc na mně 
tak účinně projevila.

krátké resPonsorium

R. Povězte pohanům * o slávě Páně. Povězte.
V. A všem národům o jeho divech. * O slávě Páně. 
Sláva Otci. Povězte.

KAntiKum pAnny mARie

A. Pán shlédl na svého nepatrného služebníka, †|| 
skrze kterého nasytil dobrými věcmi hladové In-
diány. | Hle, od této chvíle ho budou blahoslavit 
všechna pokolení.
Nebo: Pán, jeho Bůh, byl s ním a velmi ho povýšil. || 
Měl pevné místo v jeho království.
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pRosby ST

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 

svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj 

a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 

sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, 

kdo vedou tvůj lid.
Ty sám jsi dědičným podílem těch, 

kdo se zasvětili tvé službě,
— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 

cos pro ně získal prolitím své krve.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 

smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,

— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Všemohoucí milosrdný Bože, tys naplnil srdce sva-
tého Ludvíka úctou k svému jménu; ° zapal i naše 
srdce takovým ohněm, † abychom ti s láskou a bázní 
věrně sloužili. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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LISTOPAD

3. listopadu
SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA

Svátek
Narodil se roku 1579 v Limě jako nemanželské dítě španělského 
rytíře Jana a Anny Velasquezové, propuštěné otrokyně černé 
pleti. Otec si nepřál být jmenován, protože matkou dítěte byla 
černoška. Jako španělský šlechtic se s ní nemohl oženit, ale jejich 
vztah pokračoval, protože se jim po dvou letech narodila dcera 
Juana. Matka děti zpočátku vychovávala sama a naučila je tomu 
nejzákladnějšímu – životu z víry. Žili v chudobě, ale byli vzorný-
mi křesťany. Po čase otec obě děti svěřil do výchovy svému strýci 
Diegovi z Mirandy. Zde se naučily číst a psát. Ve dvanácti letech 
byl Martin dán do učení k ranhojiči. Cítil povolání k řeholnímu 
životu a požádal o přijetí do řádu v klášteře Královny posvátné-
ho růžence. Po dlouhých rokováních však byl přijat pouze jako 
donát – jakýsi pomocník, který žil a pracoval v klášteře a řídil 
se pravidly třetího řádu sv. Dominika. Teprve po devíti letech 
života v klášteře mu bratři dovolili složit řeholní sliby bratra 
spolupracovníka. Po vzoru svatého Dominika věnoval Martin 
dny službě bratřím a noci modlitbě. Ve své službě druhým se ne-
omezoval jen na řeholní spolubratry. Pomáhal všem potřebným 
a tak chtěl všechny přiblížit Pravdě. V klášterním společenství 
vystupoval vždy jako pracovitý, pokorný a přátelský spolubratr. 
K jeho dobrovolně přijatým formám kříže postupně přibývaly 
i různé nemoci a utrpení. On však všechno přijímal s pokornou 
odevzdaností do Boží vůle. Zemřel po krátké nemoci 3. listopadu 
1639. Kanonizoval jej 6. května 1962 sv. Jan XXIII.

Společné texty o svatých mužích (o řeholnících) str. 774.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu Pánu, | který miluje 
chudé. 
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Nebo: Pojďte, klaňme se Pánu, našemu Bohu, | který 
se zjevuje maličkým.

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Svorně ať hlas náš teď zaznívá v radosti 
nad tím, jak podivným světlem tě naplnil 
Pán, který pokoru tvou v nebi oslavil, 
svatý a milý Martine.

2. Ty, jenž jsi pohrdl prázdnými poctami, 
pýchou a marnostmi, které svět slibuje, 
nejmenším z maličkých, které Bůh miluje, 
toužil jsi stát se raději.

3. Aby ses Kristovým obrazem věrným stal, 
přilnul jsi k nebi, však chudým jsi pomáhal, 
pro všechny chtěl jsi být služebník horlivý, 
snažil ses moudře o to vždy.

4. Martine, jenž nyní přebýváš v nebesích, 
vypros nám, ať lidé opustí každý hřích, 
závist a pýchu i vše, co je škodlivé, 
co duši těžce zraňuje.

Δ. Na věky sláva buď Trojici nejvyšší, 
kterou ty, chudý a pokorný, prostý vin 
popros, ať jako ty můžeme dosáhnout 
nebeské věčné království. Amen.
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psAlmodie

A. 1. Když dáváš almužnu, || ať neví tvoje levice, co 
dělá tvoje pravice.
Žalmy a kantikum ze společných textů o svatých mužích str. 
748.

A. 2. Pojďte, požehnaní mého Otce, †|| přijměte 
jako úděl království, | které je pro vás připravené 
od počátku světa.
A. 3. Co jste udělali pro jednoho z mých nejposled-
nějších, || pro mne jste udělali, praví Pán.
V. Bůh vede ty, kdo mírně soudí. 
R. Tiché učí svým cestám.

První čtení

Z knihy Sirachovcovy 29, 8–13; 4, 1–10

Dobrý člověk ručí za bližního
29, 8Přesto buď shovívavý k nešťastníkům, na al-

mužny je nenechávej čekat. 9Buď poslušen předpisu 
a přispěj na pomoc chudákovi; je v nouzi: neposílej 
ho pryč s prázdnýma rukama. 10Pro bratra a přítele 
obětuj své peníze, aby někde pod kamenem nezre-
zivěly a úplně se neztratily. 11Užívej svého bohatství 
podle nařízení Nejvyššího, to ti bude prospěšnější 
nežli zlato. 12Ukládej do svých sýpek almužny, ony 
tě vysvobodí ze všeho neštěstí. 13Lépe než silný štít, 
lépe než těžké kopí budou za tebe bojovat s nepří-
telem.

4, 1Synu můj, neodmítej chudému živobytí a ne-
nechávej chřadnout ubožáka. 2Nenech trpět toho, 
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kdo má hlad, nedráždi nuzného. 3Nevrhej se na 
rozjitřené srdce, nedopusť, aby potřebný zchřadl, 
než mu dáš almužnu. 4Neodstrkuj těžce zkoušeného 
prosebníka, neodvracej svůj pohled od chudého. 
5Neodvracej své oči od potřebného, nikomu nedávej 
podnět, aby tě proklínal. 6Bude-li tě někdo proklínat 
ve své tísni, jeho Stvořitel kletbu jeho vyslyší. 7Získej 
si lásku u obce, před mocným skloň hlavu. 8Dopřej 
sluchu chudému a vlídně mu odpověz na pozdrav. 
9Utištěného vysvoboď z rukou utiskovatele a nebuď 
zbabělý při zjednávání spravedlnosti. 10Buď otcem 
sirotkům a jako manžel jejich matkám. A budeš 
jako syn Nejvyššího, jenž tě bude milovat víc než 
tvoje matka.

ResponsoRium Sir 29, 15; 3, 33; Lk 11, 41

R. Ukrývejte almužnu do srdce chudého, || a ona 
se za vás bude přimlouvat u Pána. * Jako voda hasí 
planoucí oheň, | tak almužna usmiřuje hříchy.
V. Dávejte almužnu, praví Pán, | a všechno vám 
bude čisté. * Jako voda. 
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druhé čtení – jedno ze čtyř následujících:

Ze spisu „Rozmluvy s Boží prozřetelností“ od svaté 
Kateřiny Sienské

(Cap. 7, ff. 10v–11: Trad. Lat. Ms T. II, 4, 
Bibliothecæ communalis Senensis)

Rozmanité dary v církvi
Duše nadšená pro mou pravdu nikdy nepřestá-

vá být užitečná celému světu, všeobecně i zvláště, 
mnoho i málo. 

Duše rozšiřuje svou lásku na spásu celého světa 
a pomáhá jeho potřebám. Protože učinila dobro 
sobě nastoupením cesty ctností, kterými získala 
život milosti, sleduje pozorně zvláštní potřeby bliž-
ního. Pomáhá sobě i blízkým podle různých milostí, 
které jsem jí dal. Některá naukou slova a upřímnou 
radou bez jakýchkoli ohledů, jiná příkladem života. 
Povinností každé je dát povzbuzení bližnímu dob-
rým, svatým a počestným životem. 

Toto jsou ctnosti a mnohé jiné, které není možné 
všechny vyjmenovat. Vznikají z lásky k bližnímu. 
Protože jsou různé, nedal jsem je všechny jednomu. 
Někomu jsem dal tu, jinému onu zvláštní ctnost. 
Je pravda, že nikdo nemůže mít jednu ctnost, aby 
neměl všechny ostatní, protože všechny ctnosti jsou 
spolu spojeny. Avšak dám duši mnohé jako základ 
všech ostatních ctností. Některé dám hlavně lásku, 
jiné spravedlnost, některé pokoru, jiné živou víru, 
jiným rozumnost, umírněnost, trpělivost a opět 
jiným neúnavnou statečnost. 
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Jsou mnohé dary a milosti ctností duchovních 
a přirozených, a jsou různě rozděleny. Přirozenými 
nazývám věci nutné k životu člověka. Dal jsem je 
všechny lidem ve velké různosti: ne všechny jedno-
mu, abyste měli příležitost osvědčovat si vzájemně 
lásku. 

Mohl jsem dobře stvořit lidi a obdařit je vším, 
co potřebují pro duši i pro tělo. Chtěl jsem však, 
aby jeden potřeboval druhého a aby moji služeb-
níci sloužili jiným dary a milostmi, přijatými ode 
mne. Ať člověk chce nebo nechce, nemůže nečinit 
úkon lásky. Je pravda, že není-li tento úkon učiněn 
a prokázán z lásky ke mně, nemá cenu vzhledem 
k milosti.

ResponsoRium Srov. 1 Kor 1, 9; Gal 3, 28

R. Požehnaný Bůh a Otec všech, || který nás povolal 
do společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, 
naším Pánem, * on je totiž Pánem všech. 
V. Už tu není Žid anebo Řek, | už tu není otrok 
anebo člověk svobodný. * On je.
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Nebo:
Z listu blahoslaveného Humberta z Romans o za-
chovávání řeholní observance

(Opera de vita regulari, ed. J.-J. Berthier, 
sv. I, Romæ 1888, str. 33–34)

Usilovně uvažujte, za čím jste se 
vydali, když jste opustili svět

Usilovně uvažujte, nejmilejší bratři, za čím jste se 
vydali, když jste opustili svět, abyste mohli dokona-
leji dosáhnout cíle, k němuž směřujete.

Opouštějte svou vlastní vůli a považujte se za 
mrtvé pro svět.

Ze svých srdcí odstraňte zvědavé myšlenky, ne-
hodné city, špatné úmysly, úporné zaujetí, neužiteč-
ný smutek, lásku ke svým zájmům a vůbec zaměření 
na své osobní záležitosti. Obávejte se před Božím 
zrakem přemýšlet o těch věcech, za jejichž konání 
byste se červenali před lidmi.

Ať se tedy každý snaží, aby jeho srdce bylo jako 
zahrada plná stromů ctností, jako lékárna vyde-
chující vůni svatých náklonností, jako nebe zářící 
hvězdami božského světla, jako květina přijímající 
nebeskou rosu, jako archa uchovávající v sobě ne-
obyčejný poklad, jako pramen stále vyvěrající prou-
dy zbožnosti, jako zrcadlo odrážející obraz Páně. 
Ó blažené srdce, jež se nabízí Bohu jako trůn, kde 
by on mohl usednout, jako komnata, v níž by mohl 
spočinout, jako pečeť, do níž by mohl vtisknout 
svou podobu, jako sklepení, které by naplnil svým 



 3. listopadu 511

vínem, jako kniha, do níž by vepsal památku na své 
činy, jako zlato, jež by dle své vůle mohl přetvářet!

Znovu a znovu ať se tedy každý snaží, aby jeho 
srdce bylo věrně oddané Bohu, uvážlivé v myš-
lenkách, ostražité v pokušeních, cizí vůči smrduté 
zkaženosti, prosté odsuzování, znavené z touhy po 
věčných věcech, zraněné láskou k nim, zářící je-
jich poznáním, bohabojné ve skutcích, povznesené 
kontemplací, dbalé o dobro, opracované útrapami, 
svaté čistotou, střežené bázní a okrášlené milostí.

Nakonec, bratři, snažně usilujme o to, abychom 
se celým srdcem vzdalovali od hříchu a odvraceli od 
provinění; celým srdcem se obrátili k Bohu a konali 
pokání; celým srdcem hledali Boha a snažně prosili 
o odpuštění; celým srdcem přilnuli k Bohu a milova-
li jej nade vše; celým srdcem sloužili Bohu a chválili 
ho; celým srdcem následovali Boha a kráčeli po jeho 
cestách. Tím vším jsme jistě povinováni Bohu, který 
našemu srdci prokazuje tak nesčetná dobrodiní.

Bůh sám totiž naše srdce osvěcuje moudrostí, 
ovládá dobrotou, sytí sladkostí, přitahuje krásou, 
proměňuje mocí, k sobě poutá láskou, vábí přísliby, 
vychovává ranami, otřásá pohrůžkami a změkčuje 
dobrodiními.

Sám nejsladší Bůh naše srdce zkoumá ve zkouš-
kách, promlouvá k němu vnuknutími, dotýká se 
ho burcováním, navštěvuje ho útěchou, oživuje ho 
ospravedlněním a otevírá  jasem svých paprsků.

Sluší se, abychom mu za to všechno neúnavně 
vzdávali díky.
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ResponsoRium Srov. Mt 20, 28; 1 Kor 9, 22

R. Následoval příklad Krista, || který nepřišel, aby 
si nechal sloužit, ale aby sloužil, | a tak svatý Mar-
tin * stal se pro všechny vším.
V. Jeho láska ke všem byla tak hojná, že byl nazýván 
Martin od lásky. * Stal se.

Nebo:
Ze spisu „Průvodce pro hříšníky“ od bratra Ludvíka 
z Granady

(Guía de pecadores, prol.: Obras, ed. J. Cuervo, 
sv. I, Madrid 1906, str. 6–8)

Bůh je štědrý a velkolepý
Řekněte: Spravedlivému bude dobře.1 To je po-

selství, kterým se Bůh prostřednictvím proroka 
Izaiáše obrací ke všem spravedlivým – jen málo 
slovy vyjadřuje nesmírné odměny, které přislibuje 
darovat. Lidé bývají štědří ve slibech, avšak skoupí 
ve skutcích; Bůh je však tak štědrý a velkolepý, že 
ať jsou jeho sliby jakékoli, vždy zůstávají pozadu za 
jeho skutky.

Bylo by to možné říci stručněji než Řekněte: 
Spravedlivému bude dobře? Co všechno je však 
skryto v onom dobře! Domnívám se, že to lze bez 
veškerého vysvětlování nebo rozlišování říci tak, 
aby lidé poznali, že toto veškeré dobro není možné 
objasnit tak, jaké vskutku je, ani je nelze náležitě 
rozlišit, aniž by vše, co je obsaženo v onom dobře, 
nezůstalo ve své nekonečnosti a nezměrnosti skryto.
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A proto tak jako Bůh, když se jej Mojžíš ptá na 
jeho jméno, odpovídá: jsem, který jsem,2 a nepři-
dává už nic dalšího, aby tak ukázal, že jeho bytí 
není konečné, ale všeobecné, obsahující všechny 
druhy jsoucna a veškerou dokonalost, jež tomuto 
jeho bytí bez jakékoli nedokonalosti náleží, tak i zde 
užívá onoho tak krátkého slova dobře bez dalšího 
vysvětlování, aby se ukázalo, že v tomto dobru je 
obsažen onen souhrn dober, jaká si jen lidské srdce 
může přát: a toto dobro Bůh slibuje spravedlivému 
jako odměnu za jeho ctnost.

Dvojí je však nezbytné dělat proto, aby byl člo-
věk obdařen ctností: jednak aby se opravdu snažil 
takový být; jednak aby se poznalo, že takový je. 
O těchto věcech jsem začal pojednávat, neboť jsem 
viděl, že mnozí lidé, ačkoli chválí ctnost, jdou za 
neřestí. Mezi ostatními důvody, proč lidé nechápou 
druhové zařazení a povahu ctnosti, se mi jeví jeden, 
že totiž je ctnost považována za obtížnou, jalovou 
a smutnou. A tedy ono dobře zasluhuje za všechno 
ten, kdo usiluje o čest této paní a dává jí místo na 
jejím královském trůnu, neboť ona je královnou 
a vládkyní všeho.
1Iz 3, 10. 2Ex 3, 14. 

ResponsoRium Srov. Přísl. 14, 21; Žl 40 (41), 2; Dt 28, 12

R. Blahoslavený, || kdo se slituje nad chudým 
a nuzným, * ve zlých dnech ho za to zachrání Pán.
V. Bůh mu požehná v každém díle jeho rukou. * Ve 
zlých dnech.
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Nebo:
Z homilie svatého Jana XXIII. při kanonizaci sva-
tého Martina de Porres

(Homilia habita Romæ, die 6 maii 1962: 
AAS 54 [1962], str. 306–309) 

„Martin od lásky“
Martin dosvědčuje příkladem svého života, že 

můžeme dosáhnout spásy a svatosti cestou, kterou 
ukázal Ježíš Kristus, to jest budeme-li na prvním 
místě milovat Boha celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí, a za druhé svého bližního 
jako sebe.1

Protože dobře věděl, že Kristus Ježíš trpěl za nás 
a vynesl na sobě naše hříchy na dřevo,2 věnoval 
svou lásku zvláště Ježíši ukřižovanému, a když roz-
jímal o jeho přehořkém utrpení, nemohl se ubránit 
hojnému pláči. Zvláštní láskou si také zamiloval 
Nejsvětější svátost oltářní: skryt v sakristii kostela, 
klaněl se jí zpravidla po mnoho hodin a toužil se jí 
živit co možná nejčastěji. 

Dále pak svatý Martin s největší poslušností k vý-
zvám božského Mistra zahrnoval také bratry pře-
velikou láskou, která vycházela z neporušené víry 
a pokorného ducha. Miloval lidi, protože je opravdu 
považoval za Boží děti a za své bratry; ba miloval je 
víc než sebe, protože se ve své pokoře domníval, že 
jsou všichni spravedlivější a lepší než on. 

Omlouval chyby druhých, odpouštěl i nejtrpčí 
křivdy, protože byl přesvědčen, že si pro své hříchy 
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zaslouží mnohem větší tresty. Viníky se všemožně 
snažil přivést opět k dobrému; u nemocných s lás-
kou prodléval; chudým opatřoval jídlo, šaty a léky; 
venkovanům a černochům nebo míšencům, kteří 
tehdy konali podřadné služby, poskytoval podle 
svých možností všechnu pomoc a péči, takže si vy-
sloužil přezdívku „Martin od lásky“. 

Tento světec svým slovem, příkladem i ctnost-
ným životem uměl přesvědčivě získávat druhé pro 
Krista a dovede i nyní podivuhodně povznášet naši 
mysl k nebi. Ale naneštěstí ne všichni chápou ne-
beská dobra, jak je záhodno, a ne všichni je mají 
v úctě. Mnozí se dokonce poddávají lákavým ne-
řestem a nebeských dober si málo cení, mají vůči 
nim nechuť nebo je zcela zanedbávají. Kéž Martinův 
blahodárný příklad ukáže mnoha lidem, jaké blaho 
a štěstí naleznou ti, kteří jdou ve stopách Ježíše 
Krista a plní jeho božská přikázání.
1Srov. Mt 22, 37.39. 2Srov. 1 Petr 2, 21.24.

ResponsoRium Sir 31, 8.11a.9

R. Blahoslavený člověk, || jenž se uchrání poskvrny 
a nehoní se za zlatem, * jeho majetek bude upevněn. 
V. Kdo je to? | Budeme mu blahopřát, vždyť ve svém 
lidu koná zázraky. * Jeho majetek bude upevněn.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.



516 3. listopadu

Ranní chvály

Hymnus

1. Tebe nedávno objevená země 
Pánu vydala jako půvabný květ, 
který až vzroste, nebi milé plody 
přinese hojné.

2. S Růženou z města stejného pocházíš, 
stejnými ctnostmi bělostnými záříš, 
jsi jejím sokem, ale také druhem, 
v životě ctnostném.

3. K Vykupiteli planeš vroucí láskou, 
i jeho Matku horoucně uctíváš; 
tak sis zasloužil, aby ses stal čistým 
příbytkem Ducha.

4. Právem tě slaví jistě celá země, 
chloubo a vzore Kazatelů řádu, 
záříš a skvíš se, buď nám všem ochráncem, 
vždy plným lásky.

Δ. Trojici Boží budiž věčná chvála, 
která nejvyšší poctou tebe zdobí; 
kéž na tvé prosby dopřeje nám také 
nebeskou radost. Amen.

psAlmodie

A. 1. Pane, přilnul jsem k tobě celou svou duší, || 
aby tvůj Duch ve mně přebýval.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.
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A. 2. Velebte Pána za nebeské dary, || kterými 
projevil své milosrdenství na pokorném Martinovi.
A. 3. Všechny národy, kmeny a jazyky, || chvalte 
Pána celého tvorstva!

krátké čtení Řím 12, 4–8

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy 
nemají všechny stejnou činnost, tak i my, i když je 
nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě na-
vzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní 
dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má 
dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní 
víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. 
Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo 
dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to 
dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo 
prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí.

krátké resPonsorium

R. Jeden druhého břemena neste. * A tak naplníte 
Kristův zákon.
V. Milujte se navzájem, protože láska je z Boha. * 
A tak naplníte. Sláva Otci. Jeden.

Zachariášovo kantikum

A. Požehnaný buď Pán, protože vykoupil všechny 
národy || a všechny lidi povolal z temnoty ke svému 
podivuhodnému světlu.
Nebo: Rozděluje, dává chudým, || jeho spravedlnost 
trvá na věky věků.
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pRosby

Velebme Pána Ježíše, který svou rozmanitou mi-
lostí obohacuje církev v jejích svatých, a s důvěrou 
volejme:
R. Dej nám svého svatého Ducha, Pane.
Uděl, Pane, svým věrným svou věčnou 

moudrost, skrytou rozumným a moudrým,
— aby v prostotě, jako svatý Martin, vyznávali 

tvé svaté jméno a radovali se z tvé chvály.
Ty jsi učinil svatého Martina 

vnímavým pro tvé slovo,
— dej, ať věrně zachováváme tvá 

přikázání, abychom skrze Ducha 
svatého zůstávali v tobě a ty v nás.

Tys pracoval svýma rukama, ukázal 
jsi důstojnost lidské práce a přidal 
jsi k ní dílo hlásání evangelia,

— dej, aby tvou milostí rostl počet našich 
bratří spolupracovníků, kteří by 
připravovali evangelium pokoje.

Tys láskou svatého Martina 
ulehčoval bídu chudým,

— uč nás, jak svou prací pomáhat 
potřebným a nacházet tě v trpících.

Dej, Pane, ať ti, kteří řídí národy, nemají 
na mysli pouze duše svých národů,

— ale ke všem mají úctu a bez jakéhokoli 
rozdílu se o všechny starají. 

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, svatého Martina jsi cestou pokory přivedl do 
nebeské slávy. ° Dej nám, ať v tomto životě tak na-
podobujeme jeho skvělý příklad, † abychom s ním 
dosáhli povýšení v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Modlitba během dne

Antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne

krátké čtení Gal 3, 26–27

Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše 
Krista, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se 
v Krista.
V. Shromáždila nás v jedno společenství Kristova 
láska.
R. Jásejme a radujme se z ní.

V poledne

krátké čtení Gal 3, 28

Už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk 
svobodný, už není muž anebo žena. Všichni jste 
jedno v Kristu Ježíši.
V. Shromáždila nás v jedno společenství Kristova 
láska.
R. Abychom se milovali upřímným srdcem.
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Odpoledne

krátké čtení Gal 5, 13–14

Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda 
však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosa-
zování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. 
Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné 
větě: „Miluj svého bližního jako sebe“.
V. Oslavujte Pána, vzývejte jeho jméno.
R. Ohlašujte jeho díla mezi národy.

Závěrečná modlitBa

Bože, svatého Martina jsi cestou pokory přivedl do 
nebeské slávy. ° Dej nám, ať v tomto životě tak napo-
dobujeme jeho skvělý příklad, † abychom s ním do-
sáhli povýšení v nebi. ° Skrze Krista, našeho Pána.

Večerní chvály

Hymnus

1. Martine, perlo bělostná, 
zářící v slávě nebeské, 
prosíme, buď nám pomocí, 
důkazem lásky veliké.

2. Z nebe jsi za vzor vybrán byl 
skutečné lásky k bližním všem, 
aby ses pro národy stal 
Kristovy lásky obrazem.



 3. listopadu 521

3. Naplněn Duchem živoucím 
s láskou ses staral o chudé, 
nemocné, vdovy, sirotky; 
svým otcem nazývali tě.

4. Dej nám, ať i my planeme 
horoucí láskou jako ty, 
ať k Bohu vroucně přilneme 
a milujeme své bližní.

5. Ať láska srdce prostoupí, 
zažene všechny nesváry, 
jeden mír všude zavládne 
v těch, které Kristus vykoupil.

Δ. Buď chvála Otci se Synem 
i Duchu, jenž je Přímluvcem, 
kéž na tvoje mocné prosby 
zahrne nás svými dary. Amen.

psAlmodie

A. 1. Chodil v prostotě srdce a ve spravedlnosti || 
a nalezl milost v očích Pána.
Žalmy a kantikum ze společných textů o svatých mužích str. 
755.

A. 2. Došel slávy u Pána || a Bůh se stal jeho silou.
A. 3. Svatí zpívali novou píseň před trůnem Božím 
a Beránkovým || a na zemi zazníval jejich hlas.
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krátké čtení 1 Kor 12, 28–31a

Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, 
druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc 
dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, 
mluvit rozličnými jazyky. Jsou snad všichni misio-
náři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? 
Mají všichni moc dělat zázraky? Mají všichni moc 
uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni 
ty řeči v neznámém jazyku pronesené vykládat? 
Usilujte však o dary lepší.

krátké resPonsorium

R. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj * a buďte 
za to vděčni.
V. Byli jste povoláni jako jedno tělo. * A buďte za 
to vděčni. Sláva Otci. Ať ve vašem srdci. 

KAntiKum pAnny mARie

A. Velebme Pána, || který svého pokorného služeb-
níka Martina povýšil nebeskými dary.
Neb0: Amen, pravím vám, || cokoli jste učinili pro 
jednoho z mých nejmenších, mně jste učinili. | 
Pojďte, požehnaní mého Otce, | přijměte království, 
které je pro vás připraveno od založení světa.

pRosby

Vzdávejme díky Bohu Otci, který dává své církvi 
ve svatém Martinovi vynikající příklad evangelijní 
pokory, a s důvěrou k němu volejme:
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R. Učiň naše srdce prosté, Pane.
Stůj, Pane, při své církvi, kterou ji osvítil 

podivuhodným životem svatého Martina, 
— a na jeho přímluvu ji osvěcuj, aby 

upřímně usilovala o spásu chudých.
Pane, náš Bože, milostí svého požehnání stále 

znovu obnovuješ a obohacuješ svou církev,
— učiň, ať o tvých dobrodiních stále uvažujeme 

a s prostým srdcem a s vděčností prospíváme.
Pomáhej, Pane, těm, kdo trpí kvůli svému rodu, 

barvě, postavení, řeči nebo náboženství, 
— ať dosáhnou svých práv 

a uznání své důstojnosti.
Buď, Pane, nablízku chudým, sirotkům, 

vdovám a všem opuštěným,
— utěš obtížené prací a námahou 

a sjednej důstojnost opovrženým.
Laskavě shlédni na bratry a sestry řádu, kteří se 

svou prací podílejí na díle hlásání evangelia,
— a naplň je všechny dary své lásky.
Uděl všem bratřím, kteří v tobě 

zesnuli, vzkříšení a život,
— a nás, až přijdeš, abys byl oslaven ve všech, 

kteří uvěřili, k nim přidruž ve své slávě.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, svatého Martina jsi cestou pokory přivedl do 
nebeské slávy. ° Dej nám, ať v tomto životě tak na-
podobujeme jeho skvělý příklad, † abychom s ním 
dosáhli povýšení v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Závěrečné Požehnání

Kéž nám Bůh na přímluvu svatého Martina dopřeje 
hojnost ochrany a milosti, abychom byli v jeho služ-
bě oddaní a ve vzájemné lásce upřímní.
R. Amen.



 6. listopadu 525

6. listopadu
BL. BONAVENTURY GARCIA PAREDESE, 
HYACINTA SERRANA LOPEZE, KNĚŽÍ, 
A DRUHŮ, ŠPANĚLSKÝCH MUČEDNÍKŮ

Počátkem 30. let 20. století začalo do Španělska pronikat mar-
xistické učení. Komunisté získávali stále větší moc a brzy se 
rozpoutalo násilí. V Madridu byl vypálen kostel. V letech 1936 až 
1939 došlo ve Španělsku k občanské válce. První týdny války si 
vyžádaly velkou krvavou daň. Po jejím vypuknutí v červnu 1936 
se republikánské oddíly zaměřily především na křesťany. Jejich 
radikální antiklerikalismus se neštítil největších krutostí proti 
duchovním a řeholníkům. Bylo povražděno 4 184 kněží a semi-
naristů, 2 365 řeholníků a 283 řeholnic. Na území Španělska 
byly čtyři dominikánské provincie: španělská, aragonská, betická 
a misijní provincie sv. Růžence. Ze španělské provincie bylo 
povražděno 39 bratří, z aragonské provincie 18 bratří, z betické 
provincie 29 bratří, z provincie sv. Růžence 35 bratří, kromě toho 
byly zabity 3 mnišky, 9 řeholnic, 2 kněží a 4 laici z třetího řádu. 
Většinu z nich beatifikoval sv. Jan Pavel II.

Společné texty o více mučednících str. 739.

Závěrečná modlitBa

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal blahoslavenému 
Bonaventurovi a jeho druhům milost zemřít pro 
Krista, ° pomoz i nám v naší slabosti, † abychom 
stejně pevně vyznávali tvé jméno, jako oni pro něj 
neváhali zemřít. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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7. listopadu
VŠECH SVATÝCH ŘÁDU KAZATELŮ

Svátek
Řád, který svatý Dominik založil a který v roce 1216 potvrdil 
Honorius III., je dílem lásky. Posvěcovat sebe, aby se dostalo 
posvěcení nesmrtelným duším. Tímto způsobem žili všichni 
bratři a sestry svatého Dominika, které církev uznala za svaté. 
Kromě nich žilo v řádu mnoho bratří a sester, kteří nebyli oficiál-
ně za svaté uznáni, ale jejichž úcta je v řádu živá. Ty všechny si 
připomínáme při této slavnosti. Řádové konstituce nám kladou 
na srdce: „Ať si bratři věrně připomínají ty, kteří je předešli 
v rodině svatého Dominika a kteří jim poskytují příklad života, 
účast na společenství a oporu přímluvy. Ať si připomínají jejich 
skutky a nauku a šíří je. … Ať bratři podporují pravou zbožnost 
a úctu k svatému Dominiku, zrcadlu našeho života, a k řádovým 
světcům, aby se tak povzbuzovali k jejich následování a upevňo-
vali se v duchu svého povolání.“ (LCO č. 16 a 67) 

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Bohu, | který k nám promlou-
vá ve svých svatých.
Nebo: Pojďte, klaňme se Pánu, Králi králů, | neboť 
on sám je korunou všech svatých.

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ježíši, nebe koruno, 
Maria, nebe radosti, 
andělé, Boha vidoucí, 
vyslyšte pokorné prosby.
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2. Vy, patriarchů zástupy, 
proroků sbory vznešené, 
vy, apoštolů knížata, 
do krve davy zmučené,

3. též vyznavači Kristovi, 
vy, čisté panny líbezné, 
i poustevníků zástupy, 
podpořte hlasy prosebné.

4. K těm, kteří z řádu našeho 
jsou mezi vámi, blažení, 
se obracíme s plesáním  
i my při dnešním slavení.

5. My, skvělých předků potomci, 
těm nyní blahopřejeme, 
jejichž skvělé společenství 
s vámi je navždy spojené.

Δ. Buď chvála Otci i Synu 
a také Duchu svatému, 
které vaše šťastná obec 
opěvá na věky věků. Amen.

psAlmodie

A. 1. Pán zná cestu spravedlivých, || kteří přemítají 
o jeho zákoně ve dne v noci.

Žalm 14 (15) 
 1 Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
   přebývat na tvé svaté hoře?
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 2 Kdo životem jde bez poskvrn, *
   je řádný, upřímného srdce,
 3 kdo neukřivdí jazykem, †
   bližnímu svému neuškodí, *
   souseda svého nehanobí, —
 4 kdo bohaprázdným pohrdá, *
   zato si váží bohabojných,
 5 kdo, i když ztrácí, drží slib: *
   svých peněz neužívá k lichvě
  a proti zájmům nevinného †
   ničím se nedá podplatit. *
   Kdo žije tak, je provždy pevný. Δ

A. Pán zná cestu spravedlivých, || kteří přemítají 
o jeho zákoně ve dne v noci.
A. 2. Podivuhodné je tvé jméno, Pane, †|| protože 
jsi ověnčil slávou a ctí své svaté | a učinil jsi je vládci 
nad dílem svých rukou.

Žalm 65 (66)

I
 1 Jásejte Bohu, všechny země, *
 2  zpívejte k slávě jeho jména!
 3 Řekněte Bohu: „Jaký jsi mocný, †
   skutky tvé moci tak podivuhodné, *
   že se i nepřítel poklonit musí!
 4 Celý svět ať se ti koří a zpívá, *
   ať zpívá k poctě tvého jména!“ —
 5 Pojďte a vizte Boží skutky! *
   Úžasné je, co lidem činí.
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 6 Proměnil moře v suchou zemi, †
   potom i řeku přešli pěšky. *
   On je nám zdrojem radování!
 7 On vládne na věky svou mocí, †
   národy sleduje svým zrakem, *
   zpupní se neodváží vzepřít. —
 8 Národy, chvalte našeho Boha *
   a všude šiřte jeho chválu!
 9 On naší duši daroval život, *
   našim nohám klopýtnout nedal. —
 10 Zajisté jsi nás, Bože, i zkoušel, *
   v plameni tříbil jako stříbro.
 11 Dopustils, že jsme v soužení vešli, *
   na bedra vložils nám těžké břímě.
 12 Nechals lidi nám přes hlavu cválat, †
   prošli jsme ohněm, prošli vodou: *
   vyvedls nás však do volnosti! Δ

A. Podivuhodné je tvé jméno, Pane, †|| protože jsi 
ověnčil slávou a ctí své svaté | a učinil jsi je vládci 
nad dílem svých rukou.
A. 3. Pán ukázal svým svatým stezku života, || na-
plnil je radostí, když spatřili jeho tvář.

II
 13 S obětním darem jdu do tvého domu, *
   abych ti splnil dané sliby,
 14 tak jak mi v nouzi vyšly ze rtů, *
   jak ti je přednesla má ústa.
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 15 Tučnou zvěř nesu ti k zápalné žertvě, †
   z beranů obětní dým ať stoupá, *
   býčky a kozly ti obětuji. —
 16 Pojďte a poslyšte, bohabojní, *
   povím, co Bůh mi dobrého činí.
 17 Ještě jsem k němu křičel v tísni, *
   a již můj jazyk mu chvalozpěv chystal.
 18 Kdybych byl v srdci smýšlel špatně, *
   Bůh by mě jistě nevyslyšel.
 19 Avšak Bůh moje modlitby slyšel, *
   mému volání popřál sluchu. —
 20 Pánu buď za to dík a chvála, †
   že moji modlitbu neodmítl, *
   a svou lásku mi neodepřel. Δ

A. Pán ukázal svým svatým stezku života, || naplnil 
je radostí, když spatřili jeho tvář.
V. Vzhlédněte k Pánu, ať se rozveselíte.
R. A vaše tvář se nebude zardívat hanbou.

První čtení

Z listu svatého apoštola Pavla Římanům 8, 18–30

Předurčil nás, abychom byli ve shodě 
s obrazem jeho Syna.

Bratři, 18jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času 
se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na 
nás. 19Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží sy-
nové zjeví ve slávě. 20Vždyť tvorstvo bylo podrobeno 
nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, 
který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, 21že 
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i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáh-
ne svobody ve slávě Božích dětí.

22Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá 
a spolu trpí až doposud. 23A není samo. I my, ač-
koliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř 
naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykou-
pení našeho těla.

24Naše spása je zatím pouze předmětem naděje. 
Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. 
Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? 25Ale 
doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to 
s vytrvalostí.

26Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší 
slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně 
modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, 
které nelze vyjádřit, 27a Bůh, který zkoumá srdce, 
ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je 
ve shodě s Boží vůlí.

28Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napo-
máhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povolá-
ni. 29Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také před-
určil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak 
on byl první z mnoha bratří. 30A ty, které předurčil, 
také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, 
a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

ResponsoRium Srov. Žl 132 (133), 1

R. Pro Pánův odkaz || a pro otcovské zákony se-
trvávali Boží svatí v bratrské lásce. * Protože měli 
vždycky jednoho ducha a jednu víru.
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V. Hle, jak je dobré a jak je útěšné, | bratři když 
přebývají pospolu! * Protože měli.

druhé čtení – jedno ze čtyř následujících:

Z okružního listu blahoslaveného Jordána Saského
(Littera encyclica, anno 1223, Archivum Fratrum 

Prædicatorum XXII, 1952, str. 182–185)

Nezapomínejte na svou profesi
Nejdražším synům v Kristu Ježíši, všem bratřím 

lombardské provincie, bratr Jordán, jejich neužiteč-
ný služebník, pozdrav a horlivost ducha.

Protože se k vám nemohu dostavit osobně, jak 
bych chtěl, nutká mě láska a užitečnost k tomu 
radí, abych vás navštívil alespoň písemně, když se 
k tomu naskýtá příležitost. V době našeho pozem-
ského putování je totiž lidské srdce zvrácené, je 
náchylné k špatnostem a je liknavé a mdlé, pokud 
jde o ctnosti. Proto potřebujeme povzbuzení, aby 
bratr pomáhal bratru a aby horlivá nadpřirozená 
láska rozněcovala vroucnost ducha, kterou pohlcuje 
vlastní nedbalost a vlažnost každodenního života.

Proto vás, moji milovaní synové, ze všech sil 
prosím a napomínám a zapřísahám vás skrze toho, 
který vás vykoupil svou úctyhodnou krví a svou 
slitovnou smrtí vám vrátil život: Nezapomínejte 
na svou profesi a na své předsevzetí, ale pamatujte 
na dávné stezky, kterými spěchali naši předchůdci 
v síle ducha na místo odpočinku. Dokud žili, horlivě 
se snažili o duchovní dary, nezakládali si na sobě, 
pohrdali světem, toužili po království, byli stateční 



 7. listopadu 533

a trpěliví, dobrovolně zachovávali chudobu, byli 
horliví v lásce.

Za jednoho z nich pokládáme našeho ctihodného 
otce svaté paměti Dominika. I když žil s námi v těle, 
žil duchem, a žádostem těla nejen nevyhověl, ale po-
tlačoval je. Ve stravě, v oděvu i v chování projevoval 
opravdovou chudobu. Nepřetržitě se modlil, vynikal 
soucitem, proléval slzy za své děti, to jest horlil pro 
spásu duší. V obtížích se nechoval změkčile, v pro-
tivenstvích byl bezstarostný.

Jak byl zde mezi námi veliký, o tom mluvily jeho 
skutky, svědčily o tom jeho mocné činy a zázraky. 
Jaký zůstává i nyní u Boha, je v těchto posledních 
dnech, kdy jsme přenesli jeho posvátné tělo z dří-
vější hrobky na čestné místo, zjevné ze znamení a je 
to dokázáno mocnými divy.

Za tohoto světce zaslouží chválu náš Vykupitel, 
Boží Syn Ježíš Kristus. On si zvolil takového slu-
žebníka a dal nám ho za otce, aby nás jeho řeholní 
ustanovení vychovávalo a příklad jeho zářivé sva-
tosti rozněcoval.

Z Božího milosrdenství vidím mezi vámi některé, 
z kterých mám radost a děkuji za ně Bohu. Tito se 
snaží o duchovní krásu a řídí se svědomím, usilují 
o dokonalost a pilně kážou, horlivě studují, se zaní-
cením se modlí a rozjímají a stále mají před očima 
Pána1 jako Odplatitele a Soudce jejich duší.

Vy, kteří jste takoví, nejmilejší, jásejte, a snažte 
se, abyste překypovali ještě větší hojností. Vy pak, 
kteří takoví ještě nejste, přičiňte se a vynaložte svůj 
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um, abyste rostli ke spáse v Tom, který vás povolal 
k zdokonalení, a ne k zvlažnění, k milosti, ve které 
stojíte. Je to náš dobrý a slitovný Spasitel, Boží Syn 
Ježíš Kristus. Jemu buď čest a vláda nyní a na věčné 
věky. Amen.
1Srov. Žl 16 (17), 8.

ResponsoRium

R. Svatý Dominik, || pastýř a věhlasný vůdce Boží-
ho lidu, | založil Kazatelský řád svými zásluhami, | 
uspořádal ho svým příkladem * a neustále ho upev-
ňoval zázraky.
V. Němým vrátil řeč, slepým zrak, hluchým sluch, 
chromým chůzi | a mnoha lidem zdraví. * A neustá-
le.

Nebo:
Z listu blahoslaveného papeže Benedikta XI. brat-
řím Kazatelského řádu shromážděným na generální 
kapitule v Toulouse

(Romæ, die 10 martii 1304: BOP II, Romæ 1730, str. 93–94)

Výhonky Kristovy osvěcují každého 
svědectvím evangelia

Stvořitelova nevýslovná prozřetelnost pro po-
zvednutí slávy svého jména a pro spásu věřících 
vyvedla v posledních dnech z utěšené zahrady pře-
svaté církve uprostřed ušlechtilých a plodných sa-
zenic přeslavný řád Kazatelů jako strom života, 
který díky hojné rose nebeského požehnání již od 
svých chvályhodných počátků postupně mohutněl, 
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působením božské milosti vyrostl do výšky a široce 
rozprostřel své větve, aby svou vznešeností dosáhl 
nebes a své šlechetné výhonky rozšířil až do nejzaz-
ších končin země.

[Těmito vzácnými výhonky štěpenými k pravé-
mu vinnému kmeni – Kristu se rozumí bratři řádu 
svatého Dominika. Očistili se od světské marnivosti, 
odřekli se břemen bohatství, s prospěchem zapřeli 
samy sebe, přijali chudobu a zavázali se k řeholnímu 
způsobu života, na hostinu v nebeském království 
přinesli líbezné květy a lahodné plody cti a důstoj-
nosti.

To jsou ti vyvolení služebníci Krista zářící pozo-
ruhodnou zbožností, proslavení ctnostným životem, 
na kterých je možné poznat, že je Boží moudrost 
ustanovila světlem národů. Byli jako zářivé hvězdy 
na obloze církve a jako planoucí svítilny v domě 
Božím osvětlujíce každého svědectvím evangelia 
a ukazujíce duchovními paprsky všem smrtelníkům 
cestu života.

To jsou ti výteční bojovníci, kteří porážejí nepřá-
tele duší a odpůrce svaté církve pomocí štítu víry, 
mečem Ducha a zbraní spravedlnosti. Vynakládají 
námahu proto, aby všichni katolíci rostli ve ctnos-
tech, aby se hříšníkům otevírala cesta spásy a aby 
šílenství bludařské zvrácenosti bylo vymýceno.]

Proto, moji milovaní, uvažte a bedlivě zkoumejte 
pevné základy zmíněného řádu, význačné vůdce, 
neohrožené vojáky, neporazitelné bojovníky, z nichž 
někteří již dosáhli nebeské vlasti, byli slavnostně 
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zapsáni do počtu svatých, stali se účastníky nebeské 
hostiny a přebývají v bezpečí věčné vlasti. Vy však 
musíte být ne pouze nějaká pláňata těchto velikánů, 
ale právoplatní synové a věrní napodobitelé, musíte 
neúnavně kráčet v bezpečných šlépějích těch, kteří 
vám zanechali příklady života tak zářivého, zbožné-
ho a spořádaného. Řád ozdobený vlastní dokonalou 
krásou, obohacený milostí Stolce božského a apoš-
tolského, poctěný dary a obdařený privilegii musíte 
uchovat naprosto nedotčený jakoukoli poskvrnou.

Je pravda, že lidské smysly jsou již od mladosti 
náchylné ke zlu a nezkrocené tělo snadno sklouzne 
k pochybení, vy se však s nejvyšší pečlivostí snažte, 
aby ve vás panovala horlivost pro náboženství, zápal 
pro spravedlnost, správnost úsudku a v potírání 
neřestí ať vládne disciplína nápravy.

Ve vašich mravech ať září vzácná pokora, ať 
vzkvétá oddaná zbožnost, svatá poslušnost ať dojde 
obliby a vytrvá pravá trpělivost. Ve všech záměrech 
buďte jednomyslní, svorní v lásce, klidní v pokoji 
Kristově, spořádaní před Bohem a lidmi ve všem, 
co vyžaduje řeholní důstojnost, abyste byli v bezpečí 
také před duchovními útoky a nepodlehli pro svoji 
zahálčivost svodům úlisného nepřítele.

Pokud se týká studia posvátné nauky, skrze něž 
získáváte velké zásluhy a čest, buďte stále bdělí, 
často kažte a zpovídejte, k tomu jste totiž zvláštním 
způsobem pověřeni; věnujte se tomu ochotně a peč-
livě. Takto naplňte svůj život již uvedenou činností 
a dalšími důstojnými a dovolenými zájmy, protože 
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věci nedovolené u vás nesmějí mít místo. Pevně 
zakotvěte v Původci spásy, naděje a vaší útěchy. 
Dále prokazujte hodnostářům církve takovou úctu 
a čest, abyste mohli právem dosáhnout jejich sho-
vívavosti a přízně.

Tak totiž budete moci svými životními zásluha-
mi prospívat také ostatním svým příkladem. Když 
takto s námahou zasejete zrno, do nebeské sýpky 
přinesete s radostí slavné snopy, získáte tak sobě 
i svým bližním trvalou slávu věčné blaženosti, jak 
se to sluší na vaši svatost.   

ResponsoRium Jan 15, 16; Mt 5, 48

R. Ne vy jste si vyvolili mne, || ale já jsem si vyvolil 
vás a ustanovil jsem vás, | abyste šli a přinášeli plody 
a ty aby byly trvalé, * aby vám Otec dal všechno, | 
oč jej požádáte v mém jménu.
V. Buďte tedy dokonalí, | jako je dokonalý váš ne-
beský Otec. * Aby vám.

Nebo:
Z pamětního spisu bratra Jindřicha-Dominika La-
cordaira u příležitosti obnovení Kazatelského řádu 
ve Francii

(Mémoire pour le rétablissement en France de l’Ordre 
des Frères Prêcheurs; Paris 1839; kap. III–V)

Dominik, Kristův rolník
Ve 13. století měli všichni lidé skálopevnou víru. 

Církev totiž dosud řídila občanskou společnost, 
s kterou se sdružila. Avšak mentalita evropských 



538 7. listopadu

národů, pozvolna zpracovaná věky a křesťanstvím, 
blížila se ke kritickému okamžiku svého dospívání. 
Co viděl papež Inocenc III. ve snu, totiž hroutící se 
církev, vyjevil svatý Dominik celému světu. Třebaže 
byla církev pokládána všemi za královnu a učitelku, 
přesto Dominik prohlásil, že může být zachráněna 
pouze tím, jestliže bude obnoveno prvotní apoštol-
ské kázání. Žáci svatého Dominika ho následovali 
jako kdysi Petra Poustevníka. A tak jako mnozí vzali 
na sebe kříž, tak se také mnozí stali kazateli.

Všechna evropská učiliště přispěla svým dílem 
a dala mu mistry a žáky. Bratr Jordán Saský, druhý 
magistr řádu, sám přijal do řádu víc než tisíc bratří. 
Svatý Dominik, ačkoli měl před Honoriovou bulou 
jenom 16 spolupracovníků, z toho 8 Francouzů, 
7 Španělů a jednoho Brita, zřídil v pěti letech še-
desát klášterů, plných vybraných mužů a zdatných 
mladíků.

V době, kdy církev byla bohatá, toužili všichni 
bratři po příkladu Mistra být chudí, a to tak chudí, 
že žebrali. V době, kdy církev vládla, chtěli všichni 
po vzoru otce nabývat autority bez jakéhokoli násilí, 
jen svobodným souhlasem myslí, získaných jejich 
ctnostmi. Neříkali jako bludaři: „Církev musí být 
oloupena.“ Ale sami na sobě ji olupovali, aby ji 
ukázali lidem chudou, jako byla na začátku.

Milovali Boha, opravdově ho milovali, nade 
všechno ho milovali. A bližního milovali jako sebe, 
a víc než sebe. Přijali totiž do srdce onu ránu, která 
všechny svaté vede k tomu, aby mluvili. 
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Kromě této zásluhy horlivého ducha, bez které 
nikdy nebyl žádný kazatel, měli bratři kazatelé vel-
kou schopnost rozlišování, jaký způsob kázání se 
hodí v dané době.

Výslovně jmenuji některé z těch, kteří nikdy ne-
upadnou v zapomenutí. Mezi nimi je ve 13. století 
svatý Hyacint, apoštol severního kraje, jehož cestu 
můžeme sledovat podle klášterů, které tu a tam 
zakládal.

Svatý Petr Veronský, který byl po dlouhém apoš-
tolském životě proboden kopím zákeřníků a napsal 
do písku krví svých ran první slova apoštolského 
vyznání: „Věřím v Boha.“

Ve 14. století Jindřich Suso, milý švábský mláde-
nec, který kázal s takovým úspěchem, že nepřátelé 
vypsali cenu na jeho život.

V téže době bratr Jan Tauler měl věhlas v Kolíně 
nad Rýnem a v celém Německu.

Připojuji blaženého Vincence Ferrerského, který 
v 15. století evangelizoval Španěly, Francouze, Italy, 
Němce, Brity, Skoty a Iry. A Jeronýma Savonarolu. 
Ten byl zaživa upálen uprostřed lidu, který zapo-
mněl na jeho dobrodiní. Byla to zbytečná krutost, 
protože jeho ctnost a sláva byly silnější než plamen 
hranice. Papež Pavel III. prohlásil, že bude považo-
vat za podezřelého z bludařství každého, kdo obviní 
Savonarolu.

Přidám Tomáše Akvinského, který se záhy stal 
nejslavnějším učitelem katolické církve; Fra Ange-
lica, o kterém řekl Michelangelo, že nikdo nemůže 
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namalovat takové tváře, neviděl-li je předtím v nebi; 
Bartoloměje de Las Casas a další.

Ať opatrují ona ctihodná jména ti, kdo je znají 
a vzývají. Zakončeme tento nástin nesmírného řádu 
tím, že shrneme chvály, které zpíval ve 14. století 
jeden z největších křesťanských básníků, velmi 
slavný pěvec „Božské komedie“:
  Nazván byl Dominikem, já však tady 

rolníkem zvu ho, jejž si vybral Kristus, 
by pomáhal mu pěstovati sady…

  Pak s naukou a vůlí dohromady 
on v apoštolském úřadě se vydal 
jak bystřina, již ženou prudké spády…

  Pak vznikly z něho rozmanité struhy, 
jimiž se svlažují a svěží stvoly, 
hojněji rodí katolické luhy.1

1Dante Alighieri, Božská komedie, Ráj, zpěv 12.

ResponsoRium

R. Prosíme, Pane, || odpusť nám poklesky. | A na 
přímluvu svatých, které dnes oslavujeme, | dej nám 
takovou zbožnost, * abychom si zasloužili dostat se 
do jejich společnosti.
V. Ať nám pomáhají jejich zásluhy, když jsou nám 
na překážku vlastní hříchy. | Ať je nám omluvou 
jejich přímluva, když na nás žalují naše skutky. | Jim 
jsi udělil v nebi vítěznou palmu, | nám neodmítej 
milost odpuštění hříchů. * Abychom si zasloužili.
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Nebo:
Z traktátu „O mystickém pokroku“ bratra Jana 
Arintera

(Ed. Fr. S.-M. Lozano: BAC 91, Madrid 1952, str. 793–798)

Svatost církve vzrůstá skrze nové 
světce a proroky v Duchu

Mystický pokrok je jediný a vskutku celkový po-
krok. Přirozenost skutečně jenom v něm dosahuje 
plnosti své dokonalosti, jakmile jí pronikne božská 
zář. Je to neustálý proud života a síly, a protože pro-
niká vším podle určité míry, můžeme v něm nalézt 
vzor pro to, abychom dosáhli stavu zralého muže.

Ačkoli všechny údy církve mají jednotlivě prospí-
vat v životě, tedy ve ctnosti a svatosti, bezesporu se 
někteří domnívají, že církev v tomto ohledu nemůže 
růst ve svatosti a ani se mysticky rozvíjet, neboť je 
již od počátku svatá. Není rovněž možné zastávat 
názor, že církev již nemůže zplodit větší světce a ob-
držet četnější charismata, než jaké dosud obdržela. 
Přece však jestliže roste v jednotě a všeobecnosti, 
i když byla vždycky jedna a všeobecná, nepochybně 
musí růst alespoň duchovně jako celek, protože je 
potřeba ji stále více a více budovat.

Toto budování se uskutečňuje především v lásce, 
následně pak ve svatosti a spravedlnosti. Vpravdě 
nejlepším křesťanským obrazem a podobou doko-
nalosti bez jakéhokoli ohraničení je pravé zbožštění 
čili nejužší sjednocení a připodobnění s Bohem. 
Musíme se tedy nějakým způsobem snažit o zto-
tožnění s jeho nekonečnou svatostí a souznít s jeho 
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Duchem, tak aby se nás jeho posvěcující Duch plně 
zmocnil a hluboce nás připodobnil Otcovu Slovu, 
které se stalo člověkem.

Pro větší hojnost údů, které takto činí a které 
se tímto způsobem skutečně posvěcují, celkový 
život jak se patří vzkvétá a tím i sama pravá svatost 
celého mystického těla. Když tedy přetrvává tento 
růst, čím dál víc se uskutečňuje dokonalost svatých 
v díle jejich služby a na tomto stromě života rostou 
a dozrávají čerstvé a sladké plody svatosti. Proto je 
možné tvrdit, že se v každém novém svatém zjevuje 
nový způsob svatosti a zároveň, když jsou ve všem 
spojeni vjedno, se den ze dne v nich naplňuje zje-
vení pokladů ctnosti a života obsažených v Kristu. 
Takže svátek všech svatých je velmi slavný právě 
proto, že se v něm Ježíšův skrytý život stává zjev-
ným navenek. Skvělost dokonalosti všech svatých 
není nic jiného než přebytek téhož Ducha, který je 
v nich vylit.

Z toho je tedy zřejmé, jak celý organismus církve 
prospívá ve všech ohledech v tom, který je hlava, 
tedy v Kristu. Proto nelze tvrdit, že se nikdy ne-
mohou vyskytnout větší světci než ti na počátku, 
ani něco, co by se nemohlo přirovnat ke Kristu, 
blahoslavené Panně, apoštolům či prvním učed-
níkům, s úmyslem dokazovat, že církev ve svatosti 
neroste a ani se mysticky nerozvíjí. To by znamenalo 
zúžit samotné zářivé mystické tělo církve pouze na 
počáteční či zárodečné údy, tělo, které je dospělé, 
zdravé a silné v mnohých svých orgánech, ve své 
rozmanitosti a kráse svých činností.
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Kristus, jediný zakladatel církve, je její hlavou, 
on ji řídí, spravuje a zachovává v jednotě, rozdává 
síly a milosti a bdí nad jejím pokrokem. On svým 
vlastním Duchem toto tělo oživuje a povzbuzuje, 
aby rostlo do plnosti. Pán s námi zůstává dnes, jako 
s námi byl včera a setrvá vždycky podle přislíbení: 
Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku.1 
On sám dodává pevnost přepevnému základu apo-
štolů, kteří přece netvoří celou věž či dům Páně ani 
veškerý základ. Je totiž potřebné k nim připočítávat 
i nové apoštoly a proroky v Duchu, kteří spolu s nimi 
vytvářejí pro církev základ na úhelném kameni. 

Dokud je to možné, církev opravdu neustále roste 
a prospívá ve svatosti a spravedlnosti před tváří 
Boží po všechny dny.2 On sám vede naše kroky 
na stezky pokoje,3 tedy svatosti a dokonalosti. Na 
těchto stezkách nemáme žádné jiné pravidlo ani 
světlo ani oporu než samotného božského Učitele, 
který je cesta, pravda a život.4 Naše kroky nemají 
jiný, předem určený cíl než samotnou dokonalost 
nebeského Otce. Ta je vtělená ve vzoru toho, který 
je odlesk jeho slávy a podoba jeho podstaty,5 jehož 
slávu jsme viděli. Slávu pravého jednorozeného 
Syna, plného milosti a pravdy,  z jehož plnosti jsme 
všichni přijali,6 a to až do chvíle, kdy se dovrší do-
konalost svatých ve skutcích jejich služby a celé tělo 
spojené a vystavěné do úplnosti se upevní v lásce.
1Mt 28, 20. 2Lk 1, 75 (lat.). 3Lk 1, 79. 4Jan 14, 6.3. 5Žid 1,3. 
6Jan 1, 14.16.
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ResponsoRium

R. Žijme v pravdě a lásce, || všestranně vrůstejme 
do toho, který je hlavou, tedy Krista: * Od něho celé 
tělo čerpá pevnost, | to pak podle míry každého údu 
dělá pokrok v lásce.
V. Přistupte k Pánu, | živému kameni vyvolenému 
Bohem, | sami buďte živými kameny, | budujte 
duchovní příbytek v Ježíši Kristu. * Od něho.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Zdravíme, cedry libánské, 
vás, jež jste v řádu vyrostly 
a nyní luhy nebeské 
zaplníte odnožemi.

2. Trojice svaté sláva teď 
vás na věky už objímá 
a náruč Matky panenské 
s laskavostí vás přijímá.

3. Andělské sbory písněmi 
vás obklopují na věky 
a věčné proudy nejčistší 
vás neustále svlažují.
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4. Vyrostly jste do věčnosti; 
pomozte nám, svým potomkům, 
jsme slabí v smutném údolí, 
dejte sílu svým výhonkům.

Δ. Buď chvála Otci se Synem, 
i jejich lásky Plameni, 
s nimiž radostně žijete 
v světle, jež trvá na věky. Amen.

psAlmodie

A. 1. To je rod těch, kdo hledají Pána, || kdo hledají 
tvář Boha Jákobova.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. V nebi se radují duše svatých, || kteří kráčeli 
v Kristových stopách. | Z lásky k němu prolili svou 
krev, | proto vládnou s Kristem na věky.
A. 3. V Hospodinově obci stále zvučně znějí zpěvy 
svatých: || andělé a archandělé tam pějí hymny před 
Božím trůnem, aleluja. 

krátké čtení 1 Jan 1, 5–7

To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista 
a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec 
není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale 
přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve 
shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on 
je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev 
jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého 
hříchu.
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krátké resPonsorium 
R. Svatí a spravedliví, * radujte se v Pánu. 
V. Bůh si vás vyvolil za své dědictví. * Radujte se. 
Sláva Otci. Svatí a spravedliví. 

Zachariášovo kantikum

A. Požehnaný Bůh, který nás vyvolil, || abychom 
byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
Nebo:  Pán, Bůh Izraele, nabídl nám spásu v domě 
Dominika, svého služebníka, || abychom mu zbožně 
a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

pRosby

Vzdávejme chvály Bohu Otci, že nás povolal k účasti 
se svatými ve světle: 
R. Pane, ty jediný jsi svatý.
Bože, Slunce spravedlnosti, svatý otec Dominik 

žil ve tvé záři na zemi a nyní se skvěje v nebi, 
— spolu s ním ti radostně děkujeme. 
Ty jsi pramen veškeré svatosti a v našich 

bratřích a sestrách jsi vzbudil vynikající 
lásku k pravdě, podobnost s Kristem 
ukřižovaným a žízeň po spáse duší, 

— vzdáváme ti díky, že jsi nám vnukl 
předsevzetí je následovat. 

Na slavných bratřích a sestrách ukazuješ svou 
znamenitou moudrost a vůli spasit všechny lidi, 

— když je uctíváme, jsme jim už blíž 
a s nimi ti zpíváme chvály. 
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Dobrotivě pohleď na naše bratry a sestry, 
které jsi učinil svými svědky ve světě, 

— děkujeme ti za jejich statečnost a stálost. 
Za všechny bratry a sestry, které jsi zasvětil 

hlásání tvého přicházejícího království, 
— oslavujeme tě, Pane.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys vzor veškeré dokonalosti a svou církev 
stále zdobíš rozmanitými dary svatosti, které slouží 
k budování Kristova těla. ° Prosíme tě, dej, ať jdeme 
v obdivuhodných šlépějích světců naší rodiny † 
a jednou se těšíme i z jejich věčného společenství. ° 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.
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Modlitba během dne
Žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne
A. To je mé přikázání: || Milujte se navzájem, jako 
jsem já miloval vás.

krátké čtení Řím 8, 16–17

Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, 
že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: 
dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem 
jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít 
slávy.
V. Radujte se a jásejte, všichni svatí. 
R. Neboť vás čeká v nebi hojná odměna.

V poledne
A. Blahoslavení tvůrci pokoje, †|| blahoslavení 
čistého srdce, | neboť oni budou vidět Boha.

krátké čtení Kol 3, 12–13

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte 
navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost 
a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, 
má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, 
proto odpouštějte i vy.
V. Shromáždila nás v jedno společenství Kristova 
láska. 
R. Jásejme a radujme se z ní.
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Odpoledne
A. Trpělivostí || zachráníte své duše.

krátké čtení Ef 4, 15

Ale spíše žijme podle pravdy a v lásce, a tak poros-
teme po všech stránkách v něho, v Krista, který je 
naše hlava.
V. Naši bratři obdrželi korunu života.
R. Kterou Bůh slíbil těm, kdo ho milují.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys vzor veškeré dokonalosti a svou církev 
stále zdobíš rozmanitými dary svatosti, které slouží 
k budování Kristova těla. ° Prosíme tě, dej, ať jdeme 
v obdivuhodných šlépějích světců naší rodiny † 
a jednou se těšíme i z jejich věčného společenství. ° 
Skrze Krista, našeho Pána.

Večerní chvály

Hymnus

1. Teď matka církev s radostí 
k nebesům hledí v běhu dní, 
když každoroční svátek ctí 
s nadějí, že bude věčný.

2. Jak šťastnou obec tam vidí, 
v které jsou stále slavnosti, 
jak radostné společenství, 
jež nezná žádné starosti.
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3. Tam otcové přebývají, 
kteří již zásluhy mají; 
tam není žádná temnota, 
ve světle hledí do světla.

4. Svatí, které dnes slavíme, 
které si připomínáme, 
nyní již s tváří odkrytou 
poznat Krále slávy mohou.

5. Zde také panen Královna, 
jež převyšuje ostatní; 
kéž přimlouvá se u Boha, 
omlouvá naše přečiny.

6. Ať ke všem svatým do slávy 
a též na jejich přímluvy 
nás milost Krista dovede, 
až skončí život ubohý. Amen.

Nebo hymnus Ježíši, nebe koruno, jako v modlitbě se čtením.

psAlmodie

A. 1. Vy, kteří jste všechno opustili a šli jste za 
mnou, || dostanete stokrát víc, a za podíl budete 
mít život věčný.

Žalm 88 (89), 2–38
 2 O skutcích lásky tvé, Pane, chci 

na věky zpívat, *
   ústy hlásat tvou věrnost všem pokolením.
 3 Neboť tys řekl: „Na věky trvá má přízeň, *
   základy pevné má věrnost na nebi má. —
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 4 Se svým vyvoleným jsem uzavřel smlouvu, *
   David, služebník můj, má ode mne slib:
 5 Tvému potomstvu zajistím trvání věčné, *
   trůn tvůj upevním pro všechna pokolení.“ —
 6 Nebesa, Pane, oslavují tvé divy *
   a tvoji věrnost veškeré zástupy svatých.
 7 Neboť kdo nad mraky mohl by 

rovnat se Pánu, *
   kdo z Božích synů Pánu by podoben byl?
 8 Bůh – tam ve sboru svatých nadevše mocný, *
   velký a hrozný, nad všechny vyvýšený. —
 9 Pane zástupů, kdo je tak, jako ty jsi? *
   Stále a vždy vůkol tebe tvá věrnost a moc.
 10 Ty jsi vládcem nade vším nezkrotným mořem, *
   ty držíš na uzdě příboj vzedmutých vln.
 11 Ty jsi jak mršinu zašlápl, rozmetal Rahab, *
   mocným ramenem rozprášil odpůrce své. —
 12 Tvá jsou nebesa, tak jako tvá je i země, *
   svět i vše, co v něm žije, stvořil jsi ty.
 13 Ty jsi stvořil jižní i severní stranu, *
   Tábor i Hermon jásají při jménu tvém.
 14 Tvoje paže je plna obrovské síly, *
   tvá ruka mocná, pravici zdviženu máš.
 15 Trůn tvůj je podepřen spravedlností 

a právem, *
   láska a věrnost předchází všudy tvou tvář. —
 16 Šťastný je lid, jenž umí a ví, jak tě slavit, *
   chodit před tebou, Pane, v tvém světle žít.
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 17 Denně se těší ze slávy tvého jména, *
   jásají nad tím, jak jsi spravedlivý.
 18 Neboť jen ty jsi jim veškerou krásou i silou *
   a tvou přízní mohutní naše moc.
 19 Vpravdě i štít náš náleží jedině Pánu, *
   Svatému Izraele patří náš král. Δ

A. Vy, kteří jste všechno opustili a šli jste za 
mnou, || dostanete stokrát víc, a za podíl budete 
mít život věčný.
A. 2. Pojďte, požehnaní mého Otce, †|| přijměte 
jako úděl království, | které je pro vás připravené 
od založení světa.

Žalm 97 (98)
 1 Zpívejte Pánu novou píseň, *
   neboť učinil veliké divy: —
  on svou pravicí vítězství dobyl, *
   zvítězil svým ramenem svatým.
 2 Pán dal poznat dílo své spásy, *
   před všemi zjevil svou spravedlnost.
 3 Rozpomněl se na svoji milost, *
   na věrnost domu Izraele;
  viděly všechny končiny země *
   dílo spásy našeho Boha. —
 4 Plesejte před Pánem, všechny země, *
   radujte se, zpívejte, hrejte!
 5 Hrejte Pánu na strunách harfy, *
   na strunách harfy s hlasitou písní!
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 6 Za zvuku trub a dunění rohů *
   jásejte před tváří našeho Krále! —
 7 Ať hučí moře a vše, čím se hemží, *
   celá zem se vším, co na ní žije!
 8 Ať i řeky do dlaní tlesknou, *
   ať i hory jásají sborem
 9 vstříc Pánu, který přichází soudit, *
   přichází soudit veškerou zemi.
  On zemi soudí spravedlivě, *
   on podle práva národy řídí. Δ

A. Pojďte, požehnaní mého Otce, †|| přijměte jako 
úděl království, | které je pro vás připravené od 
založení světa.
A. 3. Bůh nás vyvolil ve svém Synu, || abychom byli 
k chvále slávy jeho milosti.

Kantikum Kol 1, 12–20
 12 Radostně děkujme Bohu Otci, *
   že nám dal účast na podíle věřících ve světle,
 13 že nás vytrhl z moci temnoty *
   a převedl do království svého 

milovaného Syna:
 14 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
   odpuštění hříchů. —
 15 On je věrný obraz neviditelného Boha, *
   prvorozený ze všech tvorů,
 16 v něm bylo stvořeno všechno †
   na nebi i na zemi, *
   svět viditelný i neviditelný,
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  ať to jsou andělé při trůnu, *
   nebo knížata a mocnosti: —
  všechno je stvořeno skrze něj a pro něj: †
 17  on je dříve než všechno ostatní, *
   a všechno má trvání v něm. —
 18 A on je hlava těla církve, †
   on je počátek, prvorozený z mrtvých, *
   aby měl ve všem prvenství.
 19 Otci se totiž zalíbilo, aby v něm 

přebývala všechna plnost, *
   a aby skrze něho se sebou usmířil všechno,
 20 tím, že jeho krví prolitou na kříži *
   zjednal pokoj jak na nebi, tak na zemi. Δ

A. Bůh nás vyvolil ve svém Synu, || abychom byli 
k chvále slávy jeho milosti. 

krátké čtení Flp 1, 3–5a.7–8

Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu 
a vždy ve všech svých modlitbách s radostí prosím 
za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této 
chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Je to 
jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť 
vás nosím v srdci, protože vy máte účast v milosti mi 
svěřené, ať už ve vězení, anebo když hájím a utvrzuji 
evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po 
všech toužím láskou Krista Ježíše.
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krátké resPonsorium

R. Toto je pravé bratrství, * které Kristovou láskou 
přemohlo temnoty světa. 
V. Nyní mu patří slavné nebeské království. * Které 
Kristovou láskou. Sláva Otci. Toto je pravé bratrství.

KAntiKum pAnny mARie

A. Kristus povýšil dobrotivě svou milostí svaté, || 
které zplodil řád otce Dominika. | My prosíme, aby 
nám pomáhaly jejich zásluhy | a jejich přímluvy aby 
nás doporučovaly Bohu.
Nebo: Tvému domu, Pane, přísluší svatost, || neboť 
ve světě jsi dal zazářit mnoha bratřím.

pRosby

S očima pozdviženýma k nebi snažně prosme Pána 
spolu s blaženými bratřími: 
R. Ať jsme svatí, protože ty jsi svatý.
S blahoslavenou Pannou Marií, Matkou tvého 

Syna, které jsi dal pod ochranu Kazatelský 
řád, chceme naslouchat tvým slovům, 

— proto nám dej, Pane, srdce pokorné a pozorné. 
Se svatým Dominikem, naším otcem, kterému 

jsi svěřil službu slova, chceme zvěstovat 
světu radostnou zvěst o království, 

— učiň tedy, ať se náš život 
shoduje s tvým slovem. 

S našimi bratry mučedníky, kteří ti 
obětovali svá těla jako živou oběť, 
chceme ti vydávat svědectví, 
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— dej, ať statečně neseme každodenní kříž. 
Doufáme, že budeme připuštěni k věčné 

hostině s našimi bratry a sestrami, kteří 
po plodném životě vešli do tvého domu, 

— učiň, ať se ve své naději nezklameme. 
Všem zemřelým členům 

a dobrodincům naší rodiny 
— dobrotivě uděl, aby směli zůstat na věky u tebe.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, prameni veškeré svatosti, † tys obohatil svou 
církev rozmanitými dary, které jsi udělil svatým 
Kazatelského řádu. ° Dej nám tak kráčet v jejich 
šlépějích, † abychom k těm, jejichž svátek slavíme 
dnes na zemi, byli přidruženi ve věčném svátku 
v nebi. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.

Závěrečné Požehnání

Ať vás požehná věčným požehnáním Bůh, sláva a já-
sot svatých, který vám dopřál slavit dnešní slavnost.
R. Amen.
Nebo:
Když jsme byli křtem pohřbeni s Kristem do jeho 
smrti a spolu s ním i vzkříšeni, ať nám Bůh dopřeje, 
abychom kráčeli v novosti života.
R. Amen.
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8. listopadu
VZPOMÍNKA VŠECH ZEMŘELÝCH 

BRATŘÍ A SESTER ŘÁDU KAZATELŮ

Kristus ve své velekněžské modlitbě říká: „Otče, chci, aby také 
ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli tvou 
slávu!“ Ozvěnou této modlitby je i tato výroční vzpomínka našich 
zemřelých bratří a sester. Všichni byli pokřtění, byli tedy dáni 
Kristu. Snažili se svým životem i činností přiblížit Kristu sebe 
i ostatní. Někteří už žijí v plném patření na Boha. Ty si připomí-
náme v den svátku Všech svatých Řádu kazatelů. Tvoříme však 
jednu rodinu i s těmi, kteří se po smrti ještě očišťují. A právě na 
ně máme pamatovat při této výroční vzpomínce. 

Všechno jako v oficiu za zemřelé (LH IV, str. 1851), kromě ná-
sledujících textů. Pokud dnešní vzpomínka připadne na neděli, 
přeloží se na nejbližší volný den.

Modlitba se čtením

První čtení

Z knihy Žalozpěvů 3, 17–26

Dobré je mlčky čekat na Boží pomoc
17Vzdálena od štěstí je má duše, zapomněl jsem, 

co je blaho. 18Tu jsem si řekl: „Veta je po mé síle, po 
mé naději v Hospodina!“

19Rozpomeň se na mou bídu a nejistotu, na ten 
pelyněk hořký. 20Ustavičně to mám na paměti, má 
duše ve mně chřadne. 21Toto však mám na mysli, 
a proto budu doufat: 22Boží milost není vyčerpána, 
jistě není u konce jeho slitování. 23Každého jitra je 
nové; veliká je tvá věrnost. 
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24Volám: „Mým údělem je Hospodin, v něho 
budu doufat.“ 25Dobrotivý je Hospodin  k těm, kdo 
v něho doufají, k duši, která ho hledá. 26Dobré je 
mlčky čekat na Boží pomoc.

ResponsoRium

R. Lazara jsi vzkřísil z hrobu, || a byl už v rozkla-
du! * Dej, Pane, zemřelým odpočinutí, | uděl jim 
odpuštění. 
V. Ty, který přijdeš soudit živé i mrtvé | a celý svět 
ohněm. * Dej, Pane.
Nebo jiná biblická čtení z liturgie hodin (LH IV, str. 1855) či 
z Pohřebních obřadů.

druhé čtení – jedno ze čtyř následujících:

Ze spisu  „O smrtelnosti“ od svatého Cypriána
(Č. 20–22, 26: PL 4, 596–597; 601–602)

Nesmíme truchlit pro naše bratry
I mně samému, nejmenšímu a poslednímu, 

bylo často zjeveno, často a zjevně mi bylo od Boha 
přikázáno, abych neustále dosvědčoval a hlásal, 
že nesmíme truchlit pro naše bratry, když je Pán 
odvolá a vysvobodí z tohoto světa. Víme přece, že 
jsme je neztratili, nýbrž že jdou jen napřed; že nás 
svou smrtí jen předcházejí; že smíme sice po nich 
tesknit, jako tesknívají ti, kdo cestují po souši a po 
moři, nesmíme však nad nimi hořekovat a nemáme 
se oblékat do smutečních šatů. Vždyť oni se tam již 
oděli do roucha bílého! Víme, že nesmíme dávat 
příležitost pohanům, aby nám mohli zcela právem 
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vytýkat, že my oplakáváme jako mrtvé a ztracené 
ty, kteří podle našeho tvrzení žijí u Boha, a že víru, 
kterou hlásáme slovem, neosvědčujeme a nepotvr-
zujeme také srdcem a skutkem. Jsme pokrytci ve své 
naději a ve své víře, když to, co říkáme, vypadá jen 
jako předstírané, vymyšlené a vylhané. K ničemu 
není ctnost vystavovaná na odiv slovy, když činy 
prozrazují, že není opravdová. 

Konečně ani apoštol Pavel neschvaluje a kárá, 
když se někteří křesťané oddávají smutku pro smrt 
svých blízkých: Nechceme vás, bratři, nechat v ne-
vědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro 
ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. 
Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, 
věříme také, že s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo 
zesnuli ve spojení s ním.1 Říká, že jen ti truchlí nad 
úmrtím svých drahých, kdo nemají naději.

My však přece žijeme v naději, věříme v Boha 
a pevně spoléháme na to, že Kristus pro nás trpěl 
a vstal z mrtvých, my přece zůstáváme v Kristu 
a skrze něho a v něm vstaneme z mrtvých. Proč se 
tedy vzpíráme, když se máme rozloučit se životem 
na tomto světě, nebo proč truchlíme a hořekujeme 
nad úmrtím svých drahých, jako by byli ztraceni? 
Sám Kristus, náš Pán a Bůh, nás napomíná a říká: 
Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby 
zemřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, 
neumře na věky.2 Věříme-li v Krista, důvěřujeme-
li jeho slovům a slibům, že na věky nezemřeme, 
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spěchejme v radostné jistotě ke Kristu, s nímž máme 
věčně žít a kralovat! 

Teprve když zemřeme, vstoupíme smrtí do ne-
smrtelnosti. Věčného života dosáhneme teprve teh-
dy, až nám bude dopřáno odejít z tohoto světa. Když 
se nám skončí pozemská životní dráha, není naše 
smrt odchodem do nicoty, nýbrž jen přechodem, 
překročením prahu věčnosti. Kdo by nespěchal 
do lepšího? Kdo by si nepřál být co nejdříve pro-
měněn a přetvořen podle podoby Kristovy a vejít 
co nejrychleji do nádhery nebeské slávy, jak hlásá 
apoštol Pavel: My máme svou vlast v nebi, odkud 
také s touhou očekáváme Spasitele, Pána Ježíše 
Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo 
stejné podoby jako jeho tělo oslavené.3

Obejměme den, který vykazuje každému jeho pří-
bytek a který nás, vysvobozené odtud a vyproštěné 
ze světských osidel, vrací do ráje a do království. 
Dlí-li někdo v cizině, jak by nespěchal zpátky do 
vlasti? Plaví-li se někdo chvatně po moři k svým 
drahým, jak by si toužebně nepřál příznivý vítr, aby 
je směl brzy obejmout? 

My za svou vlast pokládáme ráj.4 Tam nás očeká-
vá velký počet našich drahých, touží po nás početný 
zástup rodičů, bratří, dětí, jistý už svou nezranitel-
ností a starostlivý dosud o naši spásu. K nim, nej-
milejší bratři, dychtivě spěchejme a přejme si, aby 
nám bylo dáno být brzy u nich, brzy přijít ke Kristu.
11 Sol 4, 13–14. 2Jan 11, 25–26. 3Flp 3, 20–21. 4Srov. Flp 3, 20; 
2 Kor 2, 5.
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ResponsoRium 1 Sol 4, 13–14; Jer 22, 10

R. Nesmíte truchlit || pro zemřelé jako ostatní, 
kdo nemají naději: * Protože věříme, že Ježíš umřel 
i vstal z mrtvých, | věříme také, že s Ježíšem Bůh 
přivede i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. 
V. Neplačte nad mrtvým, | netruchlete nad ním. * 
Protože věříme.

Nebo:
Z akt kanonizačního procesu svatého otce Dominika

 (Č. 7–8: MOPH, 16, Romæ 1935, str. 127–130)

Svědectví fr. Ventury z Verony 
o smrti svatého otce Dominika

Ke konci měsíce července roku 1221 se vrátil od 
kurie pana Hugona, který byl tehdy ostijským bis-
kupem a legátem Apoštolského stolce a dlel v Benát-
kách. Bratr Dominik se vrátil velmi unaven, protože 
bylo velké horko. Třebaže byl tak unaven, mluvil až 
do pozdní noci o řádě s tímto svědkem, kterým byl 
tenkrát nový převor, a s bratrem Rudolfem. Protože 
tomuto svědkovi se chtělo spát, poprosil řečeného 
blaženého bratra Dominika, aby šel spát a v noci ne-
vstával na jitřní oficium. Ale Dominik nedal na jeho 
prosby, nýbrž šel do kostela a strávil noc v modlitbě. 
Rovněž se zúčastnil jitřních modliteb, jak slyšel 
svědek od bratří a od téhož bratra Dominika. 

Slyšel od bratří, že po jitřních ho bolela hlava. 
Tehdy se zjevně roznemohl chorobou, na kterou 
zemřel a odešel k Pánu. V této nemoci nechtěl ležet 
na lůžku, ale na zemi na slamníku. Dal si zavolat 
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bratry novice a velmi laskavě a horlivě je těšil a po-
vzbuzoval je k dobrému. Tak trpělivě snášel onu 
chorobu jako i jiné nemoci, že stále vypadal vesele 
a radostně. 

Když se mu přitížilo, dali ho odnést na Monte 
Mario, kde bylo zdravěji. Když myslel, že umírá, 
zavolal tohoto převora a bratry. Přišlo tam skoro 
dvacet bratří s řečeným převorem. A když stáli ko-
lem něho, začal jim vleže kázat a udělal jim velmi 
dobré a dojemné kázání. Jak svědek myslí, dali mu 
tehdy pomazání nemocných. 

Tu zaslechl od kterýchsi lidí, že mnich, který byl 
tenkrát rektorem řečeného kostela, pravil, že by 
nedovolil odnést bratra Dominika, kdyby tam ze-
mřel, nýbrž dal by ho pochovat v řečeném kostele. 
Ale když to tento svědek oznámil řečenému blaže-
nému bratru Dominikovi, odpověděl blažený bratr 
Dominik: „Bůh uchovej, abych byl pohřben jinde 
než pod nohama svých bratří! Odneste mě pryč, 
abych zemřel cestou a abyste mě mohli pochovat 
v našem kostele.“ Vzali ho tedy a odnesli zpět do 
Boloně ke kostelu svatého Mikuláše. Báli se, aby 
nezemřel na cestě. 

Když tam byl, zůstal tak dobrou hodinu a potom 
dal zavolat tohoto svědka a řekl mu: „Připravte se.“ 
Tento převor a ostatní bratří se připravili na slav-
nostní modlitby za umírající a shromáždili se kolem 
něho. Blažený bratr Dominik řekl tomuto převorovi 
a bratřím: „Ještě počkejte.“ Když se tak stalo, řekl 
mu převor: „Otče, ty víš, jak nás zanecháváš zdrcené 
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a smutné. Pamatuj na nás a modli se za nás k Pánu.“ 
Blažený bratr Dominik pozdvihl ruce k nebi a pravil: 
„Otče svatý, ty víš, že jsem ochotně a vytrvale plnil 
tvou vůli a ochránil jsem a zachoval ty, které jsi mi 
dal. Teď zas je doporučuji tobě, zachovej je a ochra-
ňuj.“ Svědek slyšel od bratří, že jim odpověděl, když 
ho prosili za sebe: „Po smrti vám budu užitečnější 
a prospěšnější, než jsem byl za svého života.“

Za chvilku nato řekl týž blažený bratr Dominik 
tomuto převorovi a bratřím: „Začněte.“ Začali se 
slavnostně modlit modlitby za umírající. Jak svědek 
myslí, říkal je blažený bratr Dominik s nimi, protože 
pohyboval rty. Při modlitbách za umírající skonal. 
Pevně věřili, že vypustil duši, když říkali slova: 
„Přispějte mu na pomoc, svatí Boží, spěchejte mu 
vstříc, andělé Páně, přijměte jeho duši a odneste ji 
před Nejvyššího.“ 

ResponsoRium O spem miram

R. Blahý příslib, || jímž jsi těšil sbor plačících před 
smrtí svou, | když jsi bratřím tehdy slíbil, | že po-
můžeš jim v dobu zlou! * Vyplň, otče, co jsi slíbil, | 
a pomáhej nám přímluvou. 
V. Ty jsi tolik divů činil již nad nemocí tělesnou, | 
k nám se s lékem Krista přibliž a uzdrav duši ne-
mocnou. * Vyplň, otče.
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Nebo:
Z pastorační konstituce Druhého vatikánského kon-
cilu o církvi v dnešním světě

(Gaudium et spes, č. 18, 22)

Záhada utrpení a smrti je osvěcována 
skrze Krista a v Kristu

Záhada lidského údělu nejvíce vystupuje tváří 
v tvář smrti. Člověka netrápí jenom bolest a po-
stupný tělesný úpadek, ale také – ba více – strach 
z trvalého zániku. Avšak tušení srdce ho vede správ-
ně, když se hrozí naprostého rozpadu a konečného 
zániku své osoby a odmítá je. Zárodek věčnosti, 
který v sobě nosí a jejž nelze převést na pouhou 
hmotu, povstává proti smrti. Všechno úsilí techniky, 
byť sebeužitečnější, nedovede upokojit úzkost člo-
věka: prodloužená biologická dlouhověkost nemůže 
uspokojit touhu po dalším žití, která nezničitelně 
tkví v jeho srdci.

Tváří v tvář smrti všechny představy selhávají, 
avšak církev poučená Božím zjevením tvrdí, že člo-
věk byl od Boha stvořen k blaženému cíli, který je 
mimo hranice pozemské bídy. Kromě toho tělesná 
smrt, které by byl člověk ušetřen, kdyby nebyl zhře-
šil,1 bude podle učení křesťanské víry přemožena, 
až všemohoucí a milosrdný Spasitel vrátí člověku 
spásu, o kterou se svou vinou připravil. 

Bůh totiž člověka povolal a volá, aby k němu 
přilnul celou svou přirozeností ve věčném spole-
čenství neporušitelného božského života. Tohoto 
vítězství dosáhl Kristus, když svou smrtí osvobodil 
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člověka od smrti a znovu vstal k životu.2 Dobře 
zdůvodněná víra tedy dává kterémukoli přemýšle-
jícímu člověku odpověď na jeho úzkost z toho, co ho 
v budoucnosti čeká; zároveň mu poskytuje možnost 
být v Kristu ve spojení s milovanými bratry, kteří 
již zemřeli, a dává mu naději, že u Boha dosáhli 
pravého života.

Je skutečnost, že tajemství člověka se opravdu 
vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova.

Na křesťana jistě doléhá nutnost a povinnost bo-
jovat v mnoha trápeních proti zlu a vytrpět i smrt; 
ale ve spojení s velikonočním tajemstvím, připo-
dobněn Kristově smrti a posilněn nadějí, jde vstříc 
vzkříšení.3 

To neplatí jen pro křesťany, ale pro všechny lidi 
dobré vůle, v jejichž srdci neviditelně působí mi-
lost.4 Kristus totiž zemřel za všechny,5 a protože 
poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jed-
no, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch 
svatý všem dává možnost, aby se přičlenili k tomuto 
velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh.

Takové a tak veliké je tajemství člověka, které vě-
řícím vyzařuje z křesťanského zjevení. Skrze Krista 
a v Kristu se tedy osvětluje záhada bolesti a smrti, 
která nás mimo jeho evangelium drtí. Kristus vstal 
z mrtvých, svou smrtí zničil smrt a daroval nám ži-
vot, abychom se stali syny v Synu a volali v Duchu: 
Abba, Otče.6 

Protože lidská přirozenost, kterou přijal, 
v něm nebyla zničena, byla tím i v nás pozdvižena 
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k vznešené důstojnosti. Vždyť svým vtělením se 
jistým způsobem spojil s každým člověkem, on 
sám, Boží Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou 
myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem 
miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu 
jedním z nás, ve všem nám podobný kromě hříchu.7

Nevinný Beránek svobodně prolil svou krev, a tak 
nám zasloužil život. V něm nás Bůh usmířil se se-
bou i mezi námi navzájem8 a vytrhl nás z otroctví 
ďábla a hříchu, takže každý z nás může říci spolu 
s apoštolem: Boží Syn mě miloval a za mě se obě-
toval.9 Tím, že za nás trpěl, nám nejen dal příklad, 
abychom šli v jeho šlépějích,10 nýbrž i otevřel cestu; 
jdeme-li po ní, život i smrt se posvěcují a nabývají 
nového smyslu.
1Srov. Mdr 1, 13; 2, 23–24; Řím 5, 21; 6, 23; Jak 1, 15. 2Srov. 1 Kor 
15, 56–57. 3Srov. Flp 3, 10; Řím 8, 17. 4Srov. Lumen gentium, čl. 
16. 5Srov. Řím 8, 32. 6Srov. Řím 8, 15; Gal 4, 6; Jan 1, 12; 1 Jan 
3, 1. 7Srov. Žid 4, 15. 8Srov. 2 Kor 5, 18–19; Kol 1, 20–22. 9Gal 
2, 20. 10Srov. 1 Petr 2, 21; Mt 16, 24; Lk 14, 27.

ResponsoRium Žl 26 (27), 1–2; 22, 3

R. Pán je mé světlo a spása, || koho měl bych se 
bát, * Pán je záštita pro můj život, před kým se třást?
V. I kdybych vešel do rokliny temnot, | zlého se 
neděsím: vždyť ty jsi se mnou. * Pán je záštita.
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Nebo:
Ze spisů bratra Petra-Ondřeje Liégé [Liežé]

(Le temps du défi: les chrétiens à l’épreuve, 
Mulhouse 1978, str. 98–100)

Zemřít s Kristem
V Kristově oběti a v jeho smrti rozpoznává naše 

víra zdroj a vyústění všeho, co v našich životech má 
podobu oběti a sebezapření. Nestal se na Ježíšově 
kříži živý Bůh Bohem obracejícím v naději naši smrt, 
rány osudu a zlo, které působí v našich životech? 
Nerozvázal Ježíš ve své oběti vztahy člověka s Bo-
hem, když šel až do krajnosti duchovního zápasu?

Zemřít s Kristem znamená vykročit k jeho násle-
dování v této naději a v tomto duchovním boji. Při-
pojujeme se v duchovním zápase ke Kristu, jestliže 
se přidáváme na stranu Boha a bratrské lásky, ať to 
stojí, co to stojí, proti lži, nespravedlnosti, fatalitě, 
násilí, nenávisti, nástrojům moci, strachu. Připo-
jujeme se v naději ke Kristu, když dáváme živému 
Bohu poslední slovo uprostřed naší smrti, vetchosti, 
neúspěchů, pochybností, lidských beznadějí, všech 
zkoušek naší existence. 

Velikonoční tajemství je na obzoru všech sebeza-
pření, kterým dáváme svůj souhlas, všech frustrací, 
které přijímáme, sebeovládání, o které usilujeme, 
disciplíny, které se poddáváme. Jedná se však o zce-
la jiný typ moudrosti než stoicismus nebo morální 
askeze. Život se vzkříšeným Kristem proudí už ve 
smrti s Kristem, přeměňuje náš zápas a naši chudo-
bu, povzbuzuje naši oběť a naše rozhodnutí. 
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Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, 
umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, 
patříme Pánu.1

Umřít s Kristem znamená osvobodit se od zahál-
čivého přežívání, rozmaru, nestálosti, povrchního 
života, nesmyslnosti, estetismu, abychom si zvolili 
dobro a byli věrni evangeliu. 

Umřít s Kristem, to je oprostit se od bohatství 
a lidské slávy, přijmout to, že jsme jich zbaveni, 
abychom svůj život směřovali ke Království. 

Umřít s Kristem, to je přijmout riziko bratrské 
lásky, která ukládá zbavit se sebe sama, přijmout 
riziko svědectví pro pravdu a pro spravedlnost mezi 
lidmi, věrnost danému slovu.

Umřít s Kristem, to je přijmout neporozumění 
a odpor okolí, skoncovat se zabydlením ve vlastních 
myšlenkách a systémech, otevřít se změnám, které 
oživují naši věrnost.

Umřít s Kristem, to je připravit se na svou smrt 
jako oběť a důvěrné odevzdání se Bohu, přijmout 
smrt našich bratří a přátel v naději.

Umřít s Kristem, to je přijímat v poklidu stárnutí, 
ztráty, neúspěchy, včetně neúspěchů apoštolských.

Umřít s Kristem, to je nechat se vysvobodit od 
svého sobectví, od svého narcismu povoláním k lás-
ce, ke sdílení, k odpuštění, ke smíření.

Umřít s Kristem, to je poznat v určitých okamži-
cích temnotu víry a přitom vytrvat v dobrém.

Tolik k sebezapřením a obětem, které jsou téměř 
nutné v jakékoli vážně žité křesťanské existenci. 
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Střezme se však toho, abychom si z toho všeho udě-
lali opakující se program. Duch svatý dává každému 
podle etapy, ve které se nachází, v příhodném čase 
vnímat volání, které se ho týká: v pokoji a v radosti 
hlubší než povrchové bouřky a emotivní zmatek.

Není žádné slavení eucharistie, kde by se Kristus 
při sdílení své velikonoční oběti se svými věřícími 
nechopil toho, co v jejich životech na sebe bere for-
mu oběti a evangelijního zřeknutí se, aby to vše bylo 
přetvořeno v plody vzkříšení. Slavíme eucharistii 
tímto způsobem?
1Řím 14, 8.

ResponsoRium Flp 3, 20–21; Tit 2, 12–13

R. Očekáváme jako Spasitele || Pána Ježíše Krista. * 
On přemění naše ubohé tělo, | aby nabylo stejné 
podoby jako jeho tělo oslavené.
V. Žijme v tomto nynějším věku rozvážně, spra-
vedlivě a zbožně | a přitom očekávejme v blažené 
naději slavný příchod našeho velikého Boha. * On 
přemění.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Zachariášovo kantikum

A. Já jsem dveře. †|| Kdo vejde skrze mě, bude 
zachráněn; | bude moci vcházet i vycházet a najde 
pastvu.
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Závěrečná modlitBa

Bože, podivuhodně nás voláš k téže naději, † pokor-
ně tě tedy prosíme za naše zemřelé bratry a sest-
ry: ° Když jsi je v tomto životě nevýslovně miloval 
a dopřál jsi jim, že ti sloužili s apoštolskou láskou 
hlásáním evangelia, † přijmi je dobrotivě k sobě do 
míru a radosti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Večerní chvály

KAntiKum pAnny mARie

A. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. †|| Věříte 
v Boha, věřte i ve mne. | V domě mého Otce je 
mnoho příbytků.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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15. listopadu
SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA 

A UČITELE CÍRKVE
Svátek

Narodil se kolem roku 1190 v Lauingenu v bavorském Švábsku 
jako syn hraběte z Bollstädtu. Studoval v Padově filosofii a prav-
děpodobně medicínu. V roce 1223, ovlivněn kázáním blahosla-
veného Jordána, vstoupil do řádu sv. Dominika. Do německé 
provincie se vrátil jako lektor teologie a vyučoval pak v mnoha 
německých klášterech. V roce 1245 byl promován na magistra 
teologie a převzal katedru teologie na pařížské univerzitě. Jeho 
nejznámějšími žáky byli svatý Tomáš Akvinský, Petr z Tarentasie 
(blahoslavený Inocenc V.) a blahoslavený Ambrož Sansedoni. 
V roce 1254 byl zvolen německým provinciálem. Vzdal se tedy své 
profesorské činnosti a vydal se na cesty. Od roku 1257 se mohl 
znovu věnovat vyučování. 5. ledna 1260 jej papež jmenoval bis-
kupem v Regensburku. Albert začal s reformou diecéze – osobně 
ji vizitoval, kázal, konal bohoslužby, seznamoval se se stavem 
jednotlivých farností, klášterů a jiných institucí. Setkal se však 
s velkým nepochopením. V roce 1262 rezignoval, ale papež si jej 
ponechal u svého dvora. V roce 1263 jmenoval papež Alberta 
kazatelem křížové výpravy v Německu a Čechách. Po papežově 
smrti v roce 1264 se Albert uchýlil do konventu ve Würzburku, 
kde dokončil celou řadu svých knih. V roce 1270 jej magistr řádu 
poslal do Kolína, kde pak žil až do své smrti. Zemřel 15. listopadu 
1280 a byl pohřben v kolínském dominikánském kostele pod 
hlavním oltářem. Hned po své smrti byl lidmi uctíván jako svě-
tec. Beatifikoval jej v roce 1622 Řehoř XV. V roce 1798 byly jeho 
ostatky přeneseny do kostela sv. Ondřeje v Kolíně. 16. prosince 
1931 jej bl. Pius XI. kanonizoval a prohlásil za učitele církve, 
v roce 1941 jej Pius XII. jmenoval patronem přírodních věd.

Pozvání k modlitbě
A. Klaňme se Pánu, prameni moudrosti, | který 
poučil o cestách moudrosti svatého Alberta.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ty jasné světlo Kolína, 
Alberte, muži učený, 
Tomáše učils myšlení, 
chvalozpěv od nás vyslechni.

2. Ty lucernou jsi svatosti, 
ukazatelem pravosti, 
lásky jsi jasným plamenem, 
hlas lidu nám to dosvědčí.

3. Nauč nás všechny věřící 
pohrdat tím, co pomíjí, 
a mysli naše pozvedni 
k radostem pravým nebeským.

4. Prosíme, přispěj na pomoc 
z nebeské vlasti bratřím svým, 
Petrovu loďku vytrhni 
na moři z bouří běsnících.

Δ. Kéž Kriste, Králi laskavý, 
radostná píseň vítězství 
tobě, Otci i Přímluvci 
v království nebes navždy zní. Amen.

psAlmodie

A. 1. Blahoslavená Panna Maria mu řekla: || „Synu, 
prchni ze světa a vezmi na sebe kázeň bratří kaza-
telů.“
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Žalmy a kantikum ze společných textů o duchovních pastýřích 
str. 748.

A. 2. Ve všech dílech spatřoval || velkolepý div Boží 
ruky.
A. 3. Hlubokým vnitřním smyslem dovedl vycítit 
pravdu || a s láskou o ní mluvil.
V. Dbej na sebe a na to, čemu učíš, a buď v tom 
vytrvalý.
R. Když si tak budeš počínat, povede to ke spáse 
jak tebe, tak tvé posluchače.

První čtení

Z knihy Moudrosti 7, 7–14.17–21

Bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic
7Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, 

a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. 8Jí jsem dal 
přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání 
s ní jsem pokládal za nic. 9Nesrovnával jsem s ní 
neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je 
vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat 
vedle ní stříbro. 10Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, 
chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž 
nehasne její záře. 11Spolu s ní se mi dostalo všeho 
dobra a skrze ni nespočetného bohatství. 12Ze všech 
věcí jsem se radoval, protože je vedla moudrost, ale 
nevěděl jsem, že je jejich původkyní.

13Jako jsem se jí nezištně naučil, tak se bez zá-
visti o ni sdílím, neskrývám její bohatství. 14Vždyť 
je lidem pokladem, který se nikdy nevyčerpá; kdo 
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ho užívají, získávají si Boží přátelství, doporučeni 
dary, které vyvěrají z kázně.

17Neboť mi dal správnou znalost věcí, takže znám 
uspořádání vesmíru i moc živlů, 18počátek i konec 
i střed časů, střídání slunovratu i proměny ročních 
období, 19běh roků a postavení hvězd, 20povahu 
zvířat i divoké pudy dravců, moc duchů i myšlenky 
lidí, rozdíly mezi rostlinami i léčivé síly kořenů, 
21poznal jsem vše skryté i viditelné, neboť mě tomu 
naučila umělkyně všech věcí – moudrost.

ResponsoRium Srov. Mdr 7, 17–21

R. Dal mi znalost, || takže znám uspořádání vesmí-
ru a moc živlů, | povahu zvířat a moc duchů, | roz-
díly mezi rostlinami a léčivé síly kořenů. * Naučila 
mě tomu ta, která zná všechny věci – moudrost.
V. Poznal jsem vše skryté i netušené. * Naučila.

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z komentáře na Matoušovo evangelium od svatého 
Alberta Velikého

(Ex Enarrationibus in Matthæi Evangelium B. Alberti 
Magni. Opera Omnia XX, Ed. Borgnet 1893, str. 247–249)

Vtiskl do nás známku své přirozenosti
V zemi překrásné já mám svůj podíl, proto mě 

blaží mé dědictví.1 Hospodin řekl Áronovi: Já jsem 
tvůj podíl i tvé dědictví u synů Izraelových.2 Sára, 
manželka mého pána, porodila syna mému pánu 
ve svém stáří: dal mu všechno, co měl.3 
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Sára se překládá jako „paní“, a je to církev. Syna 
věčné radosti, květ a dědice plodí Bůh Otec z milosti 
skrze církev ve starobě posledních dob. Jemu také 
dává dědictvím všechno, co kdy měl, poněvadž tím, 
že dává sebe, dává všechno, co je jeho. Bůh se za ně 
nestydí a nazývá se jejich Bohem. Volám: Můj úděl 
je Pán, v něho budu doufat.4

Toto jsou tedy výpovědi o otcovském úkonu 
u těch, které plodí nejvyšší Otec skrze milost.

On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, 
abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil.5 
Slovem totiž do nás vtiskl známku své přirozenosti, 
a tím i její znalost. Protože všechno, co je pozná-
váno, poznává se ze známky a znalosti, jakou to 
zanechává v duši. 

Ze znalosti povstává víra, která otvírá oči, aby 
viděly Otce. Ze spojení povstává láska, která upírá 
oči na Otce. Z lásky, jakou má Otec k nám, vzniká 
naděje, která pozdvihuje oči vzhůru, aby si žádaly 
vznešené věci. Nespokojujeme se přece malými věc-
mi, vždyť doufáme v Otcovu lásku. Z těchto důvodů 
tedy je řečeno: „Otec.“

Modlitba nemůže nebýt líbezná a důvěrná, když 
začíná tím nejdůvěrnějším. Proto se v předešlém 
říká, že je Otec s námi a že nás vidí vskrytu, protože 
je i důvěrně blízký i líbezný. Jinak bychom neměli 
k němu přístup. Proto je řečeno, že Jednorozený, 
v jehož Duchu jsme přijati za dítky, je v lůně Otcově.
1Žl 15 (16) , 6. 2Nm 18, 20. 3Gn 24, 36. 4Žid 11, 16; Pláč 3, 24. 
5Jak 1, 18.
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ResponsoRium

R. Učils mě, Bože, od mládí, || dodnes tvé mocné 
divy hlásám. * Neopouštěj mě ve stáří.
V. Ať příštím pokolením vyprávím o tvém rameni. * 
Neopouštěj.

Nebo:
Z pojednání „O způsobu modlitby“ od svatého Al-
berta Velikého

(Ed. Wimmer, Ratisbonnæ 1902, str. 53 a násl.)

Příprava na modlitbu
Věz, že se musíme na modlitbu připravit. Tato 

příprava je dvojí, a to vzdálená i blízká.
Vzdálená příprava je zase dvojí, vnitřní a vnější. 

Vnitřní příprava pak je trojí. Prvá je očištění svě-
domí. Jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám 
to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho 
všechno, zač prosíme.1 Druhá je pokoření mysli, 
protože Pán k prosbě pokorných se skloní, nezhrd-
ne jejich modlitbou.2 Třetí přípravou je odpuštění 
křivd. Když se chcete modlit, odpouštějte si, máte-li 
co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec 
vaše hříchy.3

Podobně i vnější příprava je trojí. Prvá je plnění 
Božích přikázání, protože, jak říká Izidor, děláme-li 
to, co Pán přikazuje, není pochyby, že dosáhneme 
toho, oč prosíme. Druhou přípravou je smíření 
s uraženým bratrem: Přinášíš-li svůj dar na ol-
tář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco 
proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi 
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se nejprve smířit se svým bratrem; teprve potom 
přijď a obětuj svůj dar.4 Třetí přípravou jsou posty 
a almužny, kterými je modlitba podepřena. Jak říká 
Izaiáš: Lámej chléb hladovému a přijímej k sobě lidi 
bez přístřeší. Tehdy budeš volat a Pán ti odpoví.5

Blízká příprava pak je podobně dvojí, totiž také 
vnitřní a vnější. Vnitřní je zase trojí. Prvá je usebra-
nost: Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, 
zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve 
skrytosti.6 Vstoupit do komůrky znamená přivolat 
srdce, uzavřít dveře značí zadržet toto srdce. „Přivo-
lat srdce“ pak znamená shromáždit v nitru myšlenky 
a city rozptýlené venku.

Druhou přípravou je upření pozornosti na Pána. 
Opravdově se modlíme, když nejsme myšlenkami 
jinde. Proto se má duch nejdříve očistit a má se 
odpoutat od myšlenek na pozemské věci, aby se 
oproštěný pohled srdce zaměřil pravdivě a prostě 
na Pána. Ať ustoupí všechny myšlenky na věci tě-
lesné a světské a ať pak duch nemyslí na nic jiného 
než na to, že se modlí. Vždyť i kněz předesílá před 
modlitbou prefaci, tedy jakousi předmluvu, a při-
pravuje srdce bratří slovy: „Vzhůru srdce!“ Oni mu 
odpovídají: „Máme je u Pána“, aby se nitro uzavřelo 
všemu, co se tomu protiví, a otevřelo se pouze Bohu 
a abychom neměli něco jiného v srdci a něco jiného 
na jazyku.

Jak můžeš žádat, aby tě slyšel Bůh, když ty sám 
se neslyšíš? Chceš, aby Pán pamatoval na tebe, 
když ty sám na sebe nepamatuješ? Taková nedbalá 
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modlitba je urážkou Boží velebnosti. Oči při ní bdí, 
a srdce spí. Zatímco křesťan by měl srdcem bdít 
i ve spánku.

Třetí přípravou je vzbuzení zbožného citu vůči 
Bohu. To se děje hlavně rozjímáním o naší ubo-
hosti a o Boží dobrotě či milosrdenství. Úvahou 
o své ubohosti se poučme, oč potřebujeme prosit, 
úvahou o Božím milosrdenství poznejme, s jakou 
toužebností máme prosit.

Vnější příprava pak záleží ve třech věcech, totiž 
v postoji, v oblečení a v pohybech. U postoje je jisté, 
že je dovoleno modlit se vstoje, vsedě i vleže. Avšak 
při veřejných modlitbách máme zachovávat formu 
ustanovenou církví nebo našimi představenými. Co 
se týká oblečení, věz, že tomu, kdo se modlí, sluší 
oděv skromný a nenápadný. Dále věz, že k pohybům 
patří pokleknutí, rozepnutí rukou, bití v prsa, po-
zdvižení očí a tváře vzhůru, nebo klanění, sevření rtů 
neboli ztišení, prolévání slz, sténání, vzdechy apod.
11 Jan 3, 21–22. 2Žl 101 (102), 18. 3Mk 11, 25. 4Mt 5, 23–24. 5Iz 
58, 7.9. 6Mt 6, 6.

ResponsoRium

R. Slyš, Bože, moje naříkání, || modlitby mé si 
povšimni. * Od končin země k tobě volám.
V. Tys, Bože, vyslyšel moje prosby, | dal jsi dědictví 
těm, kdo tvé jméno ctí. * Od končin.
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Nebo:
Z komentáře na Lukášovo evangelium od svatého 
Alberta Velikého

(22, 19; Opera omnia, Parisii 1890–1899 23, str. 673–674)

Jako pastýř a učitel budoval církev – Kristovo tělo
To konejte na mou památku.1 K tomu připo-

meňme dvě věci. Za prvé: příkaz slavit eucharistii; 
to je naznačeno slovy: To konejte. A za druhé: je to 
památka na Pána, vydávajícího se pro nás na smrt. 

Říká tedy: To konejte. Nelze přikázat nic užiteč-
nějšího, nemohlo být přikázáno nic líbeznějšího, nic 
prospěšnějšího k spáse, nic, co by si víc zasloužilo 
lásku, nic, co by se víc podobalo věčnému životu. 
Ukážeme to nyní jednotlivě. 

Je to užitečné k odpuštění hříchů a zvláště uži-
tečné pro život, abychom získali plnost milosti. 
Nebeský Otec chce pro nás jen to nejlepší, abychom 
se stali účastnými jeho svatosti.2 A účast na této 
svatosti se uskutečňuje Kristovou obětí, to jest tím, 
že se ve svátosti vydává Otci jako oběť za nás, a nám 
se vydává k požívání. Pro ně se zasvěcuji.3 Kristus 
skrze věčného Ducha přinesl sám sebe Bohu jako 
oběť bez poskvrny; on nám očistí svědomí od mrt-
vých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému.4 

A nemůžeme konat nic líbeznějšího. Vždyť co by 
mohlo být líbeznějšího než to, v čem Bůh ukazu-
je celou svou dobrotu vůči nám? Neustále jsi jim 
poskytoval hotový chléb z nebe, který je schopný 
dát všechnu rozkoš a ukojit každou chuť. Od tebe 
poslaná výživa ukázala totiž tvoji něžnost k tvým 
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dětem, neboť vyhovovala přání toho, kdo ji požíval, 
a přizpůsobovala se chuti, jak si kdo přál.5

A nemohlo být přikázáno nic prospěšnějšího 
k spáse. Vždyť tato svátost je plodem stromu živo-
ta, a kdo ho požívá s upřímnou vírou a zbožností, 
neokusí nikdy smrt.6 Stromem života je těm, kdo 
se jí chápou, blažení jsou ti, kdo se k ní vinou.7 Kdo 
jí mne, bude žít ze mne.8 

A nemohlo být přikázáno nic, co by si víc zaslou-
žilo lásku. Vždyť tato svátost uskutečňuje lásku 
a sjednocení. Dát se za pokrm je projevem největší 
lásky. Což neříkala moje čeládka: Je vůbec někdo, 
koho by nenasytil masem? 9 Jako by říkal: Tolik 
jsem je miloval a oni mě, že jsem si přál být v jejich 
útrobách a oni si přáli tak mě přijmout do sebe, aby 
byli mou součástí a stali se mými údy. Opravdu, 
žádným jiným způsobem se nemohli tak důvěrně 
a přirozeně spojit se mnou a já s nimi. 

A nemohlo být přikázáno nic, co by se víc podo-
balo věčnému životu. Vždyť věčný život trvá tím, 
že se Bůh ve své dobrotě sám dává těm, kdo žijí 
v nebeské blaženosti.
1Lk 22, 19. 2Žid 12, 10. 3Jan 17, 9. 4Žid 9, 14. 5Mdr 16, 20–21. 
6Srov. Jan 8, 52. 7Př 32, 18 (Vulg.). 8Jan 6, 57. 9Job 31, 31.

ResponsoRium Lk 22, 29.30a; Jan 15, 16a

R. Já vám odkazuji královskou vládu, || jako mně 
ji odkázal můj Otec. * Budete jíst a pít u mého stolu 
v mém království. 
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V. Já jsem vás vyvolil a určil jsem vás k tomu, | 
abyste šli a přinášeli užitek. * Budete jíst a pít 
u mého stolu v mém království.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Jitřenka poslem slunce je, 
temnoty noci zahání, 
vybízí, bychom po zpěvu 
ve stopách Albertových šli.

2. Mnohých se apoštolem stal, 
spásy jim cestu zvěstoval, 
by z temnot spánku povstali, 
Kristovo světlo šířili.

3. Jako horlivý služebník 
své stádce bránil před škůdci, 
chránil, k jednotě přiváděl, 
života zdroj on ukázal.

4. Pokoj jsi hájil horlivě, 
Alberte, tady na zemi, 
teď pokoj věčný na nebi 
vyprošuj také pro všechny.
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Δ. Chvála a věčná sláva buď 
Bohu Otci i se Synem, 
též Duchu, jenž je Zastáncem, 
kéž na věky zní vesmírem. Amen.

psAlmodie

A. 1. Toto posvátné vědění || se získává spíš mod-
litbou a zbožností než studiem.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. Pane, uč mě, aby můj strom neměl kořeny 
v zemi, ale v nebi, || abych neposkytoval listí slov, 
ale spíše ovoce dobrých skutků.
A. 3. Bože, dal jsi nám život smrtí svého Syna †|| 
a živíš nás jeho Tělem a Krví. | Buď od nás na věky 
veleben!

krátké čtení Job 38, 4–7; 42, 1–2

Kde jsi byl, když jsem kladl zemi základy? Pověz mi, 
víš-li to! Víš, kdo stanovil její rozměry nebo kdo na 
ni roztáhl míru? Na čem jsou upevněny její základy 
nebo kdo položil její úhelný kámen, když mě chválily 
sborem jitřní hvězdy a všichni synové Boží jásali? 
Job odpověděl Hospodinu a řekl: „Vím, že všechno 
zmůžeš, že nemožný ti není žádný záměr.“
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krátké resPonsorium

R. Spravedlivého vedl Pán * po správných cestách. 
Spravedlivého.
V. A ukázal mu království Boží. * Po správných 
cestách. Sláva Otci. Spravedlivého.

Zachariášovo kantikum

A. Albert oslavil Pána strohostí života, || zbožnou 
modlitbou, láskou k bratřím, rozdáváním nauky.
Nebo: Věnuj, můj synu, pozornost mé moudrosti || 
a nakloň své ucho k výrokům mých úst. | Neboť 
Pán dal v moudrosti základy zemi | a svou rozvahou 
upevnil nebesa.

pRosby ST

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 

poznáváme, jak nás miluješ.
Ty stále konáš skrze své zástupce 

službu pastýře a učitele,
— nepřestávej nás nikdy vést 

prostřednictvím svých služebníků.
Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 

pastýře službu lékaře duše i těla,
— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
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Ty posíláš své svaté, aby slovem 
i příkladem vedli tvůj lid k tobě,

— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 
vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys naučil svatého biskupa Alberta uvádět 
v soulad lidskou moudrost a zjevenou pravdu; ° 
veď nás, prosíme, † ať jako on rozvojem vědeckého 
poznání hlouběji poznáváme tebe a více tě miluje-
me. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.

Modlitba během dne

Antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne

krátké čtení Mdr 8, 2–4

Zamiloval jsem si moudrost a od svého mládí jsem 
ji vyhledával. Zatoužil jsem přivést si ji jako nevěstu 
a stal jsem se milovníkem její krásy. Slávu uroze-
nosti jí dodává společenství s Bohem; sám Vládce 
všeho si ji zamiloval. Je zasvěcena do Božího vědění 
a řídí volbu jeho skutků.
V. Jeho jazyk rozjímal o tvé spravedlnosti.
R. Celý den tě velebil, Pane.
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V poledne

krátké čtení Mdr 13, 1

Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kte-
ří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, 
nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla 
nepoznali Umělce.
V. Bůh vede ty, kdo mírně soudí.
R. Tiché učí svým cestám.

Odpoledne

krátké čtení Sir 43, 10–13

Nádhera hvězd je okrasou nebe, zářivě zdobí výšiny 
Páně. Na slova Svatého plní svůj úkol a neunavují se 
na svých hlídkách. Podívej se na duhu a chval jejího 
tvůrce, je překrásná ve svém lesku. Skvostným ob-
loukem běží kolem nebe, napjaly ji ruce Nejvyššího.
V. Pán jej poctil za jeho obtížnou službu.
R. A doplnil jeho práce.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys naučil svatého biskupa Alberta uvádět 
v soulad lidskou moudrost a zjevenou pravdu; ° 
veď nás, prosíme, † ať jako on rozvojem vědeckého 
poznání hlouběji poznáváme tebe a více tě miluje-
me. ° Skrze Krista, našeho Pána.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Ať Albertovo jméno všemi lidmi 
je po vší zemi uctíváno hymny, 
vždyť svatý muž ten učitel je slavný, 
Veliký zvaný.

2. Odkazu vždy byl Dominika hodný, 
žil život přísný, zcela bezúhonný, 
horlivě hlásal všude slovo Boží, 
vždy s výmluvností.

3. Nebeské nauky jasem stíny temné 
rozehnal z myslí a své stádo věrné 
on, vlídný pastýř, vodil od propastí 
na věčné pastvy.

4. Krista skrytého pod způsobou chleba 
a vína hlásal, miloval, uctíval, 
Marii Pannu v něžné lásce choval, 
milovník míru.

Δ. Buď tobě, Kriste, Králi králů, sláva, 
ať Otci chvála, čest se také vzdává, 
stejně pak chválou Ducha Pomocníka 
ať zní svět celý. Amen.

psAlmodie

A. 1. Albert, vytrvalý hlasatel a služebník Boží, || 
všude upevnil Kristův pokoj.
Žalmy a kantikum ze společných textů o duchovních pastýřích 
str. 755.
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A. 2. Pane, časně zrána jsi mě najal k práci na své 
vinici || za denár věčného života.
A. 3. Učiň, Pane, ať jsem chrámem kázání o tobě, || 
domem modlitby a tvé chvály na věky.

krátké čtení Řím 12, 4–8

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy 
nemají všechny stejnou činnost, tak i my, i když je 
nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě na-
vzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní 
dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má 
dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní 
víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. 
Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo 
dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to 
dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo 
prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí.

krátké resPonsorium

R. O jeho moudrosti * vyprávějí národy. O jeho.
V. A shromáždění hlásá jeho chválu. * Vyprávějí 
národy. Sláva Otci. O jeho.

KAntiKum pAnny mARie

A. Bože, prameni veškerého vědění, †|| z celého 
srdce a z plna hrdla tě chválíme a dobrořečíme ti, | 
že jsi mezi našimi otci vzbudil velkého učitele.
Nebo: Dám vám pastýře podle svého srdce || a bu-
dou vás pást rozumně a moudře.
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pRosby ST

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 

svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj 

a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 

sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
— naplň svatým Duchem všechny, 

kdo vedou tvůj lid.
Ty sám jsi dědičným podílem těch, 

kdo se zasvětili tvé službě,
— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 

cos pro ně získal prolitím své krve.
Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 

smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,

— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, tys naučil svatého biskupa Alberta uvádět 
v soulad lidskou moudrost a zjevenou pravdu; ° 
veď nás, prosíme, † ať jako on rozvojem vědeckého 
poznání hlouběji poznáváme tebe a více tě miluje-
me. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.

24. listopadu
SV. IGNÁCE DELGADA, BISKUPA, 

VINCENCE LIEMA, KNĚZE, DOMINIKA 
AN-KHAMA, OTCE RODINY, A DRUHŮ, 

VIETNAMSKÝCH MUČEDNÍKŮ
Památka

První křesťanští misionáři přišli do Vietnamu v roce 1627 a první 
dominikáni v roce 1676. Bratři se zaměřili především na evan-
gelizaci formou skutků tělesného milosrdenství a na vyškolení 
schopných katechetů. Převažujícím náboženstvím byl v té době 
ve Vietnamu taoismus a buddhismus. V říši vládli císařové 
jedné dynastie, kteří byli považováni za absolutní monarchy. 
K prvnímu pronásledování křesťanů zde došlo v roce 1711, kdy 
byl vydán první dekret o pronásledování křesťanů. Důvodů bylo 
několik. Především to byl strach před vším cizím a neznámým, 
dále protikřesťanská kampaň ze strany buddhistů, politické in-
triky, ale také nedostatek diplomacie ze strany cizinců a konečně 
nadměrná osobní krutost místních vládců. Během tří vln proná-
sledování v letech 1838 až 1862 zemřelo z našeho řádu 6 biskupů, 
16 kněží a 13 členů třetího řádu. Spolu s ostatními mučedníky je 
19. června 1988 kanonizoval sv. Jan Pavel II.

Společné texty o více mučednících str. 739.
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Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu, | vyvýšenému pro nás 
na kříži.

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Vy, věrní Krista svědkové, 
vyprali jste si do běla 
v krvi Božího Beránka 
při novém křtu tom roucha svá.

2. Jako bratři se těšíte 
zde v lásce nyní vzájemné  
ze společenství Kristova 
v jeho kříži i vítězství.

3. Život jste rádi nabídli 
tam na dalekém Východě; 
války děs a její slzy 
od všeho lidstva odvraťte.

4. Laskavě na nás pohleďte, 
když na světě jsme poutníky. 
Cestu nám také ukažte 
na správné stezky Kristovy.

Δ. Ať jdeme vždycky za tebou, 
ty Synu Boha živého; 
jenž v mučednících zjevuješ 
nám sílu Ducha svatého. Amen.
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druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu svatého Valentina de Berrio-Ochoa jeho  
matce z Tonkinu ve Vietnamu

(Cartas y escritos, ed. Jacinto Garrastachu, 
Bilbao 1966, str. 238–239)

Naše tělo se často vzpírá, ale Ježíšova 
milost je silnější než tělo a peklo

Drahá, milovaná maminko, 
na začátku tohoto roku jsem dostal od Vás dopis. 

Ach, jaká radost, vidět psaní od mé matky! Zarado-
val jsem se, když jsem zjistil, že se z Vás stala čiperná 
stařenka a že ještě roztomile rozprávíte! 

S radostí jsem se dočetl, že jste denně na mši 
svaté a že prosíte za všechny milovaného Ježíše.

Tážete se mne, jak žiji a jak se stravuji. Drahá 
maminko, žiji si velmi dobře. Stal jsem se panem 
biskupem a k jídlu mi nic nechybí!

Tady není chléb. Máte-li krajíc čerstvého chleba, 
pošlete mi ho po nějakém ptáčkovi. S jakým nadše-
ním budeme jíst – pan biskup a misionáři – chléb, 
který uhnětly ruce naší stařenky!

Kukuřice tady je, ale jedí ji syrovou. Já taky jsem 
snědl dvakrát několik zrnek syrové kukuřice.

Zde je bohatý rybolov, na moři i na řekách. Proto, 
a protože to přikazuje ve svých svatých zákonech 
náš svatý otec Dominik, jím každý den ryby a jen 
někdy jiné maso.

Nebojte se, že umřeme hladem!
Ale myslíte si, když jsem biskupem, že jezdíme 

v kočáře? Bosi putujeme od bažiny k bažině, a za 
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temné noci! Při tom všem jsme veselí. Jedné noci 
jsem pochodoval šest mil v blátě a dešti. Mnohokrát 
jsem se natáhl na zem jak dlouhý, tak široký, a tře-
baže jsem byl pan biskup, přišel jsem domů celý 
zablácený a promočený. Ale křesťané mají velkou 
lásku. Když jsem přišel domů, měl jsem připravenou 
teplou vodu, nechali mě vykoupat, a velmi dobře 
jsem mohl sloužit mši svatou.

Ach můj drahý synku! řeknete. Jak smutný je 
tenhle způsob života! Ne, moje stařenko, tento způ-
sob života není smutný. Lidé tu žijí zdravě, radost-
ně a čile. Bůh nás potěšuje v našich pracích. Já, 
přestože jsem starý chlap, musím svižně skákat po 
bažinách. Maminko, z Valentina se stal horal, a před 
jeho vousy by se třásli i nejstarší ďáblové v pekle!

Modlete se za mne k Ježíši, a já také při mši 
svaté každý den vzpomínám na své rodiče. Prosím 
Boha, abyste na tomto světě měla co obléci a co jíst 
a v druhém světě abyste měla nebeskou slávu.

Tedy odvahu, maminko! Trpělivě snášejte trá-
pení tohoto světa!

Naše tělo se často vzpírá, ale Ježíšova milost 
je silnější než tělo a peklo. Proto ho musíme stále 
prosit o tuto milost. Za přímluvce si vezměme nej-
světější Pannu Marii, patriarchu svatého Josefa, 
svatou Moniku a všechny svaté a světice v nebi.

„Agur“ (s Bohem), maminko! Pozdravujte všech-
ny mé příbuzné. Líbám Vám ruku.
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ResponsoRium Mdr 3, 6–7a.9

R. Pán zkoušel vyvolené || v tavicím kelímku jak 
zlato, | jako dokonalá oběť se mu zalíbili. | V čase, 
kdy budou odměněni, zazáří, * protože jeho vyvolení 
najdou lásku a smilování.
V. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, | kdo byli 
věrní, setrvají u něho v lásce. * Protože jeho vyvo-
lení.

Nebo:
Z listu svatého Petra Almato jeho otci z Tonkinu 
ve Vietnamu

(Pedro Almató y Ribera, OP, Mártir del Tonkin 
[1830–1861], Correspondencia familiar, ed. 
V. Gómez García, Valencia 1987, str. 62–63)

Neplač, když se dozvíš, že jsem byl zajat a zabit 
pro víru. Spíše se raduj nad tak šťastným údělem

Můj drahý otče,
domnívám se také, že už jste mě oplakal jako 

mrtvého. Byl pro to dostatečný důvod a já jsem ani 
nemyslel, že zůstanu až do nynějška naživu. Ani ne-
mám velkou naději, že přežiji tak velké pronásledo-
vání. Skoro před rokem přišli naši osvoboditelé na 
toto pobřeží, postavili pevnosti, vybudovali domy, 
a zemřelo několik set Kočinčíňanů. Ale co z toho? 
Dosáhli jsme míru? Ach milovaný otče! Vychytralá 
evropská politika úplně zmařila naše naděje. My 
naivní jsme měli za to, že jen horlivost pro nábožen-
ství dává zbraně tomuto království s úmyslem, aby 
byl potrestán král, a v případě, že nepodá náležité 
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zadostučinění, aby byl zbaven vlády, kterou dala 
Francie jeho pradědovi. V současné době se ještě 
neudělalo pro náboženství nic, a jaké úmysly má 
Francie v otázce Kočinčíny, ukáže budoucnost. Rád 
bych se rozepsal trochu víc o tomto bodě, ale struč-
nost dopisu mi to nedovoluje.

Pohromy, které jsme dosud utrpěli, jsou veliké. 
Naše misie, kdysi kvetoucí, ztratily svou svěžest 
a krásu. Kolik obcí bylo zničeno, kolik křesťanů 
uneseno, kolik Pánových služebníků zemřelo nebo 
bylo vypovězeno! Opravdu je nám do pláče, když 
vidíme, že některé vedou na popravu, jiné drží dlou-
hou dobu pohřbené v podzemních kobkách, jiným 
vydrancují domy a pak je zboří, a je nechají na ulici 
bez kousku chleba, kterým by se udrželi při životě. 
Běda nám, kteří jsme zhřešili! 

Přesný počet vyhoštěných, jak katechistů, tak 
křesťanů, nemohu Vám udat, protože nemám po 
ruce seznamy. Je jich mnoho. Nepočítaje dva ve-
ledůstojné apoštolské vikáře, o kterých jsem Vám 
už psal minule, bylo nadto umučeno devatenáct 
domorodých kněží a různí katechisté a křesťané, 
jejichž přesný počet také neznám.

Toto všechno se týká jen našich misií, v nichž 
jsme čítali 200 tisíc křesťanů. Bylo by pro nás jis-
tou útěchou, kdybychom mohli předvídat konec 
tolikerých strastí. Ale průběh událostí v turonském 
přístavu nám nedovoluje žádný odhad.

V současné době jsem dosti zdráv, i když ne tak, 
jak by bylo žádoucí pro přítomné okolnosti. Před 
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sedmi měsíci jsme byli my dva Evropané tajně v jed-
nom malém domku se sklepem pod zemí, abychom 
se mohli schovat v případě, že by nás mandaríni 
chtěli navštívit. Kdybyste se dověděl, že mě zajali 
a mučili pro víru, neplačte, ale spíše se radujte, že 
mě potkalo takové štěstí. Dávám „s Bohem“ Vám, 
mamince, bratrovi a sestře a našim příbuzným 
a přátelům, kdybych jim už nemohl psát. Modlete 
se za mne mnoho k Pánu a k svaté Panně, aby mi 
dali potřebné milosti, abych zemřel z lásky k nim. 
S Bohem, milý otče!

ResponsoRium Lk 6, 22.33a; 1 Petr 3, 14a

R. Blahoslavení jste, || když vás budou lidé nená-
vidět, | když vás vyloučí ze svého středu, | potupí 
a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu 
člověka. * Radujte se v ten den a jásejte, | máte totiž 
v nebi velkou odměnu.
V. Kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze 
vám. * Radujte se.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Ti mučedníci vítězní, 
konečně volní, svobodní, 
v nekrásnějším domě nebes 
září u Otce našeho.

2. Do boje rázně víra šla 
a nešetřila vlastní krev; 
tak smrtí svou smrt zničila, 
a z boje vyšla silnější.

3. Jho strašných trestů vydrží 
a život věčný získají, 
i když jim smrt tak pomalá 
bolesti dlouhé prodlouží.

4. Že špinaví jsou, zdálo se,  
a utrpením zesláblí, 
nyní však bíle oděné 
Kristova radost naplní.

Δ. Chvála a věčná sláva buď 
Bohu Otci i se Synem, 
též Duchu, jenž je Zastáncem, 
kéž na věky zní vesmírem. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete 
moc || a budete mými svědky až na konec země.
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Nebo: Naší jedinou chloubou || je kříž našeho Pána 
Ježíše Krista.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Vám se dostalo té milosti, †|| že smíte v Krista 
nejen věřit, | nýbrž pro něj taky trpět. 
Nebo: To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení. || 
Roucho si doběla vyprali v Beránkově krvi.
A. 3. Vy jste se mnou až do nynějška || vytrvali 
v mých zkouškách.
Nebo: Proto jsou před Božím trůnem || a slouží mu 
ve dne v noci.

krátké čtení 1 Petr 4, 13–14

Milovaní, radujte se, že máte účast na utrpení 
Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho 
slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro 
Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá 
Duch slávy, to je Duch Boží.

krátké resPonsorium 
R. Spravedliví * budou žít na věky. Spravedliví.
V. U Pána je jejich odměna. * Budou žít na věky. 
Sláva Otci. Spravedliví.

Zachariášovo kantikum

A. Svatí mučedníci se zaradovali, || že mají účast 
na Kristových utrpeních, | a až se Kristus zjeví ve 
slávě, | budou s ním vládnout na věky.
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Nebo: Nikdo nemá větší lásku než ten, || kdo položí 
život za své přátele. 

pRosby ST

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví 
pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, 
zabitými pro Boží slovo, a volejme:
R. Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
Pro své mučedníky, kteří ti věrně 

vydávali svědectví a raději podstoupili 
smrt, než aby se ti zpronevěřili,

— dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
Pro své mučedníky, kteří vyznali 

víru až k prolití krve,
— dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
Pro své mučedníky, kteří na sebe 

vzali kříž a následovali tě,
— dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé 

krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa,
— dej nám, Pane, ať zvítězíme 

nad každým pokušením.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, náš Otče, tys posiloval svatého mučedníka 
Ignáce a jeho druhy, že kříži tvého Syna zůstali věrni 
až k prolití krve; ° na jejich přímluvu nám pomáhej, 
abychom tvou lásku šířili mezi lidmi, † a tak se směli 
nazývat tvými dětmi a skutečně jimi byli. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Večerní chvály

Hymnus

1. Zvučným hlasem a s chválami 
jejich smrt připomínáme 
a utrpení nesmírné 
teď v písních opěvujeme.

2. To vskutku děti světla jsou; 
slabé tělo je zde svírá, 
Otec je vlídně obejme, 
s láskou je k sobě přijímá.

3. Hle, jejich krve svědectví 
dá zas novou sílu církvi 
a opětovně spojuje 
teď národy poutem lásky.
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4. My víme, že jsme nehodni, 
aby nás Kristus vyslyšel; 
můžeme být uzdraveni 
na přímluvu mučedníků.

5. Tobě ať je, Kriste, sláva, 
za mnohotvárnou milost tvou, 
že jsi po běhu života 
všem spravedlivým odměnou. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony.
A. 1. Do celé země vyšel jejich hlas, || až na konec 
světa jejich slova.
Nebo: Budou se mnou chodit v bílých šatech, †|| 
protože jsou toho hodni. | Jejich jména nevymažu 
z knihy života.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Nemluvíte vy, || ale mluví skrze vás Duch 
vašeho Otce.
Nebo: Oni zvítězili nad drakem Beránkovou krví || 
a svědectvím jeho slova.
A. 3. Bůh nás povolal skrze evangelium k víře 
v pravdu, || abychom dosáhli slávy u našeho Pána 
Ježíše Krista.
Nebo: S palmou dospěli svatí do království, || skvělé 
koruny si zasloužili z Pánovy ruky.
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krátké čtení Sk 15, 7b–9

Bůh rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia 
z mých úst, a tak aby přišli k víře. A Bůh, který 
zná srdce, dosvědčil jim svou přízeň tím, že jim 
udělil Ducha svatého právě tak jako nám. Nedělal 
tedy žádný rozdíl mezi námi a nimi, když jim vírou 
očistil srdce.

krátké resPonsorium 
R. Radujte se, spravedliví, * a jásejte v Pánu. Ra-
dujte se.
V. Oslavujte ho, všichni čistého srdce. * A jásejte 
v Pánu. Sláva Otci. Radujte se, spravedliví.

KAntiKum pAnny mARie

A. Pro svaté mučedníky je slávou umírat pro Kris-
tův kříž, †|| životem pak být spojeni s Kristem. | 
Proto je Bůh poctil tím, že se skvějí v nebeské slávě.
Nebo: Blahoslavení jste, když vás budou lidé nená-
vidět, †|| když vás vyloučí ze svého středu, potupí 
a vaše jméno vyškrtnou jako proklaté kvůli Synu 
člověka. | Radujte se a jásejte, máte totiž v nebi 
velkou odměnu.

pRosby ST

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, 
než trpěl za naši spásu, odkázal nám při Poslední 
večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností 
volejme:
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R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, 

tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání 

a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás 

svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme 

všechny překážky a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali 

ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
— stali se ti podobnými ve smrti, dej, 

ať se ti podobají i ve vzkříšení.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, svatý mučedník Ignác a jeho druhové zavla-
žili vietnamskou zemi svou krví; † dej, ať na jejich 
přímluvu vzkvétá křesťanská víra v této zemi. ° Skr-
ze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť 
on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje 
po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.
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VOTIVNÍ OFICIA

NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
3. ledna nebo jako votivní oficium

Láska ke jménu Pána Ježíše, Spasitele, kterou pro svůj život 
a vyznání víry až k mučednické smrti čerpali křesťané v prvních 
staletích z apoštolských spisů a tradice, pokračovala i v dalších 
staletích. Na západě, nehledě na lidové formy zbožnosti, se 
spojovala s oslavami narození Páně a rostla zvláště od 12. stole-
tí. V našem řádu jsou od jeho samotných počátků ve 13. století 
připomínáni četní bratři pro jejich zvláštní lásku k „nejsladšímu 
jménu Spasitele“, zejména bl. Jan z Vercelli (†1283) a bl. Jindřich 
Suso. Tato úcta významně roste rozšířením bratrstev Nejsvětěj-
šího jména Ježíš, na jejichž zakládání měl náš řád velký podíl. 
Vlastní liturgické formuláře existují od 14. století, avšak začínají 
se ve skutečnosti používat až v dalších stoletích, v našem řádu 
na konci 17. století. Před liturgickou reformou Druhého vatikán-
ského koncilu se svátek Nejsvětějšího jména Ježíš slavil o neděli 
mezi Obřezáním Páně (dne 1. ledna) a Zjevením Páně. Po reformě 
zůstala v misálu pouze votivní mše svatá Nejsvětějšího jména 
Ježíš, dokud třetí vydání Římského misálu nezavedlo památku 
Nejsvětějšího jména Ježíš na 3. leden.

Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se podivuhodnému jménu Je-
žíš, | které je nad každé jiné jméno.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Vzpomínko sladká, Ježíši, 
slast srdcím skýtáš nejvyšší, 
med však a všecko převýší, 
když dlíš v nás, Lásko nejčistší.

2. Nic vroucnějšího nelze pět, 
nic milejšího uslyšet, 
nic vřelejšího pomyslet, 
než Ježíš, onen božství květ.

3. Ježíši, jsi k litujícím 
laskavý, také k prosícím, 
jak dobrý jsi k hledajícím 
a tebe nalézajícím!

4. Jazyk to není schopen říct, 
ba ani písmo vyjádřit, 
kdo zakusil, smí uvěřit, 
co je to Krista v lásce mít.

5. Ježíši, naše radosti, 
ty jsi odměnou budoucí, 
ať v tobě naše sláva jest, 
na věky tobě patří čest. Amen.
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psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Nazveš ho jménem Ježíš: || on totiž zachrání 
svůj lid od jeho hříchů.
Nebo: Všechny národy, které jsi stvořil, †|| přijdou 
a budou se ti klanět, Pane, | budou oslavovat tvé 
jméno.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Ježíš Kristus přišel na tento svět, †|| aby za-
chránil hříšníky: | a já jsem první z nich.
Nebo: Požehnané a slavné je tvé svaté jméno, || 
chvályhodné a vyvýšené na věky.
A. 3. Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, || bude 
zachráněn.
Nebo: Důvěřujte Pánu a vzývejte jeho jméno: || pa-
matujte, že jeho jméno je nad všechna jiná jména.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z drobných teologických spisů svatého Tomáše 
Akvinského

(Opusc. 60, De humanitate Iesu Christi Domini 
nostri: Ed. Lugdunensis, 1562, str. 417)

Jméno Ježíš má velkou a mnohonásobnou sílu
„A dali mu jméno Ježíš.“ Je známo, že jména se 

jednotlivým lidem vždy dávají podle nějaké vlast-
nosti toho, komu se dávají, nebo podle doby – jako 
když se jména svatých dávají těm, kteří se narodili 
na jejich svátek – nebo podle příbuzenství či nějaké 
jiné vlastnosti. Avšak jména, která jsou dána od 
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Boha, vždy naznačují nějaký dar, který Bůh zdarma 
uštědřuje těm, jimž je jméno dáváno. Jako Abra-
hámovi bylo řečeno: Budeš se nazývat Abrahám, 
protože jsem tě ustanovil za otce mnoha národů,1 
nebo Petrovi: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále 
zbuduji svou církev.2 Protože tedy Kristus jako 
člověk obdržel takový dar milosti, aby skrze něho 
všichni byli spaseni, příhodně byl nazván jménem 
Ježíš, to znamená „spasitel“.

Musíme však říci, že toto jméno Ježíš má velkou 
a mnohonásobnou sílu. Je totiž útočištěm kajícníků, 
lékem pro nemocné, pomocí bojujícím, přímluvcem 
těch, kdo se modlí; protože přináší milost odpuštění 
hříchů, dar uzdravení, vítězství ve zkouškách, sílu 
a důvěru, že dosáhneme spásy.

O tom prvním je řečeno: Píšu vám, milé děti, 
protože vám byly odpuštěny hříchy pro Ježíšovo 
jméno.3 A jinde: O něm vydávají svědectví všichni 
proroci.4 Augustin říká: „Co jiného znamená Ježíš 
než spasitel? Tedy kvůli sobě samému buď mi Ježí-
šem! Nehleď, Pane, na moji špatnost, takže bys za-
pomněl na svou dobrotu.“ Ale všimněme si, že toto 
jméno je mu dáno při obřízce, čímž se naznačuje, že 
spaseni jsou ti, kdo byli duchovně obřezáni. O tom 
říká Bernard: „Bratři, nutně musíme být obřezáni, 
a tak přijmout jméno spásy. Být obřezáni, ovšem ne 
doslova, ale v duchu a v pravdě.“

O druhém je řečeno: Vylitý olej je tvé jméno.5 
Olej znamená totiž úlevu od bolesti. Tak i toto jmé-
no Ježíš. Bernard říká: „Máš, duše moje, uložený 
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utišující prostředek v nádobě jména, kterým je 
Ježíš. Tento lék je účinný proti jakékoli chorobě.“ 
A Petr Ravenský: „To je jméno, které dalo slepým 
vidět, hluchým slyšet, chromým chodit, němým 
mluvit a mrtvým ožít.“

O třetím se říká: Pevná věž je jméno Hospodi-
na, našeho Boha.6 A jinde: Ve jménu mém budou 
vyhánět zlé duchy7 A na jiném místě: Dvaasedm-
desát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, 
dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém 
jménu!“8 A k tomu Petr Ravenský: „Síla tohoto 
jména Ježíš zahnala na útěk z těl posedlých lidí 
veškerou ďábelskou moc.“

O čtvrtém je řečeno: O cokoli budete prosit Otce 
ve jménu mém, dá vám.9 K tomu Augustin: „V mém 
jménu, to jest ve jménu Ježíše Krista. Kristus zna-
mená král, Ježíš spasitel. O cokoli žádáme v tomto 
jménu, žádáme ve jménu Spasitele, a přece on je 
Spasitelem, nejenom když udělá, o co žádáme, ale 
i když to neudělá. Protože když vidí, že to, oč žádá-
me, je proti naší spáse, tím, že to neudělá, doka-
zuje, že je Spasitel. Lékař přece ví, co z toho, co si 
nemocný žádá, je pro jeho zdraví a co proti němu. 
Proto aby ho uzdravil, nesplní vůli nemocného, 
která je opačná.“

Všimni si Bernardových slov o Kristově obřízce 
a jeho pojmenování: „Je to velké a podivuhodné 
tajemství: chlapec je obřezán a je nazván Ježíš. Co 
znamená toto spojení? Že je to prostředník mezi 
Bohem a člověkem, který hned od svého narození 
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v sobě spojuje božské a lidské, nejvyšší s nejnižším. 
Je narozen z ženy, ale tak, že s ovocem její plodnos-
ti neopadal květ jejího panenství. Je zavinutý do 
plenek, ale ty jsou poctěny andělskými chválami. 
Je skrytý v jeslích, ale prozradí ho paprsek hvězdy 
zářící z nebe.“ Jestliže obřízka potvrzuje pravdivost 
přijaté lidské přirozenosti, pak jméno, které je nad 
každé jiné jméno, poukazuje na slávu velebnosti.
1Gn 17, 5. 2Mt 16, 18. 31 Jan 2, 12. 4Sk 10, 43. 5Pís 1, 3. 6Př 18, 
10. 7Mk 16, 17. 8Lk 10, 17. 9Jan 16, 23.

ResponsoRium Srov. Žl 5, 12; Žl 88 (89), 16–17

R. Ať se zaradují všichni, || kdo se k tobě utíkají, 
Pane; | budou jásat na věky a budeš v nich přebý-
vat: | všichni se budou utíkat k tobě, * neboť milují 
tvé jméno.
V. Budou chodit ve světle tvé tváře, Pane, | budou 
jásat každý den v tvém jménu. * Neboť milují tvé 
jméno.

Nebo:
Z listu blahoslaveného Jindřicha Susa o úctě k bož-
skému jménu Ježíš

(Epist. XII: Opera latine reddita a Laurentio 
Surio, Coloniæ 1615, str. 263  a násl.)

Polož si mě na srdce jako pečeť
Všemohoucí a věčný Bůh žádá od čisté duše, aby 

si ho položila jako pečeť na své srdce. A tak každý, 
kdo upřímně miluje Boha, má vždy jakoby ústy duše 



 Nejsvětějšího Jména Ježíš 611

zadržet některé zbožné obrazy nebo myšlenky, jimiž 
by se jeho srdce rozněcovalo a pozdvihovalo k Bohu.

Vždyť přece nejvyšší dokonalost v tomto životě 
spočívá v tom, abychom často mysleli na Boha, 
často v srdci po něm toužili, stále o něm hovořili, 
jeho výroky si do duše ukládali, pro něho pracovali 
a všechno opustili, jen na něho hleděli a jen jemu 
věnovali pozornost. Naše oči ať na něho s láskou 
hledí, naše uši pečlivě naslouchají jeho pobídkám, 
srdce, mysl i duše ať ho v lásce objímají. Když ho 
urazíme, usmiřme ho modlitbami. Když nás zkouší, 
snášejme to ochotně; když se skrývá, hledejme ho 
a nepřestávejme, dokud ho nenajdeme. A když ho 
najdeme, s úctou si ho podržme.

Ať jdeme nebo ať stojíme, ať pijeme nebo jíme, 
tento přeslavný klenot jména Ježíš má být vždy 
vtištěn do našeho nitra. Když nejsme schopni dělat 
nic jiného, máme ho alespoň očima vštěpovat do 
svých srdcí.

Jeho nejsladší jméno nosme vždy v ústech a když 
bdíme, s vážností na něj pamatujme, abychom i ve 
spánku o něm mohli snít a říkat spolu s prorokem: 
„Věčný Bože, nejsladší Moudrosti, jak dobrý jsi pro 
duši, která tě hledá a jedině po tobě touží.“

To je jistě nejlepší cvičení ze všech. Vždyť jakousi 
korunou všech cvičení je nepřetržitá modlitba: k ní 
totiž jako k cíli všechna ostatní cvičení směřují. Co 
jiného, prosím tě, dělají ti, kdo jsou v nebi, než že 
patří na Boha, milují ho a chválí?
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S čím větší láskou tedy našeho Pána a Boha, onu 
věčnou moudrost, vštěpujeme do svých srdcí, čím 
častěji na něho patříme a v náruči svých srdcí ho 
objímáme, s tím větším potěšením nás on obejme 
v tomto i v budoucím životě.

ResponsoRium Žl 55 (56), 11; Žl 105 (106), 47

R. Spolu s tvými svatými || budu doufat ve tvé 
jméno, Pane; * protože je dobré.
V. Budeme tě oslavovat chvalozpěvem | a vyznávat 
tvé svaté jméno. * Protože je dobré.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Ježíši, Králi úžasný, 
také vítězi vznešený, 
jak nevýslovně milý jsi, 
jak nesmírně jsi žádoucí.

2. Když srdce naše navštívíš, 
tehdy mu pravda zazáří, 
marnost světa z něj odvane, 
v nitru se láska rozhoří.

3. Ježíši, srdcí sladkosti, 
tys pravda, duši světlo jsi, 
tys nade všechny radosti, 
nad vroucí sny všech bytostí.
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4. Když v naše srdce zavítáš, 
naplní hned je pravdy zář, 
pomíjí kouzlo klamných krás 
a jen tvá láska hoří v nás.

5. Kéž tobě naše píseň zní, 
naše mravy se ti líbí, 
naše srdce tě milují, 
nyní i navždy, na věky. Amen.

psAlmodie

A. 1. Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu 
mém, || tam jsem já uprostřed nich.
Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne str. 24.

A. 2. O cokoli požádáte v mém jménu, to učiním, || 
aby byl Otec oslaven v Synu. | Jestliže o něco požá-
dáte v mém jménu, | já to učiním.
A. 3. Všechno, co konáte slovem či skutkem, †|| 
dělejte ve jménu Pána Ježíše Krista | a vzdávejte 
díky skrze něho Bohu Otci.

krátké čtení Tit 2, 11

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem 
lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli 
bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spra-
vedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené 
splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a na-
šeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, 
aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj 
vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
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krátké resPonsorium

R. Ať v tebe doufají, * kdo znají tvé jméno. Ať v tebe.
V. Neopustil jsi ty, kdo tě hledají, Pane. * Kdo znají 
tvé jméno. Sláva Otci. Ať v tebe.

Zachariášovo kantikum

A. Ježíš má věčné kněžství: †|| proto může zachrá-
nit ty, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, | protože 
žije stále, aby se za nás přimlouval.
Nebo: Vydal sám sebe, || aby osvobodil lid a získal 
si věčné jméno.

pRosby z příslušného dne v týdnu, nebo jiné vhodné.

Závěrečná modlitBa

Bože, ty jsi svého jednorozeného Syna učinil Spasi-
telem lidského rodu a přikázal jsi, aby byl nazván 
Ježíš; ° dopřej nám, prosíme, † abychom se v nebe-
sích mohli těšit z pohledu na toho, jehož svaté jméno 
uctíváme na zemi. ° Neboť on s tebou † v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Večerní chvály

Hymnus

1. Ježíši, kráso andělská, 
ve sluchu písni přesladká, 
ty chuti v ústech medová 
a v srdci mano nebeská.
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2. Kdo tě chutnají, hladoví, 
kdo tě pijí, jsou žízniví; 
po nikom jiném netouží, 
jenom Ježíše milují.

3. Ó můj Ježíši nejdražší, 
naděje duše dychtící, 
slzy lásky tě hledají, 
hlubiny nitra vzývají.

4. Zůstávej s námi, Pane náš, 
a osvěcuj nás světlem svým, 
zaháněj mysli temnoty, 
svět naplň svou přítomností.

5. Ty květe panenské matky, 
ty jsi láskou naší touhy, 
buď tvému jménu chvála, čest 
v říši věčné blaženosti. Amen.

psAlmodie

A. 1. Apoštolové odcházeli z velerady s radostnou 
myslí, †|| že se jim dostalo té cti, | aby nesli potupu 
pro jeho jméno.

Žalm 112 (113)
 1 Oslavujte, služebníci Páně, *
   oslavujte svaté jméno Páně!
 2 Ať je požehnáno jméno Páně *
   od tohoto dne až do věčnosti!
 3 Od východu slunce do západu *
   ať je jméno Páně velebeno! —
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 4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
   jeho sláva převyšuje nebe.
 5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
   na nebi i po veškeré zemi,
 6 který má svůj stolec na výsostech, *
   z vysokosti do hlubiny shlíží! —
 7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
   ubožáka ze smetiště zdvíhá,
 8 aby posadil ho vedle knížat, *
   vedle mocných knížat svého lidu. —
 9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
   jako pro blaženou matku synů. Δ

A. Apoštolové odcházeli z velerady s radostnou 
myslí, †|| že se jim dostalo té cti, | aby nesli potupu 
pro jeho jméno.
A. 2. Apoštolové dále učili den co den v chrámě i po 
domech || a hlásali evangelium, že Ježíš Kristus je 
Pán.

Žalm 134 (135)
 1 Jméno Páně velebte, *
   chvalte služebníci Páně,
 2 bdící v domě Pánově *
   na nádvořích svého Boha. —
 3 Chvalte Pána, předobrý je Pán, *
   opěvujte jeho drahé jméno!
 4 Neboť Pán si zvolil Jákoba, *
   Izraele za vlastnictví svoje. —
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 5 Já přece dobře vím, že Pán je velký *
   a že náš Bůh je nade všechny bohy.
 6 Cokoli Pánu zlíbí se, to činí *
   na nebi, na zemi i v hloubkách moří.
 7 On mračna přivádí až z konců země, †
   on svými blesky přivolává deště, *
   on ze svých komor bouři s větrem pouští. —
 8 Prvorozence egyptské on pobil, *
   od lidí tamějších až po dobytek.
 9 Znamení seslal, Egypte, a divy *
   na faraona se vším jeho dvorem.
 10 On potřel mnohé národy svou mocí, *
   zahubil mnohé silné panovníky:
 11 Sehona, jenž byl králem Amoritů, †
   jakož i Oga, krále bašanského, *
   a všechny krále v kananejské zemi.
 12 Dal jejich kraje potom za dědictví, *
   dědictví Izraeli, svému lidu. —
 13 Pane, tvé jméno trvá do věčnosti, *
   Pane, ty trváš v paměti všech rodů.
 14 Neboť Pán chrání právo svého lidu, *
   má smilování pro své služebníky. —
 15 Pohanské modly jsou stříbro a zlato, *
   lidskýma rukama utvářené.
 16 Ústa mají, a nemohou mluvit, *
   oči mají, a nemohou vidět,
 17 uši mají, a nemohou slyšet *
   a v jejich ústech není dechu.
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 18 Jim ať jsou podobni ti, kdo je tvoří, *
   všichni, kdo v modly důvěřují! —
 19 Dome Izraelův, Pána chval, *
   dome Áronův, ty Pána chval,
 20 dome Léviho, ty Pána chval, *
   kdo má Pána v úctě, Pána chval! —
 21 Veleben buď ze Siónu Pán, *
   který sídlí v Jeruzalémě! Δ

A. Apoštolové dále učili den co den v chrámě i po 
domech || a hlásali evangelium, že Ježíš Kristus je 
Pán.
A. 3. Ve jménu Ježíšově ať poklekne každé koleno || 
na nebi, na zemi i v podsvětí.

Kantikum Flp 2, 6–11
 6 Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, *
   nic nelpěl na své vznešenosti, 

že je rovný Bohu,
 7 ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe 

přirozenost služebníka †
   a stal se jako jeden z lidí, *
   navenek byl jako každý jiný člověk.
 8 Ponížil se a byl poslušný až k smrti, *
   a to k smrti na kříži. —
 9 Proto také ho Bůh povýšil †
   a dal mu jméno *
   nad každé jiné jméno,
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 10 takže při Ježíšově jménu musí 
pokleknout každé koleno *

   na nebi, na zemi i v podsvětí,
 11 a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: *
   Ježíš Kristus je Pán. Δ

A. Ve jménu Ježíšově ať poklekne každé koleno || 
na nebi, na zemi i v podsvětí.

krátké čtení 2 Sol 1, 11–12

Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh 
učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl 
k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. 
Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve 
vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána 
Ježíše Krista.

krátké resPonsorium

R. Oslavujte se mnou Pána * a vyvyšujme jeho 
jméno. Oslavujte.
V. Vyznávejme jméno Pána, | velké a hrozné, pro-
tože je svaté. * Vyvyšujme jeho jméno. Sláva Otci. 
Oslavujte.

KAntiKum pAnny mARie

A. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámu 
mého Boha, || a napíšu na něj jméno mého Boha 
a moje nové jméno.
Nebo: Dáš mu jméno Ježíš: || on vysvobodí svůj lid 
z jeho hříchů.
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pRosby z příslušného dne v týdnu, nebo jiné vhodné.

Závěrečná modlitBa

Pane Ježíši, dopřej nám, abychom vždy s bázní 
uctívali i milovali tvoje svaté jméno, † neboť nikdy 
nepřestáváš vést ty, kterým jsi dal stálost v lásce 
k tobě. ° Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem † 
v jednotě Ducha svatého ° po všechny věky věků.

Modlitba před spaním

Při modlitbě před spaním je možné použít hymnus Iesu, nostra 
redemptio.
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UTRPENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
dne 4. května nebo jako votivní oficium

Úcta k utrpení Páně, která se podivuhodně rozšířila a trvá až do 
našich časů, začala vzkvétat od 11. století, spolu s novou nábo-
ženskou vnímavostí pro Kristovo lidství.

Jsou zde četná a překrásná svědectví o této zvláštní formě zbožné 
úcty, která se šířila především mezi mnichy, zvláště ve 13. století 
a dále díky Řádu menších bratří a Řádu kazatelů. V našem řádu 
od samotného jeho počátku je doložena zvláštní zbožná úcta 
našich bratří k trpícímu Spasiteli a jeho Matce milosrdenství. 
První liturgickou zmínkou je oslava Koruny Páně (4. května, 
jinak 24. dubna) zavedená u příležitosti darování jednoho trnu 
z trnové koruny Páně, který dal našim bratřím francouzský král 
sv. Ludvík v roce 1239. V průběhu staletí se v liturgických kni-
hách našeho řádu objevily další oslavy, které připomínají utrpení 
Páně: Modlitba na hoře Olivetské (úterý po sedmé velikonoční 
neděli), Utrpení Páně (úterý po šesté velikonoční neděli), Kopí 
a hřebů umučení (pátek po první neděli postní), Posvátného 
plátna Páně (pátek po druhé neděli postní), Svatých pěti ran 
(pátek po třetí neděli postní), Předrahé krve Páně (pátek po čtvrté 
neděli postní). K nim se připojuje svátek Panny Marie Bolestné 
(pátek po páté neděli postní). Všechny tyto svátky se slavily až 
do liturgické reformy sv. Pia X.

Co říci dále o této jedinečné formě zbožnosti v tradici našeho 
řádu, zvláště u našich svatých a blahoslavených, kteří všichni, 
i když různým způsobem, pláli podivuhodnou láskou k trpícímu 
Kristu? Vzpomeňme hned na svatého Dominika, kterého tak čas-
to maloval Fra Angelico, jak leží na zemi u nohou ukřižovaného 
Krista a hledí na něho s něžnou láskou. Ustavičné a moudrostí 
prodchnuté rozjímání o trpícím Spasiteli se skutečně jeví jako 
jakási podstatná součást naší spirituality. V tomto láskyplném 
nazírání se Kazatelé dozvídají vše, co především náleží k hlásání 
radostné zvěsti o spáse, a vidí samotného člověka ve světle víry. 
V něm je opravdu pramen našeho těsného sjednocení s Kristem 
a zároveň výraz naší lásky k bratřím.
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Chceme-li se stát svědky Ježíše Krista Zmrtvýchvstalého, zna-
mená to a rovněž vyžaduje i sdílení jeho utrpení. Nevíme přece 
předem, kam jsme vedeni a co se s námi stane. Chápeme proto, 
že mysl i srdce služebníků evangelia se musí neustále obracet ke 
Kristu trpícímu, kdykoli se přerušil vztah lásky a kontemplace.

Tomuto úmyslu odpovídá toto votivní oficium, které se zde 
předkládá, aby bylo slaveno dle libosti, podle místních zvyklostí 
nebo okolností.

Pozvání k modlitbě 
A. Pojďte, klaňme se Kristu králi, | který byl pro 
nás ponížen a vystaven utrpení. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Pojďte, klaňme se Pánu Ježíši, | který skrze 
tajemství kříže vykoupil svět. (d. v. Aleluja.)

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Vykupiteli, zachraň, co jsi vytvořil 
a světlem tvojí svaté tváře prostoupil; 
nedovol roztrhat podvodem démonů, 
za co jsi svojí smrtí cenu zaplatil.

2. Slituj se, králi dobrý, nad služebníky, 
uvolni pouta a osvoboď viníky, 
ty jsi je vykoupil krví svou předrahou, 
ať také na věky se radují s tebou. Amen.
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psAlmodie

Na výběr jsou tři řady vlastních antifon: řada A může být nazvána 
kérygmatickou, řada B parenetickou, řada C může být nazvána 
evangelijní a je vzata z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: My hlásáme Krista ukřižovaného, || Boží 
moc a Boží moudrost. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Bůh však prokazuje svou lásku k nám †|| 
tím, že Kristus za nás zemřel, | když jsme ještě byli 
hříšníci. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Ježíš přišel se svými učedníky do Getse-
man || a padl na něho zármutek a úzkost.

Žalm 68 (69)

I
 2 Pojď mě zachránit, Bože, *
   voda až k hrdlu mi sahá,
 3 bořím se v hlubokém bahně, *
   jako by bezedné bylo,
  padl jsem do hlubin vodních, *
   proud mě strhuje s sebou.
 4 Jsem už vysílen křikem, *
   hrdlo mám ochraptělé,
  oči mi hleděním slábnou, *
   jak čekám na svého Boha.
 5 Víc, než mám na hlavě vlasů, *
   je těch, kdo mají mě v zášti,
  silnější nežli mé kosti †
   jsou, kdo mě stíhají křivě. *
   Vrátit mám to, co jsem nevzal! —
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 6 Ty, Bože, znáš mé pošetilosti, *
   prohřešky moje nejsou ti tajny.
 7 Pro mne kéž nedojdou zahanbení, *
   kdo, Pane zástupů, doufají v tebe,
  ať kvůli mně se nedočká hanby, *
   kdo hledá Boha Izraele! —
 8 Vždyť já jsem pro tebe potupu snášel, *
   pohana ulpěla na mé tváři.
 9 Odcizil jsem se svým vlastním bratřím, *
   synům mé matky jsem jako cizí. —
 10 Stráven jsem tím, jak pro tvůj dům horlím, *
   hanoben těmi, kdo hanobí tebe.
 11 Sebe jsem týral mnohými posty, *
   ale i to mi jen k potupě bylo. —
 12 V pytli jsem chodil za pokání, *
   za to jsem jim byl leda pro smích.
 13 Tlachají o mně, kdo u brány sedí, *
   opilci zpívají posměšky o mně. Δ

Řada A: My hlásáme Krista ukřižovaného, || Boží 
moc a Boží moudrost. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Bůh však prokazuje svou lásku k nám †|| 
tím, že Kristus za nás zemřel, | když jsme ještě byli 
hříšníci. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Ježíš přišel se svými učedníky do Getse-
man || a padl na něho zármutek a úzkost.
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2. antifona
Řada A: Když Ježíš přišel na svět, řekl: †|| Hle, 
přicházím, Bože, abych plnil tvou vůli. | V této vůli 
jsme byli posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista. 
(d. v. Aleluja.)
Řada B: Nikdo mi nebere můj život, || ale já ho 
dávám a zase si ho beru. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě 
usilovněji. || Jeho pot kanul na zem jako krůpěje 
krve. (d. v. Aleluja.)

II
 14 Já však se modlím k tobě, Pane! *
   Milostiv buď mi a vyslyš mě, Bože,
  jak jenom ty se smilovat umíš, *
   jak jenom ty jsi v pomoci věrný!
 15 Vyprosť mě z bahna, ať neutonu, *
   zachraň mě z bídy a z hluboké tůně,
 16 aby mě proud už nestrhoval, †
   aby mě hloubka nepohltila, *
   ať propast nade mnou nezavře jícen! —
 17 Vyslyš mě, Pane, v své slitovné lásce, *
   shlédni ke mně v svém milosrdenství!
 18 Neukrývej se před služebníkem, *
   vyslyš mě, pospěš, nenech mě v bídě! —
 19 Pojď ke mně blíž a vysvoboď mě, *
   zachraň mě navzdor mým nepřátelům!
 20 Ty přece znáš mé ponížení, *
   před tebou stojí mí protivníci. —
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 21 Zahanbení mi zlomilo srdce, *
   potupa má je nezhojitelná;
  doufal jsem v soucit, ale marně, *
   v ty, kdo mě utěší, nenašel jsem je.
 22 Žluč mi kapali do mého jídla, *
   v žízni mě octem napájeli.

23 [Ať jejich stůl se stane jim pastí, *
  obětní pokrm návnadou zkázy!
24 Zakal jim oči, že nebudou vidět, *
  ať jsou navždycky strženi v bedrech!
25 Vylij na ně své rozhořčení, *
  udeř na ně svým horoucím hněvem!
26 Ať jejich domovy nadobro zpustnou, *
  ať jejich stany zůstanou prázdné!
27 Stíhají toho, jejž ty už jsi stihl, *
  dál bijí toho, jejž ty už jsi ranil.
28 Jen je nech dál vinu na vinu vršit, *
  abys je neshledal spravedlivými!
29 Jen ať jsou škrtnuti z knihy živých, *
  ať mezi věrnými zapsáni nejsou!]

III
 30 Já však jsem ubožák v bídě, *
   chraň mě svou pomocí, Bože!
 31 Chci jménu Božímu zpívat, *
   vděčně je chválit a slavit.
 32 To bude milejší Pánu, *
   nad žertvu rohatých býků. —
 33 Těšte se, pokorní, z toho: *
   kdo hledá Boha, ten sílí!
 34 Neboť Pán ubohé slyší, *
   nezhrdne zajatci svými.
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 35 Chval ho nebe i země, *
   moře a vše, co v něm žije! —
 36 Neboť Bůh zachová Sión, †
   zbuduje judská města; *
   budou v nich žít a sídlit
 37 potomci těch, kdo mu slouží; †
   kdo jeho jméno ctí s láskou, *
   najdou v nich navždy svůj domov. Δ

Řada A: Když Ježíš přišel na svět, řekl: †|| Hle, 
přicházím, Bože, abych plnil tvou vůli. | V této vůli 
jsme byli posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista. 
(d. v. Aleluja.)
Řada B: Nikdo mi nebere můj život, || ale já ho 
dávám a zase si ho beru. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě 
usilovněji. || Jeho pot kanul na zem jako krůpěje 
krve. (d. v. Aleluja.)

3. antifona
Řada A: Kristus si nás zamiloval || a vydal sám 
sebe za nás Bohu jako dar a oběť líbezné vůně. (d. v. 
Aleluja.)
Řada B: V tom jsme poznali, co je láska, †|| že totiž 
za nás položil svůj život: | tak i my máme dávat život 
za své bratry. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Otče, nemůže-li mne tento kalich minout, 
aniž bych jej pil, || ať se stane tvá vůle. (d. v. Aleluja.)
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Žalm 87 (88)
 2 Pane, Bože spásy, volám za dne, *
   za noci můj křik se k tobě dere.
 3 Dej, ať modlitba má dojde k tobě, *
   nachyl ucho k mému naříkání! —
 4 Vždyť má duše už je syta útrap, *
   k podsvětí se naklání můj život.
 5 Už mě počítají mezi mrtvé, *
   jsem jak ten, v kom všechny síly zhasly.
 6 Mezi mrtvými je moje lůžko, *
   mezi padlými, co leží v hrobě,
  na které už ani nevzpomeneš; *
   ze vší péče tvé jsou vyloučeni. —
 7 Uvrhls mě do hluboké jámy, *
   do propasti, do nejhlubších temnot.
 8 Leží na mně tíha tvého hněvu, *
   všechny vlny tvé mě zaplavují.
 9 Odehnals mi přátele i známé, *
   učinils, že všichni si mě hnusí;
  uvězněn jsem, ven se nedostanu, *
 10  oko mé je vysíleno hořem.
  K tobě, Pane, běduji den za dnem *
   a jen po tobě své ruce vzpínám.
 11 Konáš divy pro ty, kdo jsou mrtvi? *
   Mohou stíny vstát a tebe chválit?
 12 Vyprávějí o tvé lásce v hrobech, *
   o tvé věrnosti tam v říši mrtvých?
 13 Budou známy v temnotách tvé divy, *
   tvoje milost v kraji zapomnění? —
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 14 Proto, Pane, stále k tobě úpím, *
   k tobě stoupá prosba má hned zrána.
 15 Proč mě tedy zavrhuješ, Pane? *
   Proč svou tvář mi neustále skrýváš?
 16 Ubožák jsem, z dětství vydán smrti, *
   zdrcen tvými hrůzami, jež snáším.
 17 Přese mne se přehnaly tvé hněvy, *
   hrůzy tvé mi ústa umlčují.
 18 Stále mě jak vody zaplavují, *
   nade mnou se zavírají všechny.
 19 Odcizils mi přítele i druha, *
   už se přátelím jen s temnotami. Δ

Řada A: Kristus si nás zamiloval || a vydal sám 
sebe za nás Bohu jako dar a oběť líbezné vůně. (d. v. 
Aleluja.)
Řada B: V tom jsme poznali, co je láska, †|| že totiž 
za nás položil svůj život: | tak i my máme dávat život 
za své bratry. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Otče, nemůže-li mne tento kalich minout, 
aniž bych jej pil, || ať se stane tvá vůle. (d. v. Aleluja.)
V. Opravdu vzal na sebe naše úzkosti. (d. v. Aleluja.)
R. A naše bolesti sám nesl. (d. v. Aleluja.)
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První čtení – jedno ze dvou následujících:

Z knihy proroka Izaiáše 52, 13 – 53, 12

Byl rozdrcen pro naše zločiny
52, 13Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude po-

výšen, povznesen k velké vznešenosti. 14Jak mnozí 
budou nad ním žasnout! Neboť jeho podoba byla 
nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. 
15On přivede v údiv mnohé národy, králové před 
ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim ne-
řeklo, zpozorovali, co dříve neslyšeli. 

53, 1Kdo uvěřil, co jsme slyšeli? Komu se ukázala 
Hospodinova moc? 2Vyrašil před ním jako výhonek, 
jako kořen z vyprahlé země. Neměl podobu ani 
krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, aby-
chom po něm zatoužili. 3Opovržený, opuštěný od 
lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž 
si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený. 
4A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bo-
lestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha 
ztrestaného a ztýraného. 5On však byl proboden pro 
naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily 
ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily. 
6Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlast-
ní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. 
7Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako 
beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí 
před střihači, neotevřel svá ústa. 8Odstraněn byl 
soužením a nespravedlivým soudem. Kdo se stará 
o jeho právo? Vyrván byl ze země živých, pro zločin 
svého lidu byl ubit k smrti. 9Hrob mu vykázali se 
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zločinci, posmrtný domov s boháči, ačkoli se nedo-
pustil křivdy ani neměl v ústech podvod. 10Hospo-
dinu se však zalíbilo zdrtit ho utrpením; jestliže dá 
na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude 
žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. 
11Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým 
poznáním. Můj spravedlivý Služebník ospravedlní 
mnohé, neboť sám ponese jejich viny. 12Proto mu 
udělím mnohé a s reky rozdělí kořist proto, že sám 
sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, 
když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky.

ResponsoRium Iz 53, 5; 1 Petr 2, 24; Ef 5, 2

R. Byl proboden pro naše nepravosti, || rozdrcen 
pro naše zločiny. | Tížily ho tresty pro naši spásu, * 
jeho  ranami jsme uzdraveni. (d. v. Aleluja.)
V. Kristus si nás zamiloval | a zcela vydal sebe za 
nás jako dar v oběť, | vůni Bohu velmi příjemnou. * 
Jeho ranami.
Nebo: Jer 11, 19; Žl 40 (41), 8
R. Byl jsem důvěřivý jako beránek vedený na po-
rážku. || Nevěděl jsem, co proti mně zamýšlejí. * 
„Porazme strom i s ovocem, | vytněme jej ze země 
živých, | ať už není připomínáno jeho jméno.“
V. Všichni, kdo mě nenávidí, | šeptají si o mně, zlo 
mi strojí. * Porazme.
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Nebo:
Z listu svatého apoštola Pavla Římanům  
 5, 8–11.17–21; 6, 1–11

Náš starý člověk je spolu s Kristem ukřižován, 
abychom již více nesloužili hříchu

5, 8Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus 
umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. 9Tím 
spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího 
hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. 10Ne-
boť jestliže jsme s Bohem byli usmířeni smrtí jeho 
Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, 
tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho 
životem. 11Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem 
skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho 
se nám nyní dostalo usmíření. 

17Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala 
skrze toho jednoho člověka vládnout smrt, tím spíše 
v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, 
totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost 
a dar ospravedlnění. 18Nuže tedy: jako provinění 
jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, 
tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl ce-
lému lidstvu ospravedlnění, které dává život. 19Jako 
se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho 
člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se 
celé množství stane spravedlivými. 20K tomu pak 
přistoupil Zákon, ale hřích to jen rozmnožilo. Kde 
se však rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko 
štědřejší ukázala milost. 21Jako hřích projevoval 
svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost 
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začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospra-
vedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše 
Krista, našeho Pána. 

6, 1Co tedy řekneme? Máme setrvávat ve hříchu, 
aby se tím hojněji projevila milost? 2Naprosto ne! 
Hříchu jsme přece už odumřeli. Jak bychom v něm 
ještě mohli žít? 3Copak nevíte, že my všichni, kteří 
jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme 
tím křtem ponořeni do jeho smrti? 4Tím křestním 
ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním 
pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých 
Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým ži-
votem. 5Neboť jestliže jsme s ním srostli tak, že jsme 
mu podobní v jeho smrti, budeme mu tak podobní 
i v jeho zmrtvýchvstání. 6Vždyť přece víme, že starý 
člověk v nás spolu s ním byl ukřižován, aby ztratila 
svou moc hříšná přirozenost a my abychom už hří-
chu neotročili. 7Neboť kdo umřel, je osvobozen od 
hříchu. 8Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme 
přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. 9Víme 
totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, 
smrt nad ním už nemá vládu. 10Kdo umřel, umřel 
hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. 
11Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící 
Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. 
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ResponsoRium 2 Kor 5, 14–15; Řím 8, 32

R. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova || – nás, 
kteří jsme pochopili, že Kristus zemřel za všechny, * 
aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, | nýbrž 
tomu, kdo za ně zemřel i vstal. (d. v. Aleluja.)
V. Bůh neušetřil svého vlastního Syna, | ale za nás 
za všechny jej vydal. * Aby ti.
Nebo:
R. Kriste, Vykupiteli, || zachraň nás svým křížem. | 
Ty jsi smrtí naši smrt zrušil * a život zmrtvýchvstá-
ním obnovil. (d. v. Aleluja.)
V. Smiluj se nad námi, laskavý Ježíši, | který jsi pro 
nás z lásky utrpení podstoupil. * A život. 

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z „Teologické sumy“ svatého Tomáše Akvinského
(ST, III, 46, 1 a 49, 3)

Nebyl jiný vhodnější způsob, jak uzdravit 
naši bídu, než skrze Kristovo utrpení

Osvobození člověka skrze Kristovo utrpení bylo 
ve shodě i s jeho milosrdenstvím i s jeho sprave-
dlností. Se spravedlností proto, že svým utrpením 
Kristus dal zadostiučinění za hřích lidského rodu, 
a tak byl člověk spravedlností Krista osvobozen. 
S milosrdenstvím pak proto, že když člověk sám 
o sobě nemohl dát zadostiučinění za hřích veškeré 
lidské přirozenosti, Bůh mu dal svého Syna, aby 
učinil zadost místo něho, podle onoho výroku: Jste 
ospravedlněni zdarma skrze jeho milost, skrze 
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vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil 
Bůh jako prostředníka smíření pro ty, kdo v něho 
věří.1

To byl skutek většího milosrdenství, než kdyby 
byl odpustil hříchy bez zadostiučinění. O tom je 
řečeno: Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro 
nesmírnou lásku, s níž si nás zamiloval, když jsme 
byli mrtvi ve svých hříších, dal nám znovu život 
v Kristu.2

Augustin říká: „Nebyl jiný vhodnější způsob, 
jak uzdravit naši bídu, než skrze Kristovo utrpení.“ 
Způsob pro dosažení cíle je o tolik vhodnější, oč více 
věcí, které jsou dobré pro tento cíl, se v něm spojuje. 
Tím, že člověk byl osvobozen skrze Kristovo utrpení, 
ukázalo se kromě osvobození od hříchu ještě mnoho 
věcí potřebných pro spásu člověka.

Nejprve to, že zde člověk poznává, jak velice 
Bůh miluje člověka, a tak je sám vyzýván, aby ho 
také miloval: v tom spočívá dokonalost lidské spá-
sy. O tom říká apoštol: Bůh prokazuje svou lásku 
k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme 
ještě byli hříšní.3

Za druhé, že nám tím dal příklad poslušnosti, 
pokory, stálosti, spravedlnosti a ostatních ctností, 
které se při Kristově utrpení ukázaly: a ty jsou ne-
zbytné pro lidskou spásu. O tom je řečeno: Kristus 
pro nás trpěl a dal nám příklad, abychom šli v jeho 
stopách.4

Za třetí, že Kristus svým utrpením nejen osvobodil 
člověka od hříchu, ale zasloužil mu i ospravedlňující 
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milost a slávu blaženosti. Za čtvrté, že tím člověku 
bylo s větší naléhavostí uloženo, aby se uchoval 
neposkvrněný od hříchu, podle onoho výroku: Byli 
jste vykoupeni za velikou cenu: proto svým tělem 
oslavujte Boha.5 Za páté ho tím pozdvihl k větší 
důstojnosti. Jako byl člověk přemožen a oklamán 
ďáblem, tak to byl také člověk, kdo ďábla přemohl; 
a jako si člověk zasloužil smrt, tak také člověk svou 
smrtí smrt přemohl, jak je řečeno: Díky Bohu, který 
nám daroval vítězství skrze Ježíše Krista.6

Abychom však mohli dosáhnout účinku Kristova 
utrpení, musíme se mu podobat. Připodobňujeme 
se mu ve svátosti křtu, podle onoho výroku: Ve křtu 
jsme byli spolu s ním pohřbeni do smrti.7 Proto 
pokřtěným není uložen žádný trest, který by konal 
zadostiučinění. Jsou totiž zcela osvobozeni zadosti-
učiněním Kristovým. Protože však „Kristus pouze 
jednou pro nás zemřel za naše hříchy“, nemůže 
být člověk podruhé připodobněn Kristově smrti ve 
svátosti křtu. A tak se musí ti, kdo po křtu zhřeší, 
připodobňovat trpícímu Kristu jiným trestem nebo 
utrpením, které sami na sobě nesou. To je ovšem 
mnohem menší, než by odpovídalo tomu hříchu, 
protože s ním spolupracuje zadostiučinění Krista.

Kristovo zadostiučinění v nás působí natolik, 
nakolik jsme ke Kristu přivtěleni tak jako údy ke 
hlavě. Údy však musí být ve shodě s hlavou. A jako 
Kristus měl nejprve v duši milost spolu se schopnos-
tí tělesného utrpení a skrze utrpení došel do slávy 
nesmrtelnosti, tak i my, kteří jsme jeho údy, skrze 
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jeho utrpení jsme osvobozeni od jakéhokoli trestu, 
ale tak, že nejprve v duši přijímáme „ducha adop-
tivního synovství“ a jsme tak přidruženi k dědictví 
slávy nesmrtelnosti, i když máme dosud smrtelné 
tělo schopné utrpení. Potom však, až budeme Kristu 
podobni také v utrpení a smrti, budeme uvedeni do 
slávy nesmrtelnosti, podle onoho výroku apoštola: 
Jsme-li děti Boží, jsme tedy i dědicové Boží, spo-
ludědicové Krista; trpíme-li spolu s ním, budeme 
spolu s ním mít i účast na Boží slávě.8

1Řím 3, 24–25. 2Ef 2, 4–5. 3Řím 5, 8. 41 Petr 2, 21. 51 Kor 6, 20. 
61 Kor 15, 57. 7Řím 6, 4. 8Řím 8, 17.

ResponsoRium 1 Petr 2, 24; Ef 2, 4–5

R. Kristus na svém těle || vzal naše hříchy na kříž, * 
abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 
(d. v. Aleluja.)
V. Bůh z velké lásky, jíž si nás zamiloval, | probudil 
nás k životu spolu s Kristem, | když jsme byli mrtvi 
pro své hříchy. * Abychom.
Nebo: 2 Tim 1, 9–10
R. Bůh nás povolal svým svatým povoláním || z mi-
losti, kterou nyní zjevil * příchodem našeho Spasi-
tele Ježíše Krista. (d. v. Aleluja.)
V. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život. * 
Příchodem.
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Nebo:
Ze spisu „O lásce“ blahoslaveného Jindřicha Susa

(Das Minnebüchlein: ed. K. Bihlmeyer, Heinrich Seuse, 
Deutsche Schriften, Stuttgart, 107, str. 537 a násl.)

Následovat Krista v utrpení
Ó věčná moudrosti, odlesku slávy Otce a zpodo-

bení jeho podstaty, jenž jsi všechno stvořil z ničeho! 
Abys člověka přivedl do radostí ráje, sestoupil jsi 
do tohoto údolí bídy a skrze své tak milé přebývání 
na zemi jsi mu ukázal cestu k návratu. Abys dal 
zadostiučinění za všechny, chtěl jsi být obětován 
Otci jako nevinný Beránek. Otevři svou předrahou 
smrtí moje srdce, abych vždy hleděl na tebe, krále 
králů a pána pánů očima neporušené víry.

Ty nebeská sílo a jistoto mojí duše, nejmilejší 
Kriste Ježíši, jenž jsi byl nejprve surově přiveden 
do domu velekněze Ananiáše a tam se tě židé, sedící 
kolem ohně, i sám Ananiáš dotazovali na tvé učení. 
Odpovídal jsi mírně, ale oni tě krutě bili po hlavě. 
Ó záři věčného světla a zrcadlo bez poskvrny, s jak 
velkým pohrdáním zavázali tvé jasné oči, tvou mi-
lovanou tvář s urážkami poplivali a nevinnou hlavu 
tolika ranami zasypali!

Ó vykoupení světa, dokonalé zadostiučinění, 
Ježíši Kriste nejdražší! Po velkých mukách, kterými 
jsi trpěl po celou noc až do svítání v domě velekně-
ze Ananiáše, aby se celému světu plně ukázala tvá 
muka i tvá láska, byl jsi přiveden do paláce Kaifáše, 
kde s tebou jednali jako se zločincem. Když jsi pak 
pokorně stál před soudcem, byl jsi nespravedlivě 



 Utrpení našeho Pána Ježíše Krista 639

obviněn. I když jsi Boží Syn, oni krutými hlasy volali, 
že si zasloužíš smrt.

Ó jediný vládce a počátku všeho tvorstva, Pane 
všech legií andělů, Ježíši Kriste nejmilejší, tvé paže 
krutě roztáhli, nahého tě ke sloupu mučení přivá-
zali, ukrutnými ranami tě bičovali, do purpurového 
pláště oblékli, trním tě korunovali, uráželi tě a po-
smívali se ti, tvou svatou hlavu drsnýma rukama 
bili. S tváří zalitou krví, s trnovou korunou na hlavě 
a v purpurovém plášti tě vyvedli ven. A smrtelný 
soudce vynesl rozsudek smrti nad tebou, který jsi 
původcem života.

Jedno vím, jednoho se jako pravdy držím: vše 
toto jsi snesl, abys mě přitáhl ke své lásce. Ty, nej-
vyšší dobro, ses i nejkrutějším ranám vydal z lásky 
ke mně.

Nyní tedy, má duše, pohleď na láskyhodnou tvář 
toho, v němž máš plnost veškeré milosti, protože je 
plná rudých kapek krve. Pohleď na jeho hlavu, z níž 
vytékají praménky krve, když ji probodly ukrutné 
trny!

Dovol nyní svému služebníku, můj Králi, abych tě 
následoval v utrpení, abych zlo tak snášel, že budu 
s tebou ukřižován a s tebou budu také kralovat na 
věky věků. Amen.
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ResponsoRium 1 Kor 1, 18.23

R. Slovo o kříži je bláznovstvím || těm, kdo jsou na 
cestě k záhubě; * nám, kteří jdeme ke spáse,  je mocí 
Boží. (d. v. Aleluja.)
V. My kážeme Krista ukřižovaného. | Pro Židy je to 
kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. * Nám.
Nebo: 1 Petr 2, 21–23
R. Kristus trpěl za vás || a zanechal vám tak pří-
klad, | abyste šli v jeho šlépějích. * On hříchu neu-
činil | a v jeho ústech nebyla nalezena lest.
V. Když mu spílali, neodplácel spíláním; | když 
trpěl, nehrozil. * On hříchu.

Nebo:
Z kázání na proroka Ezechiela od bratra Jeronýma 
Savonaroly

(Ed. Naz.: Prediche sopra Ezechiele, a cura di R. Ridolfi,  
vol. II, Roma 1955, str. 336–344)

Ukřižovaný Kristus je naše pravá láska
Shromáždili jsme se zde, abychom rozjímali 

o utrpení Pána a Spasitele. Nevím, zda máme pro-
žívat radost, nebo smutek. Máme se radovat z tak 
veliké spásy, ale cítit smutek nad takovou smrtí. 
Pojďme tedy prožívat obojí a neříkejme nic jiného 
než láska. Ať všichni volají: láska, láska.

Naše kázání bude i nebude prosté. Přece však 
ho všichni pochopí. Nejspíše ti, kdo mají zkušenost 
s láskou. Nezkušení pak poznají, jak daleko jsou od 
lásky. Láska nedodržuje pořadí, podle něhož máme 
mluvit s milovaným a se samotnou láskou. Nebudu 
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zde rozvádět pořadí utrpení, ale pochopíte mě. 
Všichni buďte pozorní a vstupme do lásky.

Když jsem uvažoval o tom, co bych měl říci o tom-
to utrpení Páně, uviděl jsem krásnou ženu, která 
byla ozdobená a plakala. Šel jsem jí vstříc a řekl 
jsem: „Koho hledáš? A proč pláčeš?“ Snoubenka 
Kristova odpověděla: „Hledám milovaného, aby 
mě uklidnil. Hledám toho, kterého miluji. Avšak 
nehledám jen jeho samotného, ale i jeho lásku. Po 
ničem jiném od něho netoužím.“ Našel jsem na zemi 
strážce, totiž chudé apoštoly, a zeptal jsem se jich: 
„Koho milujete vy?“ „Jistě i my milujeme lásku. Hle, 
ukážeme ti Krista ukřižovaného, to je naše pravá 
láska.“ Ach, tak láska je taková ukřižovaná! „Ano, 
jistě.“ Uchopil jsem ho tedy a zeptal jsem se: „Ty jsi 
láska?“ Odpověděl: „Já jsem člověk, který zakusil 
svou bídu.“ „A proč jsi chudý?“ „Protože láska je 
vždy chudá. Láska zapomíná na všechno, kromě 
toho, co miluje. Byl jsem velmi bohatý a stal jsem 
se chudým. Měl jsem všechno a zdá se, že nemám 
nic. Chtěl bych tedy, abys i ty zapomněl na všechno, 
chtěl bych, aby ses se mnou stal láskou a abychom 
byli spolu jedna láska.“

Máš opravdu všechny vlastnosti toho, který milu-
je, Pane Ježíši. Skutečně, ty jsi pravá láska. Hledím 
na ruce, nohy, hlavu, svatá ústa a tvé tělo a ty celý 
jsi láska. Ale nemůžeš vykoupit lidskou přirozenost 
bez takového utrpení? „Určitě ano, protože všechny 
mé skutky jsou nekonečné; ale láska nechce pou-
ze toto, nýbrž něco většího. Proto já, syn a věčná 
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pravda, musím způsobit, abyste mě mezi vámi viděli 
mrtvého.“ Ale nemohlo by se to stát jinak? „Jistě 
mohlo. Avšak Boží přikázání mě obklopilo a lás-
ka to nedovoluje jinak. Láska zatížila má pouta, 
spoutaného mě uvrhla do vězení a drží mě v zajetí. 
Jiným bylo dáno mírné utrpení, mně však větší než 
všechna ostatní.“

Co říkáš, Maria, o lásce milovaného dítěte? Ne-
žasneš nad tak velikou láskou? Ó Panno, co říkáš? 
„Můj milý je bělostný ve svém božství a červeně 
zbarvený ve svém lidství. Je vyvolený nade všechny 
anděly, protože je láska. Z jeho slov kane nejlepší 
myrha, to jest největší smrt a největší utrpení. Proto 
jsem já, synu, po rozumové stránce spokojená.“

Ó lásko, ještě ses nenasytila, když tě lidé takto 
odsoudili? Nestačí ti to, co jsi měla? Kříž je položen 
na jeho ramena mezi lotry, ale láska snášela všech-
no. Podle některých se setkal s Pannou. A když na 
vlastní oči viděla syna a syn matku, objali se. „Synu, 
co se to děje?“ „Matko, musí to tak být kvůli spáse.“

[Přišli k vrchu. Láska není nedbalá. Modlí se: 
„Otče, láska mě přivedla až sem. Hle, mé tělo, hle 
oběť. Přibij mé ruce i nohy, obětuji se za všechny 
židy i za všechny, kteří teď jsou a kteří budou.“ Když 
skončil modlitbu, dobrovolně se svlékl. Vztáhl ruku, 
aby ji přibili, pak vztáhl druhou a také nohy. Ó Pane 
Ježíši, co je to? Nebesa, andělé, Maria, co děláte? 
Hle, Pánův kříž a náš Bůh!

Milovaní, pohleďte, toto je láska. Ó božská lásko, 
jak tě vidím bez utěšitele. Stal ses pohanou, všichni 
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tě tupí a ty stojíš, Ježíši, a říkáš: „Odpusť jim.“ Říkáš: 
„Žízním,“ a napojí tě pelyňkem. „Sem mě přivedla 
láska. Vzpomeň si, má duše, na mou chudobu.“ Toto 
je tvůj král a tvůj Bůh. Svěřuji ti tento lid, Pane. 
Pro lásku svého srdce, ušetři, Pane, tento svůj lid. 
Amen.]

ResponsoRium Pláč 1, 12

R. Vy všichni, kteří jdete kolem, | popatřte a hleď-
te, * je-li jaká bolest jako bolest moje.
V. Pohleďte, všechny národy, a popatřte na mou 
bolest. * Je-li jaká.

Hymnus Bože, tebe chválíme str. 22.

Závěrečná modlitba jako v ranních nebo večerních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Kriste, jsi světlo, dobrota a život, 
radost jsi světa, laskavost nesmírná, 
od věčné smrti ty jsi nás zachránil 
svou drahou krví.

2. Do našich srdcí vlož, prosíme, lásku, 
a světlo víry do nich stále vlévej, 
vlídnost, bratrství upřímné též rozmnož 
ve společenství.
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3. Daruj nám pramen kajících slzí, 
zakusit dej nám dary odříkání, 
neřesti těla a též ducha potři 
svou mocnou zbraní.

4. Kéž je nám vzdálen Satan velezrádce, 
jehož jsi slavně porazil svou mocí, 
svatý Duch stále po boku nám stojí, 
seslaný z nebe.

Δ. Buď sláva tobě, Bože, věčný Otče, 
a s tebou navždy také tvému Synu, 
jakož i Duchu, který spolu s vámi 
po věky vládne. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou tři řady vlastních antifon: řada A může být nazvána 
kérygmatickou, řada B parenetickou, řada C může být nazvána 
evangelijní a je vzata z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Bůh tak miloval svět, || že dal svého jed-
norozeného Syna. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Kristus skrze Ducha svatého || sám sebe 
nabídl Bohu jako oběť neposkvrněnou. (d. v. Alelu-
ja.)
Řada C: Hle, přiblížila se hodina || a Syn člověka 
bude vydán do rukou hříšníků.

Žalm 56 (57)
 2 Smiluj se, Bože, nade mnou se smiluj, *
   neboť se k tobě utíkám!
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  V stínu tvých křídel hledám útočiště, *
   až pohroma se přežene.
 3 O pomoc volám k Bohu, Nejvyššímu, *
   k Bohu, jenž pro mne činí vše: —
 4 ať z nebe zasáhne a pomůže mi, *
   mé úkladníky zahanbí!
  Svou milostí a věrností *
   on zachraňuje život můj.
 5 Já musím spávat uprostřed lvích šelem, *
   co dravě lidi hltají.
  Jsou jejich zuby oštěpy a šípy *
   a jejich jazyk ostrý meč. —
 6 Svou vznešenost zjev, Pane, na nebesích, *
   po celé zemi slávu svou! —
 7 Oni mým nohám nastražili léčky, *
   oni mou duši sklíčili,
  přede mnou přímo kopali mi jámu, *
   až do ní sami upadli. —
 8 Je odhodláno moje srdce, Pane, †
   je odhodláno srdce mé, *
   zpívat ti chci a v struny hrát.
 9 Vzhůru má duše! Vzhůru moje harfo! *
   Já jitřenku teď probudím.
 10 Slavit tě budu před národy, Pane, *
   chválit tě mezi pohany.
 11 Neboť tvá dobrota až k nebi sahá *
   a věrnost tvá až do oblak. —
 12 Svou vznešenost zjev, Pane, na nebesích, *
   po celé zemi slávu svou! Δ
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Řada A: Bůh tak miloval svět, || že dal svého jed-
norozeného Syna. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Kristus skrze Ducha svatého || sám sebe 
nabídl Bohu jako oběť neposkvrněnou. (d. v. Alelu-
ja.)
Řada C: Hle, přiblížila se hodina || a Syn člověka 
bude vydán do rukou hříšníků.

2. antifona
Řada A: Kristus musel mnoho trpět || a tak vejít 
do své slávy.
Řada B: Vy, kteří jste byli kdysi vzdálení, || stali 
jste se blízkými pro Kristovu prolitou krev.
Řada C: Ježíš vyšel, na hlavě trnovou korunu, || 
zahalen v rudém plášti. | Pilát řekl: | Ejhle, člověk.

Kantikum Iz 12, 1–6
 1 Sláva ti, Pane! Hněval ses na mne, *
   ale tvůj hněv se obrátil a potěšil jsi mne.
 2 Hleďte, Bůh je můj Spasitel, *
   bez bázně budu doufat,
  neboť Pán je má síla i sláva, *
   a stal se mi spásou. —
 3 S radostí budete vážit vody *
   z bohatých pramenů Spasitele.
 4 V ten den budete volat: Oslavujte Pána, *
   vzývejte jeho jméno!
  Zvěstujte národům jeho veliké činy, *
   hlásejte vznešenost jeho jména.
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 5 Zpívejte Pánu pro jeho veliké skutky, *
   ať se to dozví celá země.
 6 Kdo bydlíte na Siónu, radujte se a jásejte, *
   protože uprostřed vás je veliký 

Svatý Izraele. Δ

Řada A: Kristus musel mnoho trpět || a tak vejít 
do své slávy.
Řada B: Vy, kteří jste byli kdysi vzdálení, || stali 
jste se blízkými pro Kristovu prolitou krev.
Řada C: Ježíš vyšel, na hlavě trnovou korunu, || 
zahalen v rudém plášti. | Pilát řekl: | Ejhle, člověk.

3. antifona
Řada A: Ospravedlněni jsme Kristovou krví, || 
skrze něho budeme zachráněni od hněvu.
Řada B: Díky Bohu, || který nám dal vítězství skrze 
Ježíše Krista.
Řada C: Pilát chtěl vyhovět lidu, †|| vydal jim proto 
zbičovaného Ježíše, | aby byl ukřižován.

Žalm 147 (147B), 12–20
 12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
   veleb, Sióne, svého Boha! —
 13 On v tvých branách závory zpevnil, *
   žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
 14 On tvé území v pokoji chrání, *
   jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
 15 On své slovo sesílá na zem, *
   co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
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 16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
   jíní rozsévá jako popel. —
 17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
   chladem jeho zmrzají vody:
 18 sešle slovo, a roztají zase, *
   větru dá zavát, a zas vody tekou.
 19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
   zákony, příkazy Izraeli.
 20 S žádným národem nejednal takto, *
   žádnému jinému nedal svůj zákon. Δ

Řada A: Ospravedlněni jsme Kristovou krví, || 
skrze něho budeme zachráněni od hněvu.
Řada B: Díky Bohu, || který nám dal vítězství skrze 
Ježíše Krista.
Řada C: Pilát chtěl vyhovět lidu, †|| vydal jim proto 
zbičovaného Ježíše, | aby byl ukřižován.

krátké čtení Kol 1, 3.19–22

Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci 
našeho Pána Ježíše Krista. Plnost sama se rozhod-
la v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo 
smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebe-
sích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. 
I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu 
svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, 
když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, 
aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné 
a bez úhony.



 Utrpení našeho Pána Ježíše Krista 649

krátké resPonsorium

R. Klaníme se ti, Kriste, * a dobrořečíme ti. Klaníme 
se.
V. Neboť svým utrpením a svou smrtí jsi vykoupil 
svět. * A dobrořečíme ti. Sláva Otci. Klaníme se ti.

V době velikonoční:

krátké čtení 1 Jan 4, 9–11

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal 
na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho 
měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilo-
vali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, 
jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem 
milovat.

krátké resPonsorium

R. Kristus si nás zamiloval a obmyl nás svou krví. * 
Aleluja, aleluja. Kristus.
V. Učinil z nás království a kněze Bohu a Otci. * 
Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Kristus.

Zachariášovo kantikum

A. Ježíš byl vydán za naše provinění || a vstal z mrt-
vých pro naše ospravedlnění. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Vlastního Syna Bůh neušetřil, || ale vydal ho 
za nás všechny. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Vy všichni, kteří jdete kolem, †|| popatřte 
a hleďte, | je-li jaká bolest jako bolest má.
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pRosby

Klaňme se našemu Vykupiteli, který byl na kříži 
ustanoven naším prostředníkem u Boha, a s upřím-
nou zbožností ho snažně prosme:
R. Ty, jenž jsi pro nás trpěl, vyslyš nás.
Ty, náš Pán a učitel, stal ses pro 

nás poslušným až k smrti,
— nauč nás, jak se vždy v poslušnosti 

podřizovat vůli Otce.
Ty, naše cesta a pravda, můžeš všechny, kdo skrze 

tebe přicházejí k Otci, na věky zachránit,
— shromáždi všechny rozptýlené Boží 

děti na cestu věčné spásy.
Ty, náš pastýř a vůdce, ses nechal 

probodnout kopím vojáka, aby z tvého 
boku vytryskly svátosti spásy,

— přiveď svou církev do věčné 
velikonoční radosti.

Ty, náš Vykupitel, když jsi visel na kříži, 
odpustil jsi kajícímu lotru;

— odpusť i nám hříšníkům.
Ty, náš Spasitel, jsi z nesmírné lásky 

položil svůj život za bratry a sestry,
— dej, ať se stejnou láskou milujeme navzájem.
[Skrze Kristovo umučení a zmrtvýchvstání jsme se 
stali dětmi jednoho Otce a v témže Duchu jedno-
myslně přebýváme v domě, ve kterém se můžeme 
obracet k Otci s modlitbou samotného Krista:]
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Vybere se jedna z následujících:
1. Všemohoucí věčný Bože, † tys poslal našeho Spa-

sitele, aby přijal tělo a podstoupil umučení kříže, 
a tak dal lidskému rodu příklad k následování 
pokory; ° dopřej nám, prosíme, ať tak slavíme 
památku jeho umučení, † abychom se poučili 
z toho, jak snášel utrpení, a zasloužili si účast na 
jeho zmrtvýchvstání. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky 
věků.

2. Pane Ježíši Kriste, rukama rozepjatýma na kříži 
jsi přitáhl všechno k sobě; ° slituj se a přitáhni 
nás ke svému otevřenému srdci, † abychom byli 
obmyti tvou krví a obnoveni tvým Duchem, a tak 
každodenně rostli ve tvé lásce. ° Neboť ty žiješ 
a kraluješ s Bohem Otcem † v jednotě Ducha 
svatého ° po všechny věky věků.

3. Bože slitování, ° dopřej nám, abychom rozjí-
mali o tajemství trpícího Pána Ježíše a hlásali 
sílu zmrtvýchvstalého, † a tak po vítězném zá-
pase se smrtí došli do neporušitelné slávy zmrt-
výchvstání. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Nebo jako ve večerních chválách.
Závěrečné požehnání jako ve večerních chválách.
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Modlitba během dne
Žalmy z příslušného dne v týdnu s vlastními antifonami. Zdá-li 
se to vhodné, mohou se při jedné z hodinek použít následující: 
Žl 39 (40), 2–14.17.18 (I a II); Žl 53 (54), 3–6.8–9.

Hymnus

1. Původce spásy jediný, 
všech Spasiteli vznešený, 
kéž, Kriste, Vládce, dovolíš, 
ať věčnou slávou je nám kříž.

2. Ty jsi snášel i plivance, 
výsměch a kruté údery, 
na kříž jsi toužil vystoupit, 
to vše kvůli naší spáse.

3. Svou smrtí jsi smrt rozdrtil, 
svým žitím život navrátil 
a sluhu smrti lstivého, 
ďábla jsi svrhl pod své jho.

4. Oběti svatá, zářící 
teď po Otcově pravici, 
prosíme, vyslyš ty, co jsi 
vykoupil krví tekoucí.

Δ. Tebe Trojice Nejvyšší,  
Bože, ať každý duch chválí 
veď s láskou ty, ježs zachránil 
tím kříže svého tajemstvím. Amen.
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Dopoledne

Antifona
Řada A: Ježíš věděl od počátku, || kdo nevěří a kdo 
ho zradí.
Řada B: Když Ježíš viděl plačící Marii  a židy, kte-
ří přišli s ní a naříkali nad Lazarem, || zachvěl se 
v duchu a rozrušený se rozplakal.
Řada C: Přišel jsem k myrhové hoře a k pahorku 
kadidlovému: || jako beránek vedený na smrt jsem 
umlkl a neotevřel svá ústa.

krátké čtení Kol 2, 6.13–14

Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále 
ve spojení s ním. I vás, když jste byli mrtví pro své 
hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil 
zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil 
dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, 
a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. 
V. Obětoval se, protože sám chtěl. (d. v. Aleluja.)
R. Jeho ranami jsme byli uzdraveni. (d. v. Aleluja.)
Závěrečná modlitba jako v poledne.

V poledne

Antifona
Řada A: Mnozí z Ježíšových učedníků odešli || a již 
s ním nechodili.
Řada B: Když Ježíš uviděl město, †|| zaplakal nad 
ním a řekl: | Kéž bys i ty poznalo, co ti přináší pokoj!
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Řada C: Byl jako ten, před nímž si člověk zakryje 
tvář, || tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

krátké čtení Flp 1, 29–30a; 2, 5

Vám se přece dostalo té milosti, že smíte v Krista 
nejen věřit, ale také pro něj trpět. Podstupujete 
stejný zápas: mějte proto v sobě to smýšlení, jaké 
měl Kristus Ježíš.
V. Pamatuj na mne, Pane. (d. v. Aleluja.)
R. Až přijdeš do svého království. (d. v. Aleluja.)

Závěrečná modlitBa

Všemohoucí Bože, vylij na nás, prosíme, ducha 
modlitby a milost kázání, ° abychom mohli neustále 
uctívat s hlubokou zbožností utrpení tvého jedno-
rozeného Syna † a slovem i příkladem ho vtisknout 
do srdce tvého lidu. ° Skrze Krista, našeho Pána.

Odpoledne

Antifona
Řada A: Když Ježíš viděl zástup, bylo mu ho líto, || 
protože byli ztrápení a skleslí jako ovce bez pastýře.
Řada B: Celá obec vyšla Ježíšovi vstříc †|| a když 
ho uviděli, | žádali, aby odešel z jejich kraje.
Řada C: Když přišli k Ježíšovi, nezlámali mu 
nohy, || ale jeden z vojáků kopím probodl jeho bok.
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krátké čtení Řím 8, 16–17

Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, 
že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: 
dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem 
jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít 
slávy.
V. Vykoupil jsi nás, Pane, svou krví. (d. v. Aleluja.)
R. A učinil jsi nás královstvím našemu Bohu. (d. v. 
Aleluja.)
Závěrečná modlitba jako v poledne.

Večerní chvály

Hymnus

1. Znamení kříže úžasné 
nad celým světem nám září, 
na kterém visel nevinný 
Kristus, jenž lidstvo vykoupil.

2. Je mnohem vyšší tento strom 
než všechny cedry Libanu; 
nenese plody škodlivé, 
ale života odměnu.

3. Kriste, Králi tak laskavý, 
dopřej nám, ať nás vždy chrání 
v každé hodině života 
tohoto kříže znamení.
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4. Abychom ústy jedněmi 
a z hlubin srdce zbožného 
mohli příhodně chválami 
velebit Krále věčného.

Δ. Otci i Duchu svatému 
vždy stejná sláva kéž zazní, 
i Ježíši, jenž dovolí 
těšit se z kříže vítězství. Amen.

psAlmodie

Na výběr jsou tři řady vlastních antifon: řada A může být nazvána 
kérygmatickou, řada B parenetickou, řada C může být nazvána 
evangelijní a je vzata z dominikánského chorálu.

1. antifona
Řada A: Z nesmírné lásky, kterou nás Bůh milo-
val, †|| když jsme ještě byli mrtvi hříchu, | dal nám 
život v Kristu. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Bůh nám dal milost ve svém milovaném 
Synu, || v němž máme vykoupení skrze jeho krev. 
(d. v. Aleluja.)
Řada C: Nesl svůj kříž a vystoupil na místo zvané 
Kalvárie: || tam ho ukřižovali.

Žalm 21 (22)

I
 2 Bože, můj Bože, pročs mě opustil? *
   Tak vzdálen jsi mým nářkům 

a mým prosbám!



 Utrpení našeho Pána Ježíše Krista 657

 3 Můj Bože, volám za dne – neodpovíš, *
   za noci – nedocházím utišení. —
 4 Ty však jsi svatý, ve svatyni sídlíš, *
   ve chvalozpěvech Izraele trváš.
 5 Otcové naši doufali jen v tebe, *
   doufali v tebe, tys je vysvobodil;
 6 volali k tobě, byli zachráněni, *
   doufali v tebe, neupadli v hanbu. —
 7 Já však už jsem jen červ, ne ani člověk, *
   pro posměch lidem, davu k pohrdání.
 8 Všichni, kdo na mě hledí, se mi smějí, *
   rty sešklebují, potřásají hlavou:
 9 „Svěřil se Pánu, ať ho vysvobodí, *
   ať ho teď zachrání, když ho má v lásce.“ —
 10 Vždyť jenom tys mě vyvedl už z lůna, *
   tys mi dal úkryt na matčiných prsou,
 11 na tebe odkázán jsem od zrození, *
   jen tys můj Bůh už od matčina klína.
 12 Nevzdaluj se mi, když se blíží muka, *
   a nikde nikdo, aby pomohl!

II
 13 Obklopuje mě množství býků, *
   bašanští tuři sevřeli mě,
 14 své chřtány na mě otvírají *
   jako lvi krvelačně řvoucí.
 15 Celý se roztékám jak voda, *
   kosti se ve mně rozpojují
  a moje srdce jako z vosku *
   rozpouští se mi uvnitř těla.
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 16 Hrdlo už jako střep mám vyschlé †
   a jazyk na patro se lepí, *
   do prachu smrti jsi mě vrhl. —
 17 Smečka zlých psů mě obkličuje, *
   zločinná tlupa stojí kolem.
 18 Ruce mi proťali i nohy, †
   všechny své kosti mohu spočíst, *
   a oni na mne krutě civí.
 19 Rozdělují si moje šaty, *
   metají kostky o můj oděv. —
 20 Ty, Pane, však mi nebuď vzdálen! *
   Ty mi přijď na pomoc, má sílo!
 21 Zpod meče vytrhni mou duši *
   a z drápů lítých psů můj život.
 22 Ze lvího chřtánu vysvoboď mě †
   a zachraň před tuřími rohy! *
   Vyslyš mě, vyslyš ubohého!
 23 Vyprávět budu o tobě svým bratřím, *
   ve shromáždění velebit tě budu. Δ

Řada A: Z nesmírné lásky, kterou nás Bůh milo-
val, †|| když jsme ještě byli mrtvi hříchu, | dal nám 
život v Kristu. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Bůh nám dal milost ve svém milovaném 
Synu, || v němž máme vykoupení skrze jeho krev. 
(d. v. Aleluja.)
Řada C: Nesl svůj kříž a vystoupil na místo zvané 
Kalvárie: || tam ho ukřižovali.
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2. antifona
Řada A: Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, †|| 
spravedlivý za nespravedlivé, | aby nás přivedl 
k Bohu. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Kristus se jednou obětoval, †|| aby sňal 
hříchy mnohých, | a podruhé se zjeví pro spásu těm, 
kteří ho očekávají. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Řekl lotr druhému lotru: †|| My dostává-
me, co si zasloužíme, avšak co učinil on? | Pamatuj 
na mě, Pane, až přijdeš do svého království. (d. v. 
Aleluja.)

III
 24 Kdo bojíte se Pána, velebte jej, †
   slavte jej všichni z Jákobova rodu, *
   chvějte se před ním, děti Izraele!
 25 Protože nepohrdl poníženým, *
   nezošklivil si bídu nebožáka,
  tvář před ním neskryl, ale vyslyšel ho, *
   když k němu v bídě úpěl o pomoc. —
 26 Tys cíl mé chvály v shromážděné obci, *
   své sliby splním před ctiteli Páně:
 27 Chudobní najedí se do sytosti †
   a chválit budou Pána, kdo jdou za ním, *
   ať jejich srdce věčné věky žije!
 28 Rozpomenou se všechny kraje země, †
   vrátí se k Pánu všechny lidské rody *
   a s uctíváním padnou před ním na tvář. —
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 29 Neboť jen Pánu patří kralování, *
   jeho je všechna vláda nad národy.
 30 Jemu ať klanějí se mocní země *
   vzdávají úctu ti, co v hlíně leží! —
 31 I moje duše pouze jemu žije, *
   všechno mé potomstvo mu bude sloužit.
 32 Všem příštím o Pánu se bude zpívat, †
   budoucím hlásat jeho spravedlnost: *
   neboť tak veliké je dílo Páně. Δ

Řada A: Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, †|| 
spravedlivý za nespravedlivé, | aby nás přivedl 
k Bohu. (d. v. Aleluja.)
Řada B: Kristus se jednou obětoval, †|| aby sňal 
hříchy mnohých, | a podruhé se zjeví pro spásu těm, 
kteří ho očekávají. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Řekl lotr druhému lotru: †|| My dostává-
me, co si zasloužíme, avšak co učinil on? | Pamatuj 
na mě, Pane, až přijdeš do svého království. (d. v. 
Aleluja.)

3. antifona
Řada A: Kristus, ačkoli byl Synem Božím, || naučil 
se svým utrpením poslušnosti; | a všem, kteří ho 
poslouchají, | se stal příčinou věčné spásy. (d. v. 
Aleluja.)
Řada B: Kristus na svém těle vynesl na kříž naše 
hříchy, || abychom byli mrtvi hříchu a žili sprave-
dlnosti. (d. v. Aleluja.)
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Řada C: Když Ježíš přijal ocet, †|| řekl: „Dokonáno 
jest“. | Naklonil hlavu a skonal.

Kantikum 1 Petr 2, 21–24
 21 Kristus za nás trpěl †
   a zanechal vám příklad, *
   abyste šli v jeho šlépějích. —
 22 On nic špatného neudělal, *
   a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.
 23 Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, †
   když trpěl, nevyhrožoval, *
   ale ponechal vše tomu, který 

soudí spravedlivě. —
 24 On sám donesl na svém těle *
   naše hříchy na dřevo kříže,
  abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. *
   Jeho krvavými ranami jste uzdraveni. Δ

Řada A: Kristus ačkoli byl Synem Božím, || naučil 
se svým utrpením poslušnosti; | a všem, kteří ho 
poslouchají, | se stal příčinou věčné spásy. (d. v. 
Aleluja.)
Řada B: Kristus na svém těle vynesl na kříž naše 
hříchy, || abychom byli mrtvi hříchu a žili sprave-
dlnosti. (d. v. Aleluja.)
Řada C: Když Ježíš přijal ocet, †|| řekl: „Dokonáno 
jest“. | Naklonil hlavu a skonal.
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krátké čtení Kol 1, 3.19–22

Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat 
Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Bůh totiž 
rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost do-
konalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko 
tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že jeho krví 
prolitou na kříži zjedná pokoj. I vy jste byli kdysi 
odcizeni Bohu a s ním pro svoje smýšlení a špatné 
skutky znepřáteleni. Ale teď on i s vámi obnovil dob-
rý poměr skrze Kristovo lidské tělo vydané na smrt. 
To proto, abyste byli před ním svatí, neposkvrnění 
a bezúhonní. 

krátké resPonsorium

R. Kristus zemřel za naše hříchy, * aby nás přivedl 
k Bohu. Kristus.
V. Byl usmrcen v těle, ale oživený Duchem. * Aby 
nás přivedl k Bohu. Sláva Otci. Kristus.

V době velikonoční:

krátké čtení Sk 13, 26–30

Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo 
se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse. 
Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však 
nepoznali, kdo Ježíš je. A když ho odsoudili, vyplnili 
tím jen to, co říkali proroci – jak se to předčítá každou 
sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by zasluhoval 
smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když do-
konali všechno, co bylo o něm psáno, sňali ho z kříže 
a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
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krátké resPonsorium

R. Smiluj se nad námi, laskavý Ježíši. * Aleluja, 
aleluja. Smiluj se.
V. Ty jsi pro nás s láskou trpěl. * Aleluja, aleluja. 
Sláva Otci. Smiluj se.

KAntiKum pAnny mARie

A. Kristus zemřel za všechny, †|| aby ti, kdo žijí, 
nežili už pro sebe, | ale pro toho, který za ně zemřel 
a vstal z mrtvých. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Učinil z nás království Bohu a svému Otci, || 
jako prvorozený z mrtvých a vládce králů země. (d. v. 
Aleluja.)
Nebo: Když jednorozený Syn Boží visel na kříži 
a všichni se mu posmívali, †|| jeho panenská Matka 
Maria prožívala bolest spolu s ním | a uctívala ho 
jako pravého Boha i člověka.

pRosby

Klaňme se Ježíši Kristu, který skrze Ducha svatého 
sám sebe nabídl Otci jako oběť za spásu nás všech, 
a upřímně ho prosme:
R. Pane, smiluj se.
Pane Ježíši, ty jsi svým utrpením 

daroval světu milost,
— dej, abychom stále žili z tvého svatého 

Ducha, kterého jsi nám vlil při křtu.
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Lidé tě tupili a jako červ jsi byl 
pošlapán kvůli nám,

— nauč nás své pokoře a trpělivosti.
Přišel jsi na tento svět, abys 

vydal svědectví pravdě,
— posiluj naše srdce, abychom vždy 

byli spolupracovníky pravdy.
Sám sebe jsi ponížil a stal ses 

poslušným až k smrti,
— dej, abychom trpělivě přijímali 

spolu s tebou utrpení, a tak dosáhli 
též milosti zmrtvýchvstání.

Při svém utrpení jsi vydržel kruté mučení,
— nauč nás trpělivě s tebou snášet to, 

co je způsobeno nám, abychom tak 
na sobě zjevovali tvou spásu.

Lotrovi, který s tebou trpěl na kříži, 
jsi zjednal přístup do ráje,

— přiveď laskavě s sebou do nebe i zemřelé 
bratry a sestry a jednou k nim připoj i nás.

[Následujme příklad Krista, který když byl přibit 
na kříž, odevzdával se do Otcovy vůle a prosil ho 
za ty, kdo ho pronásledují, a prosme i my Otcovo 
milosrdenství:]
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Vybere se jedna z následujících:
1. Všemohoucí věčný Bože, † ty jsi jako cenu za 

vykoupení lidstva přijal milosrdně utrpení svého 
Syna, našeho Pána Ježíše Krista. ° Dopřej nám, 
prosíme, když si dnes připomínáme jeho tresty 
a bolesti, † abychom si také zasloužili účast na 
plodech jeho utrpení.  ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky 
věků.

2. Bože, tys nechal svého Syna podstoupit utrpení 
kříže, aby zachránil lidský rod. ° Dopřej nám, 
prosíme, když jsme poznali jeho tajemství na 
zemi, † abychom si také zasloužili odměnu jeho 
vykoupení v nebi.  ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky 
věků.

3. Bože, tys nechal svého Syna podstoupit pro nás 
utrpení kříže, abys od nás zahnal moc nepříte-
le; † dopřej nám, svým služebníkům, abychom 
dosáhli milosti zmrtvýchvstání.  ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s te-
bou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Nebo jako v ranních chválách.
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Závěrečné Požehnání

Prosíme, Pane, ať tvé hojné požehnání sestoupí na 
tvou rodinu, která se zbožnou myslí a v naději na 
zmrtvýchvstání uctila utrpení a smrt tvého Syna, 
aby dosáhla odpuštění, byla naplněna útěchou, 
aby její víra rostla a naděje na věčné vykoupení se 
upevňovala.
R. Amen.
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PANNY MARIE, OCHRÁNKYNĚ 
ŘÁDU KAZATELŮ

8. května nebo jako votivní oficium
„Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále od okamžiku 
souhlasu, který s vírou vyjádřila při zvěstování a bez váhání 
zachovala pod křížem, až do věčného dovršení spásy všech vyvo-
lených. Když byla vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkol, 
ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými 
přímluvami. […] Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi 
jako přímluvkyně, pomocnice, ochránkyně a prostřednice.“ (LG, 
č. 62). Podle slov blahoslaveného Humberta z Romans byla 
blahoslavená Panna „velkou pomocnicí řádu v jeho začátcích 
[…] a doufáme, že jej přivede k dobrému konci.“ Proto se náš 
řád od nejstarších dob obrací k Panně Marii jako k ochránkyni 
Řádu kazatelů. Podle legendy bývala znázorňována tak, že pod 
svým ochranným pláštěm ukrývá všechny bratry a sestry Do-
minikova řádu.

Pozvání k modlitbě
A. Jásejme Pánu při oslavě Panny Marie, | ochrán-
kyně našeho řádu. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Pojďte, klaňme se Spasiteli světa, | počatému 
z Ducha svatého v příbytku Panny. (d. v. Aleluja.)

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Zdrávas, Matko soucitu, vlídnosti, 
odpuštění, naděje, zbožnosti, 
Matko Boží a Matko milosti, 
Matko lásky a čisté radosti.
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2. Tys údolí, kde se skví samý květ, 
zdroji blaha, prýštící v celý svět, 
Matko svatá, kéž by tvůj čistý ret 
přímluvou nás vytrhl z našich běd.

Δ. Nezrozený Otec ti život dal, 
zastínil tě jediný tvůj Syn – Král, 
svatý Duch tě mateřstvím požehnal. 
Ať za to jim zní věčná píseň chval! Amen.

druhé čtení – jedno ze tří následujících:

Z výkladu řádových stanov od blahoslaveného 
Humberta z Romans

(Opera de vita regulari, ed. J.-J. Berthier, 
vol. II, Romæ 1889, str. 134–136)

Náš řád má za zvláštní ochránkyni 
blahoslavenou Pannu

Z některých událostí, které se staly na počátku 
našeho řádu, můžeme vyvodit mnoho důvodů, proč 
sama blahoslavená Panna Maria je jeho zvláštní 
ochránkyní. Z těch, které jsem slyšel na vlastní uši, 
a z mnoha jiných, které jsou zapsány v Životech 
bratří, se zdá, že ona je zvláštní matkou řádu, který 
má chválit, velebit a hlásat jejího Syna; že tento řád 
zrodila, že ho podporuje a chrání.

Proto jí svatý Dominik svěřoval řád ve svých 
modlitbách jako zvláštní patronce, jak čteme v Nové 
legendě. A proto se jí jako matce denně odporou-
číme procesím – tak jako svatému Dominiku při-
pomínkou.
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Mnoho důvodů současně doporučuje její patro-
nát.

Patronát těch, kdo mají vliv u dvorů, je lepší. 
Taková je ona. Nemůže jí chybět příležitost, protože 
je Královnou nebes. Proto se říká o její osobě: v Je-
ruzalémě vykonávám svou moc.1 Také čím důvěr-
něji je vlivná osoba spojena s Pánem, od kterého si 
chceme něco vyprosit, tím lepší je její patronát. Ale 
jaký vztah může být důvěrnější než Matky k Synovi? 
Je velmi blízký, ano velmi hluboký! Proto je řečeno: 
Královna stojí po tvé pravici2 – je ti totiž u onoho 
dvora ze všech nejdůvěrnější.

Dále, čím je kdo obávanější u protivníků, tím lep-
ší je jeho patronát. Ona však je pro nepřátele hrozná 
jak seřazené šiky.3 Můžeme tedy pevně doufat, že 
se nám snadno dostane její ochrany.

Není přece necitelná nebo tvrdá k těm, kdo k ní 
přistupují; naopak je dokonce celá líbezná, plná 
dobroty a půvabu, plná mírnosti a milosrdenství. 
Proto se praví: Jsi líbezná.4 Dále: víc můžeme oče-
kávat od pomoci toho, kdo je potřebnému více za-
vázán. Ona je velmi zavázána hříšníkům, protože 
kvůli nim má všechnu svou znamenitost. Proto je 
řečeno: prut, vzešlý z pahýlu Jesse,5 což se vykládá 
jako „plamen ohně“, protože Bůh k ní přišel veden 
plamenem své velké lásky k světu; a tak tedy byl svět 
příčinou její existence.

Také byla dána za ochránkyni ubohým jako jejich 
obhájkyně; jako se stalo Božím řízením, že se Ester, 
povýšená na královnu, stala obhájkyní židovského 
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národa. Tak máme klidně přistupovat k blahosla-
vené Panně, protože ona má za povinnost starat se 
o naše záležitosti. Dále, větší podporu očekáváme 
od toho, o jehož laskavé podpoře jsme se mnohokrát 
přesvědčili. A ona je taková, jak dosvědčují nesčetné 
příklady. Kdo k ní kdy přišel, a ona ho nepodpořila? 
Ze svého soucitu účinně podpořila všechny. Proto 
je řečeno: Jako oliva na polích6 – ne v zahradách, 
neboť z jejích plodů mohou obdržet všichni. Také 
pomáhá ve všem: nad potřebami všech se slitovává 
s nesmírnou láskou. Pomáhá všude. Pomáhá vždyc-
ky. Proto se praví: Až do budoucího věku neustanu,7 
totiž pomáhat všem.

Je tedy jasné, jak mnoho můžeme doufat v její 
podporu, jestliže ji budeme s vírou vzývat, neboť 
je přívětivá a trpělivá k těm, kdo k ní přistupují. 
Proto říká Pavel: Přistupujme s důvěrou k trůnu 
milosti.8 Ona je trůn Boží milosti, protože od ní 
k lidem vycházejí mnohonásobné milosti. Jako se 
mluví o soudním trůnu, odkud vychází soud, tak se 
správně mluví o trůnu milosti, odkud vychází mi-
lost. A protože její patronát tolik zmůže a můžeme 
ho mít tak snadno, je třeba mu dávat přednost přede 
všemi jinými. Proto denně konáme průvod k její 
poctě, abychom ji stále měli za ochránkyni v nebi.
1Sir 24, 11. 2Žl 44 (45), 10. 3Pís 6, 4. 4Srov. Pís 6, 4. 5Srov. Iz 11, 1. 
6Srov. Sir 24, 14. 7Srov. Sir 24, 9. 8Žid 4, 16.
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ResponsoRium Žid 4, 16

R. Přistupujme s důvěrou || k trůnu milosti, * aby-
chom dosáhli milosrdenství | a nalezli milost, kdy-
koli potřebujeme pomoci. (d. v. Aleluja.)
V. K tobě, Panno, vzdycháme, | lkajíce a plačíce 
v tomto slzavém údolí. * Abychom dosáhli.

Nebo:
Z vyprávění blahoslavené Cecílie o svatém Domi-
nikovi

(Miracula beati Dominici, 7: ed. A. Walz, 
„Lateranum XIV“, 1948, str. 316–317)

Svatému Dominikovi se při modlitbě zjevila 
blahoslavená Panna a sdělila mu, že pečuje o řád

Když jednou svatý Dominik bděl na modlitbách 
v kostele až do půlnoci, vyšel pak z kostela, vstou-
pil do dormitáře a pohroužil se do modlitby v jeho 
přední části.

Když stál v modlitbě, pohlédl na druhou stranu 
dormitáře a spatřil přicházet tři překrásné paní. Ta, 
která byla uprostřed, byla úctyhodná a vznešená 
a zdála se krásnější a důstojnější než ostatní. Jedna 
z těch dvou nesla jakousi skvostnou a krásnou ná-
dobu, druhá pak nesla kropáč a podala ho té paní, 
která byla uprostřed. Ta paní pak pokropila bratry 
a pokřižovala je. Řekla svatému Dominikovi: „Já 
jsem ta, kterou každý večer vzýváte. A když řeknete: 
Eia ergo, advocata nostra, poklekám před svým 
Synem a prosím o zachování tohoto řádu.“
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Když pak obešla všechny bratry a pokřižovala 
je a pokropila, zmizela. Svatý Dominik se vrátil 
k modlitbě na místo, kde byl prve, a hle, najednou 
byl v duchu uchvácen před Boha a uviděl Pána 
a blahoslavenou Pannu, jak sedí po jeho pravici. 
A svatému Dominikovi se zdálo, že naše Paní má 
na sobě safírově modrý plášť.

Když se pak svatý Dominik rozhlédl, viděl před 
Bohem řeholníky ze všech řádů, ale ze svého nevi-
děl žádného. Hořce se rozplakal, zůstal stát daleko 
a neodvážil se přiblížit k Pánu a k jeho Matce. Tu 
mu naše Paní pokynula rukou, aby k ní přišel. Ale on 
se neodvažoval přistoupit, dokud ho Pán podobně 
nezavolal.

Svatý Dominik přistoupil, padl před nimi a velmi 
hořce plakal. Pán mu řekl, aby vstal. Když vstal, ze-
ptal se ho Pán: „Proč tak hořce pláčeš?“ On pravil: 
„Pláču, protože tady vidím všechny řády, z mého 
však nikoho.“ A Pán mu řekl: „Chceš vidět svůj 
řád?“ On odpověděl s třesením: „Ano, Pane.“ Tu 
blahoslavená Panna odhrnula plášť, který měla na 
sobě, a roztáhla ho před svatým Dominikem. Byl tak 
veliký, že se zdálo, jako by zahrnoval celou nebeskou 
vlast, a pod ním spatřil velké množství bratří.

Tehdy svatý Dominik padl na zem, děkoval Bohu 
a jeho blahoslavené Matce Marii, a vidění zmize-
lo. Ihned se probral a spěšně zvonil na jitřní. Po 
ranním oficiu svolal bratry do kapituly, udělal jim 
velké, překrásné kázání a povzbuzoval je k lásce 
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a úctě k blahoslavené Panně Marii. Mezi jiným jim 
vyprávěl i o tomto vidění.

[O tomto vidění vypravoval sám svatý Dominik 
sestře Cecílii a jiným sestrám od svatého Sixta, 
jako by šlo o někoho jiného. Ale bratří, kteří byli 
s ním a slyšeli to od něho, naznačili sestrám, že to 
byl on sám.

O tom všem, co je výše napsáno o svatém Do-
minikovi, podala zprávu sestra Cecílie. Prohlásila, 
že to všechno je pravda, a kdyby bylo třeba, že je 
ochotna to odpřisáhnout. Ale protože je tak svatá 
a tak zbožná a jejím jasným slovům se snadno může 
věřit, zapsala sestra Angelika z téhož kláštera svaté 
Anežky ke cti a chvále našeho Pána Ježíše Krista 
a našeho svatého otce Dominika a k útěše bratří to, 
co sestra Cecílie sdělila ústně. Odpusťte pisatelce 
sloh, protože vůbec nezná mluvnici.]

ResponsoRium

R. Jsi šťastná, svatá Panno Maria, || a svrchovaně 
hodná veškeré chvály. * Z tebe nám vzešlo Slunce 
spravedlnosti, Kristus, náš Bůh. (d. v. Aleluja.)
V. Oroduj za lid, modli se za duchovenstvo, při-
mlouvej se za zasvěcené ženy. | Ať pociťují tvou 
pomoc všichni, kdo slaví tvou památku. * Z tebe 
nám vzešlo.
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Nebo:
Z encykliky svatého Jana Pavla II. „Redemptor 
hominis“

(AAS 71 [1979], str. 321–324)

Věčná láska Boha Otce, jež se projevila 
v lidských dějinách skrze Syna, přichází 

k nám prostřednictvím této Matky
Maria je Matkou církve, poněvadž v důsledku 

svého nevýslovného vyvolení samým věčným Otcem 
a díky zvláštnímu působení Ducha lásky dala lidský 
život Božímu Synu, pro kterého a skrze kterého 
je všechno1 a od kterého všechen Boží lid dostává 
milost a důstojnost svého vyvolení. Její vlastní Syn 
si výslovně přál, aby mateřství jeho Matky bylo roz-
šířeno – a to způsobem snadno přístupným všem 
duším a srdcím – tím, že jí, když visel na kříži, dal 
za syna svého milovaného učedníka.2

Duch svatý jí vnukl, aby po nanebevstoupení 
našeho Pána i ona zůstala ve večeřadle v usebrané 
modlitbě a očekávání, spolu s apoštoly, až do dne 
letnic, kdy se měla viditelně zrodit církev a vyjít 
z přítmí na světlo.3 V následujících dobách všechna 
pokolení učedníků a těch, kdo vyznávají a milují 
Krista – stejně jako apoštol Jan –, přijala duchovně 
do svých domovů tuto Matku,4 která byla takto už od 
samého počátku, to je od chvíle zvěstování, zapojena 
do dějin spásy a do poslání církve.

Proto my všichni, kdo tvoříme dnešní generaci 
Kristových učedníků, chceme se s ní obzvláštním 
způsobem spojit. Vede nás k tomu hluboká nutnost 
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pramenící z víry, naděje a lásky. Vždyť přece, cítí-
me-li v tomto těžkém a zodpovědném údobí cír-
kevních a lidských dějin zvláštní potřebu obracet 
se ke Kristu, který je Pán jak své církve, tak i dějin 
lidstva mocí tajemství svého výkupného díla, pak 
také věříme, že nikdo jiný než Maria nás nebude 
umět lépe uvést do božského a lidského rozměru 
tohoto tajemství. Nikdo jako Maria do něho nebyl 
uveden samým Bohem. V tom záleží výjimečný rys 
jejího božského mateřství. Nejen, že jeho důstojnost 
je jedinečná a neopakovatelná v dějinách lidského 
pokolení, nýbrž jedinečná je pro svou hloubku a roz-
sah působnosti i účast Panny Marie samé – právě 
v důsledku tohoto mateřství – na Božím plánu 
lidské spásy skrze tajemství vykoupení.

Můžeme říci, že toto tajemství se utvářelo pod 
srdcem nazaretské Panny, když vyslovila své staň 
se. Od té chvíle její panenské a zároveň i mateřské 
srdce zvláštním působením Ducha svatého nepře-
tržitě sleduje dílo svého Syna a vychází vstříc všem 
těm, které Kristus objal a stále objímá svou nevy-
čerpatelnou láskou. Proto také musí být i toto srdce 
mateřsky nevyčerpatelné.

Charakteristické rysy této mateřské lásky, kterou 
Boží Matka vnáší do tajemství vykoupení a do života 
církve, jsou vyjádřeny její zvláštní blízkostí člově-
ku a všemu, co prožívá. V tom záleží její tajemství 
Matky. Věčná láska Boha Otce, jež se projevila v lid-
ských dějinách skrze Syna, kterého dal lidem, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný 



676 Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů

život,5 přichází ke každému z nás prostřednictvím 
této Matky, a nabývá tak rysů, které jsou každému 
člověku srozumitelnější a přístupnější.

V důsledku toho musí být Maria přítomna i na 
všech cestách každodenního života církve. Z její 
mateřské přítomnosti církev čerpá jistotu, že sku-
tečně žije životem svého Učitele a Pána a že prožívá 
tajemství vykoupení v celé jeho životodárné hloubce 
a plnosti.

Především snažně prosím Marii, nebeskou Matku 
církve, aby i ona ráčila s námi vytrvávat v této mod-
litbě nového adventu lidstva, s námi, kteří tvoříme 
církev, to je mystické tělo jejího jednorozeného 
Syna. Doufám, že díky této modlitbě budeme moci 
přijmout Ducha svatého, který na nás sestoupí, 
a že se tak staneme Kristovými svědky až do končin 
země,6 stejně jako ti, kteří vyšli v den letnic z jeru-
zalémského večeřadla.
1Srov. Žid 2, 10. 2Srov. Jan 19, 26. 3Srov. Sk 1, 14. 4Srov. Jan 
19, 27. 5Jan 3, 16. 6Srov. Sk 1, 8.

ResponsoRium Srov. Jan 19, 26.27

R. Když Ježíš || uviděl svou Matku | a jak při ní stojí 
ten učedník, kterého měl rád, | řekl Matce: „Ženo, 
to je tvůj syn.“ | Potom řekl učedníkovi: * „To je tvá 
matka.“ (d. v. Aleluja.)
V. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. * „To 
je.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Maria, ty vždy pozorně 
vyslýcháš snažný lidí hlas. 
Prosíme tebe pokorně: 
stůj při nás, Matko, v každý čas.

2. Stůj při nás, kdyby do svých pout 
nás těžká vina sevřela, 
pomoz nám síť zla rozetnout, 
jež mnohá srdce opředla.

3. Stůj při nás, když svět před náš zrak 
vykouzlí lákavý svůj zjev, 
ať náš duch neopustí pak 
loď spásy, nebe zapomněv.

4. Stůj při nás, byť by tělu jen 
pohroma těžká hrozila, 
dej klidné časy lidem všem, 
za nichž by věčnost zářila.

5. Stůj při svých dětech, až i jim 
nadejde zápas smrtelný, 
aby s tvým mocným přispěním 
dosáhli věčné odměny.

Δ. Ať Otce s Utěšitelem 
i tvého Syna lidstvo ctí, 
že ozdobil tě oděvem 
svých nejvzácnějších milostí.
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psAlmodie

Mohou se vzít antifony ze společných textů o Panně Marii nebo 
ze sobotní památky Panny Marie.

krátké čtení Srov. Sk 1, 11b.12.13a.14

Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili 
do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je 
blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní 
cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do 
hořejší místnosti, kde bydleli. Všichni jednomyslně 
setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou 
matkou Marií a s jeho příbuznými.

krátké resPonsorium

Během roku:
R. Svatá Maria, Matko Kristova, * slyš služebníky, 
kteří tebe prosí. Svatá Maria.
V. A vypros nám z nebe odpuštění. * Slyš služební-
ky, kteří tebe prosí. Sláva Otci. Svatá Maria.
V době velikonoční:
R. Svatá Maria, Matko Kristova, slyš služebníky, 
kteří tebe prosí.* Aleluja, aleluja. Svatá Maria.
V. A vypros nám z nebe odpuštění. * Aleluja, alelu-
ja. Sláva Otci. Svatá Maria.

Zachariášovo kantikum

A. Požehnaná a úctyhodná je svatá Maria, | pa-
nenská Boží Rodička. | Oslavujeme ji jako svou 
ochránkyni, | aby se za nás přimlouvala u Pána. 
(d. v. Aleluja.)
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Nebo: Buď zdráva, hvězdo jitřní, | tys lék na naše hří-
chy, | tys Paní a Královna světa, | ty jediná zasloužíš 
název panna. | Proti střelám nepřítele postav jako 
štít spásy svou ctnost. | Vyvolená Snoubenko Boha, 
buď nám přímou cestou k věčným radostem. (d. v. 
Aleluja.)

pRosby ST

Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny 
Marie, a prosme ho:
R. Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá Matka přišla na 

svět jako zářící jitřenka ohlašující den spásy,
— veď nás svou milostí, ať stále 

chodíme ve tvém světle.
Ježíši, věčné Slovo Otcovo, ty sis vyvolil 

za Matku neporušenou pannu,
— vysvoboď nás z porušení hříchu.
Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála  

a s tebou trpěla tvá Matka,
— na její přímluvu dej i nám statečnost 

a vytrvalost, abychom obstáli ve 
všech zkouškách s vědomím, že tím 
máme účast na tvém utrpení.

Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, 
svěřil jsi lidstvo do ochrany své Matky,

— dej, ať chráněni její mocnou záštitou 
zůstáváme stále spojeni s tebou.

Otče náš.



680 Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů

Závěrečná modlitBa

Věrný a milosrdný Bože, ty jsi svěřil Kazatelský 
řád zvláštní ochraně blahoslavené Panny Marie. ° 
Prosíme, jako je v tomto životě naší sladkostí a naší 
nadějí, † tak dej, ať nám při odchodu ze života milo-
srdně ukáže tvého Syna Ježíše. ° Neboť on s tebou † 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.
Nebo jako ve večerních chválách.

Večerní chvály

Hymnus

1. Pod jařmem hříchu sehnuti 
své prosby vyléváme ti, 
Královno jasná nebes bran, 
skloň svůj sluch k našim modlitbám.

2. Přej sluchu hlasu našemu, 
ty bráno k žití věčnému. 
Tou se k nám naděj vrátila 
v život, jejž Eva ztratila.

3. Ty Matko Vládce, která s ním 
vládneš, vrať život dětem svým, 
přimluv se a nám dosáhni 
čas k upřímnému pokání.

4. Královno svatá, k prosbě tvé 
druží se sbory nebeské. 
Kéž obměkčen tvou přímluvou 
Pán zahrne nás láskou svou.
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5. Královno, matko dětí svých 
splň snažné prosby věřících. 
Po tomto žití prchavém 
nás ve svůj pravý pokoj vem.

Δ. Buď chvála Otci se Synem 
i s Duchem Utěšitelem, 
že poctili tě větší ctí 
než všechny jiné bytosti. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít antifony ze společných textů o Panně Marii nebo 
ze sobotní památky Panny Marie.

krátké čtení Zj 12, 3a.4cd.5–6a

Potom se objevilo na nebi veliké znamení: Drak se 
postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její 
dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, 
toho, který má vládnout všem národům železným 
prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe 
k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, 
kde měla místo připravené od Boha.

krátké resPonsorium

Během roku:
R. Svatá Boží Rodičko, * ustavičná Panno, Maria. 
Svatá.
V. Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha. * 
Ustavičná Panno, Maria. Sláva Otci. Svatá.
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V době velikonoční:
R. Svatá Boží Rodičko, ustavičná Panno, Maria, * 
aleluja, aleluja. Svatá.
V. Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha. * 
Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Svatá.

KAntiKum pAnny mARie

A. S radostí slavme blahoslavenou Pannu Marii 
jako svou ochránkyni, || aby se za nás přimlouvala 
u našeho Pána Ježíše Krista. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Slavná Boží Rodičko, ustavičná Panno, Ma-
ria, || ty jsi směla nosit Pána celého tvorstva a jako 
jediná panna kojit Krále andělů. | Prosíme, pamatuj 
dobrotivě na nás a pros za nás Krista, | abychom pod 
tvou ochranou mohli dojít do nebeského království. 
(d. v. Aleluja.)

pRosby ST

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu 
učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:
R. Bože, naplň nás svou milostí.
Bože, tys vyvolil Pannu Marii, 

aby byla Matkou tvého Syna,
— na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Tys svěřil všechny lidi do mateřské 

ochrany Panny Marie,
— na její přímluvu uzdrav nemocné, 

potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům 
a dej všem spásu a mír.
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Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha 
svatého a naplnils ji svou milostí,

— sešli i nám hojnost darů svého Ducha.
Tys shromáždil apoštoly, aby společně 

s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,
— dej, ať tvá církev následuje příklad 

jejich jednomyslné modlitby 
a roste k dokonalosti lásky.

Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii 
s tělem i s duší do nebeské slávy,

— dej i našim zemřelým účast 
na slávě svého Syna.

Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, z tvé vůle byl pro spásu duší založen Řád 
kazatelů pod zvláštní ochranou nejblahoslavenější 
Panny Marie, aby jej ustavičně zahrnovala svými 
dobrodiními. ° Na naše prosby nám dej, když si 
dnešním slavením připomínáme její ochranu, † ať 
jsme s její pomocí a přímluvou přivedeni do nebes-
ké slávy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo jako v ranních chválách.
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SOBOTNÍ PAMÁTKA  
PANNY MARIE

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 Pozvání k modlitbě
A. Když slavíme památku Matky Boží, | klaňme se 
Kristu Pánu, jejímu Synu.
Nebo: Pojďte, klaňme se Kristu, | narozenému z Pan-
ny.

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Radujme se dnešního dne,  
jejž Královně, slávy hodné, 
církev svatá věnuje.

2. Je to den, kdy svoje přání 
tobě, Panno, naše Paní, 
rodina tvá zjevuje.

3. Den to odedávna slavný 
byl vždy svatý, požehnaný, 
byl sedmým dnem stvoření.

4. Víme, že jsi Pannou zvána,  
přesvatá a požehnaná, 
nad niž není světější.
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5. Toho dne, kdy bez naděje 
stádečko tvé maličké je, 
chová víru pevnější.

6. Toho dne víc k tobě lkáme, 
vzdechy své ti předkládáme 
a ty jsi k nám vlídnější.

7. Zbavuješ nás trestů viny, 
jsi nám mocnou přímluvkyní 
a vedeš nás v rajskou říš.

8. Od hříchů nás očišťuješ, 
v Kristu znovu obnovuješ, 
odměny nám rozdílíš.

9. Proto ctěme, bratři milí, 
jak Otcové to činili,  
svatou Pannu v dnešní den.

10. Prosme ji, ať zas nás vede, 
aby každý v blahé nebe 
jednou jí byl přiveden.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z modliteb svaté Kateřiny Sienské
(Oratio XI, in die Annuntiationis 1379: 

ed. G. Cavallini, Roma 1978, str. 119–123)

Do Marie bylo zaseto Boží Slovo
Ó Maria, Maria, chráme svaté Trojice! Maria, 

nositelko Ohně, Maria, prostřednice milosrdenství, 
Maria, která jsi zplodila božský Plod, Maria, Vy-
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kupitelko lidského pokolení! Utrpením tvého těla 
v Kristu byl vykoupen svět. Kristus nás vykoupil 
svým utrpením, ty zase bolestmi těla i duše.

Maria, moře pokoje, rozdavatelko míru, Maria, 
úrodná země! Ty jsi nový strom, z kterého máme 
vonný květ – Slovo, jednorozeného Božího Syna. 
Do tebe, úrodné země, bylo zaseto toto Slovo. Ty 
jsi zároveň země i strom. Maria, ohnivý voze, tys 
přinesla oheň, skrytý a zahalený tvým popelem, 
který je popelem našeho lidství.

Maria, schránko pokory, v tobě se uchovává 
a hoří světlo pravého poznání, v němž ses povznesla 
sama nad sebe a tak ses zalíbila věčnému Otci. On 
tě také uchvátil a připoutal k sobě jedinečnou lás-
kou, neboť světlo a oheň tvé lásky a olej tvé pokory 
upoutaly jeho božství a přiměly ho, že přišel do tebe, 
třebaže ho už velký žár jeho bezmezné lásky přinutil, 
aby přišel k nám.

Maria, dík tomuto světlu nebyla jsi pošetilou 
pannou, nýbrž pannou moudrou.1 Tato moudrost tě 
přiměla, aby ses otázala anděla, jak se mohou stát 
ony věci, které ti zvěstoval. Nevěděla jsi snad, že vše-
mohoucímu Bohu není nemožné uskutečnit takový 
div? Jistěže ano. Proč jsi tedy řekla: Vždyť muže 
nepoznávám? 2 To nebyl nedostatek víry, avšak ve 
své hluboké pokoře, aniž jsi zapochybovala o Boží 
všemohoucnosti, jsi myslela jen na svou nehodnost. 
Maria, byla to bázeň, kterou v tobě vyvolala andělo-
va slova? Spíše se zdá, že tvůj zmatek pocházel z po-
divu, když jsi viděla všechno v pravém světle. A co 
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tě plnilo podivením? Velká Boží dobrota, kterou jsi 
viděla. Když jsi uvažovala o své vlastní nehodnosti 
a slabosti a o tak velké milosti, byla jsi plna úžasu. 
Byl to pocit vlastní nehodnosti a vlastní slabosti 
tváří v tvář velké a nevýslovné Boží milosti, který 
u tebe způsobil podiv a překvapení. Rozumnost 
tvé otázky prozrazuje hloubku tvé pokory! Nešlo tu 
o žádnou obavu, ale o pocit údivu nad nesmírnou 
dobrotivostí a láskou Boží v poměru k maličkosti 
a nepatrnosti tvých ctností.

Ó Maria, ty ses dnes stala knihou, ve které je na-
psán náš Zákon. V dnešní den byla do tebe vepsána 
moudrost věčného Otce. V dnešní den se v tobě 
projevuje síla a svoboda člověka. Ano, projevuje 
se důstojnost člověka, neboť když o tobě, Maria, 
uvažuji, vidím, že když Duch svatý v tobě utvořil 
vtělené Slovo, jediného Syna Božího, vepsal tam 
svou rukou celou svatou Trojici. Vepsal tam Otcovu 
moudrost, to je samo jednorozené Boží Slovo, záro-
veň s Otcovou všemohoucností, se kterou uskutečnil 
toto veliké tajemství. Dokonce tam vepsal i svou 
vlastní Lásku, to jest svatého Ducha, neboť právě 
působením milosti a Boží lásky bylo toto tajemství 
dokonáno.
1Srov. Mt 25, 1–13.  2Lk 1, 34.

ResponsoRium Srov. Lk 1, 48

R. Blahopřejte mi všichni, || kdo milujete Pána! | 
Vždyť proto, že jsem byla maličká, | zalíbila jsem se 
Pánu. * A ze svého těla jsem zrodila Boha a člověka.
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V. Budou mě blahoslavit všechna pokolení, | neboť 
Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici. * A ze 
svého těla.

Nebo:
Z výkladu řádových stanov od blahoslaveného 
Humberta z Romans

(Opera de vita regulari, ed. J. J. Berthier, 
vol. II, Romæ 1889, str. 72–73; 70–71)

Proč se připisuje sobota blahoslavené Panně a proč 
jí náš řád prokazuje mnoho duchovních služeb
Je pro nás dobré, když víme, proč ctitelé bla-

hoslavené Panny ji uctívají víc v sobotu než v jiný 
den. Všimněme si tedy, že Pán, jak se praví, v so-
botu odpočinul.1 V ní také spočinul jako ve svém 
stánku. Shodnou se tedy sobota a Panna, protože 
sobota je čas Pánova odpočinku a Maria je jeho 
prostor. V sobotu se také naplnilo dílo stvoření 
neboli přirozenosti. V Marii se naplnilo dílo zno-
vustvoření neboli milosti. Bernard říká: „V tobě 
a skrze tebe, nejdobrotivější Maria, Stvořitelova 
ruka znovu stvořila všechno, co předtím stvořila. 
Shodují se tedy Maria a sobota v tomto naplnění.“ 
Sobota byla požehnaná víc než jiné dny, proto stojí 
v knize Genesis: Bůh požehnal sedmému dni.2 Také 
Maria je požehnaná mezi všemi ženami.

Sobota byla světější než jiné dny, proto stojí v téže 
knize Genesis: A posvětil ho.3 I Maria je světější 
než všichni. Proto se sluší, aby nad jiné požehnaná 
a světější než všichni byla zvlášť uctívána ve světější 
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den. Rovněž jako je sobotní den uprostřed mezi 
pátkem, což je kající den, a nedělí, která je dnem 
radosti, a nikdo nemůže přejít od kajícího dne ke dni 
radostnému jinak než přes sobotu, tak ani z trápení 
tohoto světa nemůže nikdo přejít do nebeských ra-
dostí jinak než skrze Prostřednici světa. A jak říkají 
svatí, zatímco jiní v sobotu ochabli, ona si zachovala 
víru. A také zjišťujeme, že v sobotu udělala víc zá-
zraků a vícekrát pomohla lidem.

Také v církevním oficiu se zpívá o ní právě v so-
botu sekvence: Jásejme v tento den. V ní se zmiňují 
uvedené důvody, proč se Marii zvlášť věnuje sobota.

Ale náš řád prokazuje blahoslavené Panně víc 
duchovních služeb než mnoho jiných řádů.

Předně kázáním: neustále chválí a velebí ji a je-
jího Syna a káže o nich.

Zadruhé: každý den oficium začíná a končí jí, 
proto se její kompletář říká naposled. Také se denně 
koná po kompletáři průvod k její poctě, což koná 
opravdu jenom náš řád. Ve vstupu mše svaté a při 
vyslovení jejího jména jí řád vzdává zvláštní úctu 
pokleknutím a úklonou. A také se její každodenní 
oficium modlí vždycky a všude vestoje, kdežto při 
jiném oficiu bratří někdy sedí.

Při profesi jí každý člen řádu skládá zvláštní slib 
poslušnosti, když říká: Skládám profesi a slibuji 
poslušnost Bohu a blahoslavené Panně Marii,4 
což není v jiných řádech. Dále, o sobotách se koná 
v kostele celé oficium o ní, kromě odůvodněných 
případů. A když se zpívá v kostele k její poctě, zpívají 
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bratří zbožněji a slavnostněji, jak je zjevné u antifon 
každodenního průvodu a u připomínek, které se 
o ní konají.

Ale úcta a zbožnost, jakou máme mít k Panně 
Marii, žádá, abychom dělali více, než říkají stanovy. 
Vždyť ona byla velkou pomocnicí, když řád začínal, 
a doufáme, že ho dovede k dobrému konci.
1Srov. Gn 2, 2–3. 2Gn 2, 3. 3Tamtéž. 4LCO, č. 199, § I.

ResponsoRium

R. Panenská Kristova Rodičko, || porodila jsi 
Boha. | Zářivá Hvězdo mořská, | chraň nás, opatruj 
nás. * Když s radostí rodíš, | nebeské zástupy zpívají 
chvály.
V. Přimlouvej se za nás, dobrotivá Panno Maria. * 
Když s radostí.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Ó Paní, slávou zářící, 
trůn nad hvězdami mající, 
Synáčka, jenž je Tvůrcem tvým, 
kojilas ňadrem přesvatým.

2. Co Eva k žalu ztratila, 
svým Dítkem jsi nám vrátila. 
Otvíráš cestu plačícím, 
by mohli k tobě do výšin.
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3. Zářivá bráno, kterou Král 
k nám z říše světla zavítal. 
Za život Pannou vrácený 
vzdej díky, lide spasený.

4. Maria, Matko milosti, 
smilování a vlídnosti, 
ochraň nás před nepřítelem, 
v hodině smrti k sobě vem.

Δ. Ať Otce s Utěšitelem 
i tvého Syna lidstvo ctí, 
že ozdobil tě oděvem 
svých nejvzácnějších milostí.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Panno Maria, ustavičně se máš proč rado-
vat! †|| Vždyť jsi směla nosit Krista, Stvořitele nebe 
i země, | a z tvého lůna vyšel Spasitel světa!
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Shlédl na svou nepatrnou služebnici. || Hle, 
od této chvíle mě budou blahoslavit všechna poko-
lení.
A. 3. Blahoslavená jsi, Maria, že jsi uvěřila. || Splní 
se v tobě to, co ti bylo řečeno od Pána, aleluja.
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krátké čtení Zj 12, 3a.4cd.5–6a

Potom se objevilo na nebi další znamení: drak se 
postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její 
dítě, jakmile ho porodí. A porodila dítě, chlapce, 
toho, který má vládnout všem národům železným 
prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe 
k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, 
kde měla místo připravené od Boha.

krátké resPonsorium

R. Svatá Boží Rodičko, * ustavičná Panno Maria.
V. Přimlouvej se za nás u Pána, našeho Boha. * 
Ustavičná. Sláva Otci. Svatá Boží Rodičko.

Nebo: Iz 7, 14–15

Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno 
Emanuel, to je „Bůh s námi“. Bude jíst smetanu 
a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré.

krátké resPonsorium

R. Slovo se stalo tělem * a přebývalo mezi námi. 
Slovo.
V. To bylo na počátku u Boha. * A přebývalo mezi 
námi. Sláva Otci. Slovo se stalo tělem.
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Zachariášovo kantikum

A. Duch svatý na tebe sestoupí, Maria. || Neboj se, 
budeš mít v lůně Božího Syna, aleluja.
Nebo: Slavná Matko Boží, Maria, ustavičná Panno, || 
ty jsi směla nosit Pána celého tvorstva a jako jediná 
panna kojit Krále andělů; | prosíme, pamatuj dobro-
tivě na nás a pros za nás Krista, | abychom pod tvou 
ochranou si zasloužili dojít do nebeského království.

pRosby

Bůh, náš Otec, vyslyší všechny, kdo jej vzývají. Pro-
sme ho s důvěrou:
R. Pane, smiluj se!
Otče milosrdenství, vzdáváme ti díky, že jsi 

nám dal Marii za matku a za příklad,
— na její přímluvu posvěť naše srdce.
Tys učinil Marii pozornou k tvému 

Slovu a svou věrnou služebnicí,
— na její přímluvu nás učiň služebníky 

a učedníky tvého Syna.
Tys poslal svého Ducha, aby Maria 

počala tvého Syna Ježíše,
— na její přímluvu nám uděl plody Ducha svatého.
Tys posiloval Marii, když stála u kříže a v den 

zmrtvýchvstání svého Syna jsi ji naplnil radostí,
— na její přímluvu nám ulev v našich 

souženích a povzbuď naši naději.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Podle tvé vůle, Bože, přijal tvůj Syn při andělově 
zvěstování tělo z lůna blahoslavené Panny Marie: † 
my věříme, že je skutečně Rodičkou Boží; ° proto 
splň naše pokorné prosby, † aby nám její přímluva 
u tebe stále pomáhala. ° Skrze tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

Nebo:
Bože, z tvé vůle byl pro spásu duší založen Řád 
kazatelů pod zvláštní ochranou nejblahoslavenější 
Panny Marie, aby jej ustavičně zahrnovala svými 
dobrodiními. ° Na naše prosby nám dej, když si 
dnešním slavením připomínáme její ochranu, † ať 
jsme s její pomocí a přímluvou přivedeni do nebes-
ké slávy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.

PANNY MARIE, KRÁLOVNY PANEN

 Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Spasiteli světa, | narozenému 
z Panny.
Nebo: Jásejme Bohu, | když slavíme památku bla-
hoslavené Panny Marie.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Zdrávas, Panno, plná krásy, 
pannou navždy zůstala jsi, 
když tvým Synem Pán se stal.

2. Skvoucí perlo, strome v květu, 
z tebe vzešel život světu, 
Kristus, spravedlivý Král.

3. Ty olivo, plod všem skýtáš 
a nikoho neodmítáš, 
své srdce mu nezavřeš.

4. Nás vyhnance k sobě vodíš, 
vzácný hrozen, révo, plodíš, 
Spasitele lidí všech.

5. Zdrávas, Panno, Matko Boží, 
věčné Slunce v tobě hoří 
i zář luny za noci.

6. Ke všem se vždy chováš vlídně: 
podpírej nás, tvory bídné, 
všemocnou svou pomocí.

7. S tebou ať andělé svatí 
jsou na věky s námi spjati 
v chvalozpěvu jediném.

Δ. Proto všichni radost mějme, 
Bohu Otci slávu pějme, 
a s ním Duchu se Synem.
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druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z pojednání „O povaze dobra“ od svatého Alberta 
Velikého

(Kap. 141–143, ed. E. Filthaut, Monasterii 
Westphalorum 1974, str. 57–58)

Slovo Otce panenství Matky 
neumenšilo, ale prohloubilo

Blahoslavená Panna je nazývána Hvězda moř-
ská,1 protože v ní vzešlo jitro milosti, a je uprostřed 
mlhy,2 která bývá ráno. Je to mlha trojnásobná, 
kterou rozptyluje blahoslavená Panna, totiž mlha 
hříchu, zmatku a bludu. První rozptyluje tím, že se 
přimlouvá za hříšníky, druhou tím, že vlévá útěchu 
ubohým, třetí, že odhaluje pravdu. Svítí jako měsíc 
v úplňku,3 kterého neubývá ve světle, nýbrž který 
roste a stojí a ustavičně rozlévá světlo milosti všem, 
kdo vězí ve tmě a v stínu smrti.4 A jako zářivé slun-
ce5 šíří teplo slitování a rozplývá se dobrotou, jež 
přetváří všechny rozumné tvory. Ale toto je málo 
k její chvále. Ona je dokonce krásnější nad slunce 
a uspořádanější nad všechno seskupení hvězd. Ne-
boť po světle následuje noc,6 ale proti Marii, Hvězdě 
mořské, zlo nic nezmůže.7

Tato hvězda vydává i za tmy tolik světla, že někdy 
stařenka zahlédne to, co učenec nepochopí, protože 
pohrdavě odmítá podrobit rozum a naklonit mysl 
k tomu, aby se poddala Bohu! Obrazem toho je pří-
běh, kdy oslice kárá proroka, neboť Božího anděla 
a Boží vůli poznala ona, a ne on.8 Také podle Petrova 
výroku Bůh vytýká prorokovi pošetilost prostřed-
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nictvím ochočeného a němého živočicha. Stává se 
totiž, že prostý člověk, sloužící pod Kristovým jhem, 
němý co do uhlazeného řečnického umění a důvti-
pu, usvědčuje příkladem a slovem učence, jejichž 
vysoká věda umí slídit jak v nebeských výšinách, 
tak v propastných hlubinách.
  Je to hvězda také proto, že: 

Jako z hvězdy paprsek, 
tak i z Panny Syn-člověk, 
hle, se rodí. 
Jak paprsek hvězdě tím, 
tak netknuté Panně Syn 
neuškodí.9
Takový je rozdíl mezi zrodem hvězd a pozem-

ských věcí, že pozemské se rozením poruší, kdežto 
nebeské nikoli. Ať vyjde z hvězdy sebevíce paprsků, 
hvězda se ani neporuší ani její světlo se nezmenší. 
Tak Slovo Otce, paprsek věčného Světla, bělostná 
zář a neposkvrněné zrcadlo10 Otcovy jasnosti, dalo 
Matce plodnost, ale neodňalo jí panenství. Zvětšilo 
světlo její důstojnosti – neoslabilo je. Vždyť u Boha 
není nic nemožného.11 Ten, který kráčel po moř-
ských vlnách a neutonul, vyšel z hrobu, aniž porušil 
pečeť na kameni – který, jak čteme, byl odvalen 
andělem, ne Pánem – a vešel k učedníkům zavře-
nými dveřmi, mohl se i narodit z panenské Matky 
a neporušit závoru panenské čistoty. Tak Hvězda, 
zvaná blahoslavená Panna, vzešla z Jakuba, protože 
jako růže vykvétá z trnitého kořene a kmene, tak se 
Maria narodila z trnitého národa synagogy.



 Panny Marie, Královny panen 701

Nebo řekněme, že my jsme trní a že jsme zkrva-
veni trnem hříchu, ale ona byla trnu neznalá, a jako 
z trní vyrůstá růže, tak my jsme ze své přirozenosti 
zplodili Marii. Proto je řečeno: Jako lilie mezi trním, 
tak je má přítelkyně mezi dcerami.12 Je nazývána 
„lilií“ ne proto, že by nebyla růží, ale abychom po-
chopili, jak vrchovatě plná je její ctnost. Neboť je 
u ní růže trpělivosti při bodnutí trním a lilie čistoty, 
rostoucí na poli naší přirozenosti, které plodívalo 
jen bolehlavy a kopřivy prostopášné žádostivosti.

Prostřednictvím této Hvězdy povstala ratolest 
z Izraele, to je moc a vláda Kristova. Vyrazí ratolest 
z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů.13 
Z kmene Jesse totiž vzešel Pán podle těla, z žáru 
ducha však vzešel ne plozením, ale mocí. Narodil 
se totiž mocí Ducha svatého, a ne z jeho podstaty, 
protože „Jesse“ se překládá jako „žár“.
1Bernard z Clairvaux, Hom. II super Missus est, 17; PL 183, 
70–71. 2Sir 50, 6. 3Tamtéž. 4Lk 1, 79. 5Sir 50, 7. 6Mdr 7, 29. 
7Mdr 7, 30. 8Srov. Nm 22, 28–35. 9Z vánoční sekvence, misál OP, 
překlad J. Škráška. 10Mdr 7, 26. 11Lk 1, 37. 12Pís 2, 2. 13Iz 11, 1. 

ResponsoRium Srov. Zj 12, 1; Iz 61, 10

R. Na nebi se ukázalo veliké znamení: || žena odě-
ná sluncem, s měsícem pod nohama * a s korunou 
z dvanácti hvězd kolem hlavy.
V. Pán ji oblékl v roucho spásy, | oděl ji šatem spra-
vedlnosti | a jako nevěstu ji ozdobil svými šperky. * 
A s korunou z dvanácti hvězd.
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Nebo:
Ze spisu „O věčné Moudrosti“ od blahoslaveného 
Jindřicha Susa

(Lib. I, 16: ed. Richstätter, Torino 1929, str. 161, 164–165)

Ty, má Matko, tys naděje a útěcha mého života
Hle, všechna srdce milující Boha čistou myslí, 

uvažte nyní, protože i nám se to stává, jak plodná 
Panna, oděná sluncem,1 vyvolená Královna nebe, 
vstupuje jako slunce do našeho srdce a vzpomín-
ka na ni se vlévá do našich myslí jako zlatá zář 
bez mráčku. Všechna tvrdost srdce se okamžitě 
rozplývá v tak nesmírném světle. Jsou zaháněny 
temnoty, vzchází nové světlo, jsme zaplavováni 
obrovskou radostí. Proto my, ubozí hříšníci, hlasitě 
pozdravujeme tebe, naše naděje, radosti, obveselení 
našich srdcí. Z hloubi srdce tě s láskou zdravíme 
se sténáním a slzami jako matku milosti a zbožně 
v srdci poklekáme. Radují se děti při zvuku varhan 
a všechna srdce se rozveselí při radostném volání. 
Při nejsladší vzpomínce na tebe všecek hořím žárem 
božské lásky, dychtím tě chválit, tebe, kterou chválí 
celá země a vše, co je na ní, nebesa nebes a všechny 
jejich mocnosti.

Ve srovnání s tvou důstojností je každá dobrota 
tvorstva jako nepatrný svit měsíce proti nesmírné-
mu jasu slunce. Neboť božská moudrost tě ozdobila 
tak vynikající milostí2 a oděla tak mnohonásobnou 
dobrotou, že se v tobě zrcadlí neobsáhlá Boží mou-
drost, a to nám ji činí ještě žádoucnější.
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Drahocenný poklade ubohých! Hříchem jsme 
ztratili nejvyššího Krále, urazili jsme anděly, i sami 
sobě jsme obtížní, a vůbec nevíme, co si máme počít. 
To jediné zbývá ubožákům, abychom pozvedli oči 
srdce a těla k tobě, hledali radu, prosili o pomoc. 
Jásote mého srdce, jediná naděje a radosti mého 
života, ty víš, kolikrát, když jsem urazil Boha a po-
kládal se za budoucího syna pekla a byl odevšad 
obklíčen nepřáteli, pozdvihl jsem s hořkou myslí, 
s rozbouřeným srdcem a uslzenou tváří oči k tobě, 
nejlaskavější Panno, a s tvou pomocí, Panno blaho-
slavená, jsem vyvázl ze všech nebezpečí. Ať se radují 
jiní ze své nevinnosti, jiní ať se veselí nad množstvím 
svých zásluh, jiní ať už teď jásají nad Božím milosr-
denstvím. Ty, má Matko, tys naděje a jediná útěcha 
mého života! Když si všecek zoufám nad Bohem 
a nad sebou, při myšlence a vzpomínce na tebe 
znovu ožije můj duch jako z nejhlubších temnot. Ty 
jsi má sláva, má spása, má čest a můj život.
1Srov. Zj 12, 1. 2Srov. Lk 1, 28.

ResponsoRium Lk 1, 48–49; 46–47

R. Budou mě blahoslavit všechna pokolení, || že mi 
Pán učinil veliké věci, * ten, který je mocný | a jeho 
jméno je svaté.
V. Velebí má duše Pána | a můj duch jásá v Bohu, 
mém spasiteli. * Ten, který je mocný.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Panenská Matko, dcerou jsi  
Synáčka svého božského,  
skromná vždy, ač jsi vzácnější  
nad tvory světa celého.

2. Úradku Božího jsi cíl,  
jejž Pán před věky stanovil,  
skvost a nejvyšší vrchol jsi  
smrtelné přirozenosti.

3. A tu jsi zušlechtila tak,  
že její Tvůrce vznešený  
se skrze tebe vtělil pak  
k úžasu všeho stvoření.

4. V tvém svatém lůně panenském  
se oheň Boží lásky vzňal  
a v jeho teple mateřském  
zem rajské květy plodí dál.

Δ. Ať Otce s Utěšitelem  
i tvého Syna lidstvo ctí,  
že zdobí tebe oděvem  
svých nejvzácnějších milostí. Amen.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Slovem Panna počala, †|| pannou zůstala, | 
jako panna porodila Krále všech králů.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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A. 2. Po porodu jsi, Panno, zůstala neporušená. || 
Boží Rodičko, přimlouvej se za nás.
A. 3. Panno Maria, ustavičně se můžeš radovat! || 
Vždyť jsi směla nosit Spasitele Krista!

krátké čtení Jdt 13, 14.18–19

Judit hlasitě zvolala: „Chvalte Boha, chvalte Boha, 
že neodňal své milosrdenství od domu izraelského, 
ale této noci mou rukou rozdrtil naše nepřátele.“ 
Uziáš jí řekl: „Buď požehnaná, dcero, od Boha nej-
vyššího, nade všechny ženy na zemi a požehnaný 
Hospodin Bůh, Stvořitel nebe a země, který tě vedl, 
abys srazila hlavu předákovi našich nepřátel. Žes tak 
doufala v Boha, to nevymizí ze srdcí lidí, na věky si 
budou připomínat Boží sílu.“

krátké resPonsorium

R. Požehnaná tys mezi ženami * a požehnaný plod 
tvého života. Požehnaná.
V. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co 
ti bylo řečeno od Pána. * A požehnaný plod tvého 
života. Sláva Otci. Požehnaná tys mezi ženami.
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Nebo: Zj 21, 9–11

Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm 
misek plných sedmi posledních ran. Anděl ke mně 
promluvil: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránko-
vu.“ Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu 
a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje 
z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo 
jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný 
jaspis.

krátké resPonsorium

R. Po porodu, Panno, * zůstala jsi neporušená. Po 
porodu.
V. Boží Rodičko, přimlouvej se za nás. * Zůstala jsi 
neporušená. Sláva Otci. Po porodu.

Zachariášovo kantikum

A. Panno panen, jak se to stane? || Vždyť nebylo 
podobné před tebou, ani nebude po tobě! | Dcery 
jeruzalémské, co se mi divíte? | Boží je to tajemství, 
na které hledíte.
Nebo: Panno nejmoudřejší, kam kráčíš jako třpy-
tivá jitřenka? †|| Siónská dcero, jsi celá půvabná 
a milá, | krásná jako luna, jasná jako slunce.

pRosby

S důvěrou přistupme k Panně Marii, Matce našeho 
Spasitele a Boha, a pokorně říkejme:
R. V tebe důvěřujeme, vždyť jsi naše Matka!
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Svatá Boží Rodička ať je naší pomocnicí!
Se svým svatým Synem ať nám 

žehná Panna Maria!
Od zlého nepřítele ať nás vysvobodí 

panenská Boží Rodička!
Ježíš, Syn Mariin, ať je nám milostiv!
Maria, Hvězda mořská, ať nám dobrotivě pomáhá!
Maria Panna ať se za nás laskavě přimlouvá!
Ve všech souženích a úzkostech ať 

nám přispěje Panna Maria!
Do společenství nebešťanů ať nás 

přivede Královna andělů!
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie 
důstojný příbytek Ducha svatého. ° Uděl milosti-
vě, † ať se na její přímluvu i my staneme chrámem 
tvé slávy. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° 
žije a kraluje po všechny věky věků.

Nebo:
Ochraňuj, Pane, své služebníky záštitou pokoje. ° 
A ty, kteří důvěřují v ochranu blahoslavené Marie 
vždy Panny, † uchovej v bezpečí před všemi nepřá-
teli. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije 
a kraluje po všechny věky věků.
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PANNY MARIE, MATKY MILOSTI

 Pozvání k modlitbě
A. S jásotem oslavujme Boha, našeho Spasitele, | 
když si připomínáme dobrodiní Matky Boží Marie.
Nebo: Buď zdráva, plná milosti. | Pán s tebou!

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Blažená Boží Rodičko, 
přejasná lidstva hvězdičko, 
v tobě my, dřív otroci tmy, 
jsme dětmi světla volnými.

2. Královská dcero, Maria, 
vykvetlá z rodu Davida, 
víc nežli slavným rodem svým 
Synem proslulas vznešeným.

3. Když zlomila se uschlá sněť, 
na nový naroubuj nás štěp. 
V tobě buď lidské plemeno 
v královské kněžstvo změněno.

4. Nás přímluvami mocnými 
z osidel hříchů vytrhni 
a za oslavu zásluh tvých 
nás štědře odměň v nebesích.
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Δ. Trojici buď čest nejvyšší, 
že v tobě, Panno nejčistší, 
nám vzácný poklad věnuje, 
jenž nade všechny skvosty je.

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z homilie Mikuláše Cabasily o zesnutí Bohorodičky
(Č. 12–13: ed. M. Jugie, Patrologia Orientalis, 19, 508–509)

Bylo vhodné, aby byla Panna přidružena 
k Synu ve všem, co se týkalo Prozřetelnosti

Bylo vhodné, aby byla Panna přidružena k Synu 
ve všem, co se týkalo Prozřetelnosti a nás. A jako 
s ním sdílela tělo a krev, tak měla na oplátku účast 
na jeho dobrodiních, a týmž způsobem i na všech 
bolestech a mukách. A on, připoutaný na kříži, přijal 
do boku kopí, jejím srdcem pak pronikl meč, jak 
předpověděl svatý Simeon.1

A tak Maria prvá byla připodobněna Spasiteli 
v jeho smrti, a tím také měla přede všemi účast na 
zmrtvýchvstání. Když se totiž potěšila pohledem na 
Syna, který vyvrátil tyranství pekla a vstal z mrt-
vých, a jeho pozdravením, a když ho doprovodila, 
pokud to bylo dovoleno, při jeho nanebevstoupení, 
byla po jeho odchodu ustanovena, aby ho zastupo-
vala apoštolům a ostatním Spasitelovým druhům. 
K dobrodiním společné přirozenosti, kterými je 
obdařil, přidala to, že dokonaleji než kdo jiný dopl-
ňovala, co jim chybělo po Kristově odchodu. Komu 
jinému to příslušelo víc než jeho Matce?
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Dále bylo vhodné, aby tato přesvatá duše byla 
uvolněna od onoho posvátného těla. Je uvolněna 
a spojila se s duší Synovou, druhé světlo s prvním 
Světlem. Tělo pak, když chviličku pobylo v zemi, 
také se k němu odebralo. Bylo přece vhodné, aby 
prošlo všemi cestami, kterými prošel Spasitel, aby 
zazářilo živým i mrtvým a ve všem posvětilo při-
rozenost a znovu obdrželo patřičné místo. Proto 
ji sice přijal hrob, ale pak si ji vzalo nebe jako onu 
novou zemi, duchovní tělo, poklad našeho života, 
slavnější nad anděly, světější nad archanděly. A byl 
vrácen Králi trůn, stromu života ráj, světlu klenba, 
ovoci strom, Synu Matka. Tomu všemu se totiž 
vlastnostmi podobala.

Blahoslavená, jaká slova by stačila oslavit tvou 
spravedlnost, vychválit Spasitelova dobrodiní pro-
kázaná tobě a tvá dobrodiní prokázaná celému lid-
stvu? Ani kdyby někdo mluvil jazyky lidskými i an-
dělskými,2 jak by řekl Pavel! Mně se zdá, že i toto 
je část věčného štěstí, které čeká spravedlivé, totiž 
dobře a náležitě znát a hlásat tvá dobrodiní: Oko je 
nevidělo ani ucho neslyšelo3 a svět je nemůže snést,4 
podle velkého Jana. Tvé divy jsou přiměřené jen pro 
to dějiště, ve kterém je nové nebe a nová země, kde 
je slunce spravedlnosti,5 před nímž nepředchází ani 
po něm nenásleduje tma. Hlasatelem tvých divů je 
sám Spasitel, tleskajícími diváky jsou andělé.
1Srov. Lk 2, 35. 2Srov. 1 Kor 13, 1. 3Srov. Iz 64, 4; 1 Kor 2, 9. 
4Srov. Jan 14, 17; 1 Jan 3, 13. 5Srov. Mal 3, 20.
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ResponsoRium Srov. Lk 1, 45

R. Blahoslavená jsi, || Panno Maria, Boží Rodičko, | 
že jsi uvěřila Pánu. | Dokonalo se v tobě to, co ti 
bylo řečeno. | Hle, jsi povýšena nad kůry andělů. * 
Přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista.
V. Požehnaná a úctyhodná jsi, Panno Maria! | Ty 
ses stala Matkou Spasitele a tvá čistota byla nedo-
tčena. * Přimlouvej se za nás u Pána Ježíše Krista.

Nebo:
Z kázání bratra Jana Taulera o Narození Páně

(Sermo I in Nativitate Domini: ed. Pannelli, 
Coloniæ Maceratæ 1697, str. 43–44)

Maria byla tělesná i duchovní Matka 
jednorozeného Božího Syna

Jediný Boží Syn, narozený ze své Matky, stal se 
bratrem nás všech. Ve věčnosti byl zplozen bez mat-
ky, v čase pak bez otce. Augustin totiž míní, že slav-
ná Panna byla mnohem šťastnější proto, že porodila 
Boha duchovně, než že ho porodila tělesně. Proto 
jestli si někdo přeje, aby k tomuto narození došlo 
duchovně a šťastně v jeho duši, tak jako k němu 
došlo v duši Mariině, musí dbát na ty vlastnosti, 
které měla blahoslavená a slavná Panna, tělesná 
i duchovní Matka jednorozeného Božího Syna.

Byla to panna zcela čistá a nevinná, dokonce byla 
i zasnoubená, a kromě toho byla i uzavřená a od vše-
ho odloučená, když ji pozdravil anděl. Tak i duchov-
ní matka Kristova musí být zcela čistou a nevinnou 
pannou. Jestliže však někdy pozbyla této nevinnosti, 
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alespoň teď ať se vrátí, a tak se znovu stane čistou 
a panenskou. Panna je totiž ta, která navenek je sice 
neplodná, ale uvnitř nese velmi hojné plody. Tímto 
způsobem i tato panna, o které mluvíme, zavře své 
vnější smysly a nebude mít mnoho co dělat navenek, 
a na zemi třeba přinese málo užitku, po příkladu 
slavné Panny, která přemítala jen o božských a ne-
beských věcech. Ale ponese mnoho ovoce uvnitř, 
jak říká prorok: Všechna krása dcery královské 
je uvnitř.1 Proto také povede odloučený život, aby 
všechno své chování, city, činy a všechna svá slova 
obrátila do nitra, a z toho vydala velké a četné plody, 
ano i samotného Boha, Božího Syna, Boží Slovo, 
které je vším a všechno udržuje v sobě.

Maria byla také, jak bylo řečeno, zasnoubena. 
Tak zajisté i tato duchovní matka Kristova bude 
zasnoubena jen Bohu, Stvořiteli všeho, jen jemu 
bude oddána a od všech tvorů oproštěna a nechá se 
poučovat učením apoštolů. Svou proměnlivou vůli 
vloží do nezměnitelné vůle Boží, aby jí Bůh pomáhal 
v její slabosti.

Kromě toho byla Panna Maria také uzavřená. Tak 
i tato Boží snoubenka bude muset být uzavřená, 
bude-li chtít v sobě opravdově a šťastně zakusit na-
rození: v té době se bude zdržovat nejen od vnějšího 
rozptylování, ve kterém jsou zřejmě nemalé chyby, 
ale i od vnějšího a smyslového cvičení ctností. Udělá 
v sobě klid a ticho, uzavře se v sobě, ukryje se před 
přirozeností a před smysly, vymkne se jim a unik-
ne a ve svém nitru nastolí ticho, vnitřní mír, klid 
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a oddech. O tom se bude brzy zpívat o příští neděli: 
Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém 
běhu k polovině došla, tvé všemohoucí Slovo, Bože, 
sestoupilo z nebe z královského trůnu,2 to znamená 
věčné Slovo z Otcova srdce. Uprostřed tohoto hlubo-
kého ticha, kdy trvá všechno v jakémsi svrchovaném 
mlčení, kdy je opravdové ticho, opravdový klid, je 
dokonale a opravdově slyšet toto Slovo. Má-li totiž 
mluvit Bůh, musí člověk mlčet. Má-li vstoupit Bůh, 
musí všechno ustoupit a vyjít ven. Proto když Pán 
ještě jako dítě přicházel do Egypta, zhroutily se 
všechny modly oné země. Tyto modly jsou všech-
no, co nám brání v opravdovém a bezprostředním 
přístupu k tomuto věčnému narození, ať se to zdá 
jakkoli dobré a svaté.

[Ježíš praví: Přišel jsem zavést na zemi meč.3 Jím 
má být odříznuto všechno, co je pokrevně spojeno 
s člověkem: otec, matka, bratr, sestra atd. Neboť 
našimi nepřáteli jsou lidé z vlastní rodiny,4 jak 
říká týž Ježíš. Přivádějí nám různé obrazy a tím 
v nás zastírají Slovo, i když nám je úplně neodejmou 
a nevyrvou. Posléze, i když tento klid nemůže být 
trvalý, přece duchovní matka tohoto porodu učiní 
si toto hluboké ticho jistým zvykem, aby nakonec 
ze zvyku vznikl trvalý návyk – habitus. Co je totiž 
dobře vycvičenému lehoučké, zdá se nevycvičenému 
nemožné. Cvičení přece dělá umění.

Dej nám všemohoucí Bůh, abychom všichni udě-
lali v sobě místo a klid pro toto narození, abychom se 
skutečně stali duchovními matkami Boha! Amen.]
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1Žl 44 (45), 14. 2Mdr 18, 14–15. 3Mt 10, 34. 4Mt 10, 21.

ResponsoRium

R. Raduj se, Panno Maria, || ty sama jediná jsi 
vymýtila všechny bludy, | když jsi uvěřila slovům 
archanděla Gabriela. * Jako panna jsi porodila 
Bohočlověka | a po porodu jsi zůstala neporušenou 
pannou.
V. Víme, že archanděl Gabriel tě oslovil z Božího 
pověření. | Věříme, že tvé lůno bylo oplodněno 
z Ducha svatého. | Ať se zastydí nešťastník, | který 
tvrdí, že se Kristus narodil ze semene Josefova! * 
Jako panna.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Panno, ty hvězdou lásky jsi 
blažených v říši nadhvězdné, 
zdroj naděje vždy prýštící 
pro všechny tvory smrtelné.

2. Jsi hvězda lásky zářící, 
Panno, jež skvíš se na nebi, 
smrtelníků jsi nadějí, 
pramen z nebe tryskající.
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3. Syn dal ti, Paní vznešená, 
nad srdcem svým moc veškerou, 
takže vše získat možnost má, 
kdo tebe prosí s důvěrou.

4. Ty dáváš z dobrotivosti 
nejen to, oč tě prosíme, 
ba předcházíš svou štědrostí 
přání, jež nevyslovíme.

5. V tobě je milosrdenství, 
jsi velkodušných srdcí vzor, 
jsi poklad všeho bohatství, 
jímž kdy se zaskvěl Boží tvor.

Δ. Ať Otce s Utěšitelem 
i tvého Syna lidstvo ctí, 
že ozdobil tě oděvem 
svých nejvzácnějších milostí.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Buď zdráva, Maria, plná milosti, Pán s te-
bou: || požehnaná tys mezi ženami.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. „Neboj se, Maria,“ řekl anděl Panně. || „Na-
lezla jsi milost u Pána.“
A. 3. Jsi požehnaná, dcero, od Pána, || neboť skrze 
tebe jsme obdrželi plod života.
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krátké čtení Sir 24, 23–26

Jako vinná réva jsem se zazelenala milostí a mé kvě-
ty přinesly ovoce slávy a bohatství. Já jsem matka 
čisté lásky, bázně, poznání i svaté naděje. Ve mně 
je všechen půvab cesty i pravdy, ve mně je všechna 
naděje života a ctnosti. Pojďte ke mně všichni, kdo 
po mně toužíte, a nasyťte se mých plodů.

krátké resPonsorium

R. Pros za nás, * svatá Boží Rodičko.
V. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. * 
Svatá Boží Rodičko. Sláva Otci. Pros za nás.

Nebo: Gal 3, 26–27; 4, 19

Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Ježíše Krista, 
vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. 
Moje děti, znovu vás bolestně rodím, dokud nena-
budete podoby Kristovy.

krátké resPonsorium

R. Skrze tebe se nám dostalo spásy, * Panno Maria.
V. Z Kristových ran. * Panno Maria. Sláva Otci. 
Skrze tebe.

Zachariášovo kantikum

A. Blahoslavená Panno Maria, †|| ty jsi matka mi-
losti, ty jsi naděje světa. | Vyslyš nás, dítky své, když 
k tobě voláme!
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Nebo: Podivuhodná výměna! †|| Stvořitel lidského 
rodu přijal lidské tělo a narodil se z Panny, | bez 
pozemského otce přišel jako člověk a daroval nám 
své božství.

pRosby

Oslavujme našeho Spasitele, který se narodil z Pan-
ny Marie, a říkejme mu s důvěrou:
R. Ať se za nás přimlouvá tvá matka, Pane!
Slunce spravedlnosti, tebe jako zářivá 

jitřenka předešla neposkvrněná Panna,
— dej, ať stále žijeme ve světle tvého příchodu.
Věčné Slovo, ty sis vyvolil Marii za 

svůj neporušitelný stánek,
— osvoboď nás od porušení hříchu.
Náš Spasiteli, ty jsi měl u kříže svou Matku,
— dej, ať se na její přímluvu radujeme 

z účasti na tvém utrpení.
Nejdobrotivější Ježíši, když jsi visel na 

kříži, dal jsi Janovi Marii za matku,
— dej, ať žijeme tak, jak se sluší na její děti.
Otče náš.
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Závěrečná modlitBa

Bože, plodným panenstvím blahoslavené Panny 
Marie jsi poskytl lidskému pokolení dar věčné spá-
sy: ° porodila nám tvého Syna, původce života; † 
dej, ať též pociťujeme účinky její přímluvy. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

Nebo:
Bože, tys chtěl, aby se blahoslavená Panna Maria 
stala skrze svobodnou poslušnost vůči tvé vůli mat-
kou tvého jednorozeného Syna a měla podíl na díle 
vykoupení. ° Dej nám na její přímluvu, ať tak pro-
spíváme ve víře, naději a lásce, † abychom dovedli 
neúnavně spolupracovat na poslání církve. ° Skrze 
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po 
všechny věky věků.

PANNY MARIE, MATKY MILOSRDENSTVÍ

 Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se Kristu, Králi milosrdenství, | 
narozenému z Marie Panny.
Nebo: Pojďte, klaňme se Kristu Pánu, | který přidru-
žil svou Matku k dílu vykoupení.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Maria, ty vždy pozorně 
vyslyšíš každý lidský hlas. 
Prosíme tebe pokorně: 
stůj při nás, Matko, v každý čas.

2. Stůj při nás, kdyby do svých pout 
nás těžká vina sevřela, 
pomoz nám síť tu roztrhnout, 
jež mnohá srdce opředla.

3. Stůj při nás, když svět před náš zrak 
vykouzlí lákavý svůj zjev, 
ať náš duch neopustí pak 
loď spásy nebe zapomněv.

4. Stůj při nás, byť by tělu jen 
pohroma těžká hrozila, 
dej klidné doby lidem všem, 
za nichž by věčnost zářila.

5. Stůj při svých dětech, až i jim 
nadejde zápas smrtelný, 
aby s tvým mocným přispěním 
dosáhly věčné odměny.

Δ. Ať Otce s Utěšitelem 
i tvého Syna lidstvo ctí, 
že odzdobil tě oděvem 
svých nejvzácnějších milostí.



720 Panny Marie, Matky milosrdenství

druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z rozjímání bratra Ludvíka Chardona o utrpení 
našeho Pána Ježíše Krista

(Méditations sur la Passion de Notre Seigneur 
Jésus Christ, pour tous les jours de l’année, Paris 

1665, č. 348, str. 434, a č. 347, str. 465)

Maria se přidružila k dovršení díla naší spásy
Maria musela podstoupit největší sebezápor. 

Musela snést odloučení od svého Syna a přinesla 
tuto oběť pro vykoupení lidí. Nemilovala Ježíšův 
život tolik jako naši spásu. Jako by říkala: „Ať ze-
mře můj Syn, aby žil hříšník!“ Proto můžeme říci, 
že nás Maria miluje víc než Syna, i když, absolutně 
vzato, vždycky milovala víc jeho než nás. Nicméně 
Maria dokázala, že nemohla pro nás udělat víc, než 
udělala: zahrnula nás větší láskou, než by byla měla 
dokázat svému Synu. Synovy zásluhy přesahují 
lásku Matky, ale naše zásluhy mizí před nezměrnou 
láskou Mariinou k nám. Maria miluje svého Syna 
méně, než si on zaslouží být milován, ale nás miluje 
víc, než si zasloužíme.

Maria toužila zemřít spolu se svým milovaným 
Synem na kříži, aby se obětováním svého života 
a prolitím krve přidružila k dovršení díla naší spá-
sy, kdyby se to tak bylo líbilo Bohu. Stála u kříže.1 
Ježíš však nepotřeboval pomoc k vykoupení lidí. 
Sám chtěl být jedinou obětí, obětovanou na kříži 
za hříchy světa. Můj Bože! Jak se skutečnost liší 
od předobrazu! Abrahám sestoupil se svým živým 
synem Izákem, ale na Boží rozkaz zabil místo syna 
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berana, který uvázl za rohy v houští.2 Ale Maria 
odešla z Kalvárie, až když uviděla Syna umírat. Bůh 
rozhodl, aby místo milovaného Syna žil hříšník, 
a dokonce aby byl uznán za Mariina syna. Jaká 
truchlivá záměna! Jaká tvrdá výměna!
1Jan 19, 25. 2Srov. Gn 22, 13.

ResponsoRium Srov. Sir 24, 17

R. Jako vinná réva || jsem se zazelenala milostí. * 
A mé květy přinesly ovoce slávy a bohatství.
V. Já jsem matka čisté lásky, | bázně, poznání a sva-
té naděje. * A mé květy.

Nebo:
Z dogmatické konstituce Druhého vatikánského 
koncilu o církvi

(Č. 60–63: AAS 57, 1965, str. 62–64)

Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu milosti
Podle slov apoštolových máme pouze jednoho 

prostředníka: Je totiž jenom jediný Bůh a jenom 
jediný Prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk 
Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné 
za všechny.1 Poslání Mariino vůči lidem nijak ne-
zastiňuje ani nezmenšuje činnost Krista, jediného 
prostředníka, ale spíše ukazuje jeho sílu. Žádný 
spasitelný vliv Mariin na lidi není nutný, ale zá-
visí na svobodném Božím rozhodnutí a vyplývá 
z nadměrných zásluh Kristových: má základ v jeho 
činnosti Prostředníka, na ní úplně závisí, z ní čerpá 
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veškerou sílu; přímému spojení věřících s Kristem 
nejen že nebrání, nýbrž právě mu napomáhá.

Blahoslavená Panna byla od věčnosti předurče-
na – zároveň s vtělením Božího Syna – za Matku 
Boží a z rozhodnutí Boží prozřetelnosti se stává na 
zemi slavnou Matkou božského Vykupitele; při-
družuje se k němu velkoryse, jiným způsobem než 
ostatní tvorové, a je pokorná služebnice Pána. Její 
poslušnost, víra, naděje a vroucí láska spolupraco-
valy jedinečným způsobem při Spasitelově díle na 
obnově nadpřirozeného života v duších, když počala 
Krista, porodila ho, živila, představila Otci v chrámě 
a trpěla spolu se Synem umírajícím na kříži. Proto 
se stala v řádu milosti naší matkou.

Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu 
milosti – od jejího upřímného souhlasu, který dala 
při zvěstování a neochvějně zachovávala i pod kří-
žem, až do věčného zakončení spásy všech vyvole-
ných. Když byla vzata do nebe, nezanechala svého 
spasitelného úkolu, ale svými mnohými přímluvami 
nám i nadále získává dary pro věčnou spásu. Ve 
své mateřské lásce pečuje o bratry a sestry svého 
Syna, kteří ještě putují v mnohých nebezpečích 
a nesnázích, dokud nebudou dovedeni do šťastné 
vlasti. Proto je blahoslavená Panna vzývána v církvi 
jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a pro-
střednice. Tato slova však je třeba chápat tak, že nic 
neubírají ani nepřidávají důstojnosti a účinnosti 
jediného Prostředníka, Krista.
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Žádný tvor nemůže být nikdy přirovnán k vtěle-
nému Slovu a Vykupiteli. Vykupitelská činnost je-
diného Prostředníka však nevylučuje, nýbrž působí 
v tvorech různé druhy spolupráce, které vyplývají 
z jediného pramene, podobně jako Kristovo kněž-
ství nevylučuje, aby se na něm podíleli různým 
způsobem jak posvátní služebníci, tak i věřící lid, 
a jako tatáž dobrota Boží je skutečně rozšířena 
různě v tvorech.

Církev vyznává bez váhání toto podřazené poslání 
Mariino, stále se o něm přesvědčuje a doporučuje 
lásce věřících, aby pod touto mateřskou ochranou 
tím více přilnuli ke svému Prostředníku a Spasiteli.

[Blahoslavená Panna pro důstojnost a úkol bož-
ského mateřství, které ji spojuje se Synem Vyku-
pitelem, a pro své zvláštní úkoly a milosti je také 
vnitřně spojena s církví. Už svatý Ambrož učil, že 
Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a doko-
nalé jednotě s Kristem. V tajemství církve – která 
je též nazývána pannou a matkou – blahoslavená 
Panna Maria předchází, protože jedinečným a vyni-
kajícím způsobem představuje vzor panny a matky. 
Ve víře a poslušnosti totiž zrodila na zemi Otcova 
Syna, aniž poznala muže, zastíněna Duchem sva-
tým; je proto nová Eva, která bez pochybností uvěří 
poslu Božímu, ne už starému hadovi. Zrodila Syna, 
kterého Bůh ustanovil jako prvorozeného mezi 
mnoha bratry,2 totiž věřícími, při jejichž zrození 
a vychovávání spolupracuje s mateřskou láskou.]
11 Tim 2, 5–6. 2Řím 8, 29.
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ResponsoRium Srov. Lk 1, 42

R. Nevím, jakými chválami tě zahrnout, || svatá 
a neposkvrněná Panno, * neboť jsi nosila v lůně 
toho, kterého nemohla obsáhnout nebesa.
V. Požehnaná ty mezi ženami | a požehnaný plod 
tvého lůna. * Neboť jsi nosila.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Ranní chvály

Hymnus

1. Nejvznešenější Paní, přijď, 
Maria, i nás navštívit. 
Radost a nevýslovný jas 
v dům příbuzné své přineslas.

2. Přijď, Pomocnice křesťanů, 
smyj z duše hříchů pohanu: 
když navštívíš lid věřící, 
odvrátíš tresty hrozící.

3. Hvězdo všech moří, jasně sviť. 
Přijď světlo míru v srdce vlít; 
za všemi zbloudilými přijď 
a dej nám bezúhonně žít.

4. Prosíme, přijď a navštiv nás, 
podepři naše kroky včas 
silou svých svatých vnuknutí, 
ať duše naše nebloudí.



 Panny Marie, Matky milosrdenství 725

5. Královská dcero, přijď a veď 
zástupy bloudících vždy zpět 
k jednotě víry, aby v ní 
byli jak svatí spaseni.

Δ. Přijď, ať i tobě se Synem 
vzdáváme chvály den co den, 
i Otci, Duchu svatému; 
kéž pomáhají každému.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Protože jsem byla maličká, †|| zalíbila jsem 
se Nejvyššímu | a ze svého lůna jsem zrodila Boha 
a člověka.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.

A. 2. Velebte Pána za jeho dílo, †|| protože oblékl 
Marii roucho spásy, | oděl ji šatem spravedlnosti.
A. 3. Srdcem a duchem oslavujme Krista || při této 
svaté připomínce vznešené Bohorodičky Marie.

krátké čtení Žid 4, 14–16

Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do 
nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně 
držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že 
by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Na-
opak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném 
jako my, kromě hříchu. Přistupujme proto s důvě-
rou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství 
a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.
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krátké resPonsorium

R. Svatá Maria, Matko Kristova, * slyš služebníky, 
kteří tě prosí.
V. A vypros nám z nebe odpuštění. * Slyš služební-
ky. Sláva Otci. Svatá Maria.

Zachariášovo kantikum

A. Požehnaná jsi, dcero, od Pána, || neboť skrze 
tebe jsme obdrželi plod života.
Nebo: Tvé mateřství, panenská Boží Rodičko, zvěs-
tovalo radost celému světu. || Vždyť z tebe vzešlo 
Slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh. | On zrušil 
kletbu a dal požehnání, | potřel smrt a daroval nám 
věčný život.

pRosby

Oslavujme Krista, našeho Pána a Spasitele, který 
se narodil z Panny Marie, a s důvěrou ho prosme:
R. Pane, smiluj se!
Skrze Marii Pannu, která u kříže s tebou trpěla,
— učiň, ať zbožně a s láskou rozjímáme 

o tvém životodárném umučení.
Skrze Marii Pannu, která měla v den 

tvého pohřbu bezpečnou naději,
— nauč nás bdít a očekávat tvůj příchod.
Skrze Marii Pannu, která se zaradovala 

při tvém zmrtvýchvstání,
— rozmnož, Spasiteli, naši víru a spas nás.
Skrze Marii Pannu, která je mlčky 

přítomna v srdci církve,
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— učiň, ať v nás v plnosti přebývá tvůj svatý Duch.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Pane Ježíši, tys chtěl, aby se tvá slavná Matka jme-
novala Maria. ° Prosíme, dej těm, kdo vzývají sladké 
Mariino jméno, † ať ustavičně zakoušejí její blaho-
dárnou pomoc. ° Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem 
Otcem † v jednotě Ducha svatého ° po všechny 
věky věků.

Nebo:
Věrný a milosrdný Bože, ty jsi svěřil Kazatelský 
řád zvláštní ochraně blahoslavené Panny Marie. ° 
Prosíme, jako je v tomto životě naší sladkostí a naší 
nadějí, † tak dej, ať nám také při odchodu ze života 
milosrdně ukáže tvého Syna Ježíše. ° Neboť on 
s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje 
po všechny věky věků.

PANNY MARIE, KRÁLOVNY APOŠTOLŮ

 Pozvání k modlitbě
A. Pojďte, klaňme se našemu Vykupiteli, | neboť 
důvěrně přidružil blahoslavenou Pannu k veliko-
nočnímu tajemství, aleluja.
Nebo: Pojďte, klaňme se Spasiteli světa, | že k sobě 
přidružil Marii a církev v díle lidské spásy.
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Modlitba se čtením

Hymnus

1. Vznešená Matko, přijď teď k nám 
i s dary Ducha svatého, 
jak navštíven byl kdysi Jan 
ve stánku těla lidského.

2. Přijď a své svaté Dítko nes, 
aby svět mohl uvěřit 
a všichni slávu tvou a čest 
dovedli správně ocenit.

3. Pozdrav nes církvi veškeré, 
ať hned, jak hlas tvůj uslyší, 
vydá se v nové důvěře 
vstříc blízkému už Ježíši.

4. Maria, oči pozvedni, 
na svůj lid věrný pohlédni: 
hledá tě s duší planoucí, 
neodmítej mu pomoci.

5. Naděje věčné radosti, 
přístave našich úzkostí, 
uveď nás v Boží království 
oděné slávou věčné cti.

6. Ať s tebou, Panno nejčistší, 
i náš duch Pána velebí, 
že zjednal ti čest nejvyšší 
mezi lidmi i na nebi.
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druhé čtení – jedno ze dvou následujících:

Z listu svaté Kateřiny Sienské
(Lett. 117: ed. P. Misciatelli, XI, Firenze 1970, str. 184–185;  

Lett. 118, XI, str. 187; Lett. 240, IV, str. 31–32)

Odevzdejte se nejsladší Matce Marii, 
Královně apoštolů

Já Kateřina vám píšu: Toužím vidět vás oblečené 
ohněm božské lásky, abyste snesli opravdu trpělivě 
jakákoli muka a trýzeň, hlad a žízeň, pronásledování 
a křivdy, potupy, zármutek a cokoli jiného.

Je pro nás dobré, abychom k Boží cti dělali to, 
co dělali apoštolové. Když obdrželi Ducha svatého, 
rozešli se a opustili i sladkou Matku Marii.

Ačkoli by jim bylo bývalo převelikou rozkoší být 
pohromadě, zanechali to, co jim bylo milé, a hledali 
Boží čest a spásu duší.

Napodobujte nejsladší Matku Marii. Aby učed-
níci jejího sladkého Syna mohli jít v jeho stopách 
a hledat Boží čest a spásu duší, dovolila, aby od ní 
odešli, ačkoli je velice milovala. Sama zůstala jako 
host a poutnice. A učedníci, třebaže ji nadmíru 
milují, přece s radostí odejdou a snášejí všechny 
útrapy pro Boží čest. Chodí k vladařům a trpí mno-
há pronásledování. Kdybyste se jich zeptali: „Proč 
všechno tak radostně trpíte a proč odcházíte od Ma-
rie?“ odpovědí: „Protože jsme ztratili sebe a nechali 
jsme se uchvátit láskou k Boží cti a k spáse duší.“ 
Chci, abyste to dělali také tak.

Chci, abyste se učili od oné sladké Matky Marie, 
která pro Boží čest a pro spásu nás všech obětovala 
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nám svého Syna, zabitého na dřevě kříže. Když 
Maria osaměla, zůstala po nanebevstoupení Ježíše 
Krista se svatými učedníky. Ačkoli ona i učední-
ci byli velmi rozradostnění a rozchod je opravdu 
zarmucoval, přece ke chvále a slávě svého Syna 
a pro spásu nás všech Maria dovolila, aby odešli. 
Volí raději tíži jejich odchodu než radost z jejich 
přítomnosti: tolik ji ovládá láska k Boží cti a k naší 
spáse. Chci tedy, abyste se učili od ní.

ResponsoRium

R. Přišel božský oheň, || který nespaluje, ale osvě-
cuje, | nestravuje, ale svítí, | a nalezl srdce učedníků 
jako čisté studánky. * Udělil jim své dary, aleluja, 
aleluja.
V. Shledal, že jsou svorní v lásce, | osvítil je a vlil 
jim božské poklady. * Udělil jim své dary, aleluja, 
aleluja.

Nebo:
Z kázání svatého Vincence Ferrerského

(Sermo I de dominica et in die sancto Paschæ: 
ed. Diaz, Antuerpiæ 1570, str. 5–6)

Kristus se při zmrtvýchvstání 
ukázal nejprve Panně Marii

Kristus vyšel z hrobky, aniž byla otevřena, jako se 
narodil z Panny, aniž bylo porušeno její panenství. 
Stanul u hrobu a ukázal své oslavené tělo a rány 
všem svatým otcům, kteří před ním poklekli, poklo-
nili se a řekli: „Sláva tobě, Pane, s Otcem a Duchem 
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svatým, neboť jsi vstal z mrtvých.“ Hle, první bod 
tohoto dnešního požehnaného zmrtvýchvstání Ježí-
še Krista. Zadruhé pravím, že se milostivě jedinečně 
ukázal Panně Marii. Je to závěr mnoha teologů, 
kteří říkají, že se Kristus při svém zmrtvýchvstání 
ukázal nejprve své Matce, Panně Marii. Výslovně 
to říká Ambrož v knize „O pannách“: Maria viděla 
Kristovo zmrtvýchvstání, a viděla ho první. Ale 
evangelisté se zde nesnaží uvádět nepochybné svěd-
ky, protože svědectví matky ve prospěch syna by 
mohlo být napadáno. Abychom věřili, že se nejprve 
ukázal panenské Matce, k tomu nás nutí tři důvody:

Předně božský příkaz. Protože při Synově umu-
čení trpěla víc než všichni ostatní, ušetřil Kristus 
zvláštní výsadou Matku, takže porodila bez bolestí 
a proti obecnému běhu přírody. Také nepociťovala 
při své smrti bolesti, které, jak říká Albert, přesa-
hují všechny bolesti tohoto života. Konec všeho 
pozemského je smrt, protože celá duše současně je 
vytržena z kořenů jako strom. Ale všechny bolesti 
porodní a smrtelné přišly na ni při umučení jejího 
Syna. Písmo svaté říká: Cti otce svého a nezapomeň 
na sténání své matky1 a Kristus dokonale zachoval 
zákon úcty k rodičům. Z toho plyne, že se nejdříve 
ukázal Matce, která trpěla víc než všichni ostatní.

Zadruhé záslužnost víry. Protože je jisté a ukazu-
je to dostatečně text, že v době Kristova umučení 
ztratili křesťanskou víru úplně všichni apoštolové 
a učedníci. Někteří tím, že pochybovali, zda je to 
pravý Bůh a Mesiáš, i když ho všichni pokládali za 
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velmi svatého proroka. Jediná Panna Maria oné 
svaté soboty neochvějně věřila. Proto je jí každou 
sobotu věnováno v Boží církvi oficium. Když tedy 
říká Písmo svaté: Pán se zjevuje těm, kdo v něho 
věří,2 zdá se, že se nejdříve zjevil jí odměnou za její 
záslužnou víru.

Zatřetí zaměření lásky. Neboť je jisté, že nikdy 
nebylo matky, která by tolik milovala svého syna 
jako Panna Maria Krista. Proto bude platit to, co 
sám řekl: Kdo mě miluje, toho bude milovat můj 
Otec, a také já ho budu milovat a zjevím se mu.3

Z těchto tří důvodů vysvítá, že se nejprve zjevil 
Panně Marii, i když o tom svatí evangelisté výslovně 
mlčí.
1Sir 7, 27. 2Mdr 1, 2. 3Jan 14, 21.

ResponsoRium Srov. Jan 20, 19

R. Ježíš stanul || mezi svými učedníky a řekl: * 
„Pokoj vám“, aleluja. | Když učedníci viděli Pána, | 
zaradovali se, aleluja.
V. Prvního dne v týdnu, | když byli učedníci shro-
mážděni a ze strachu před židy měli dveře zavřeny, | 
stanul Ježíš mezi nimi a řekl: *„Pokoj vám“, aleluja. 
Když.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Nad všemi tvory ve výši, 
Královno, Panno, stanulas. 
Zdobí tě v míře nejvyšší 
úchvatný jas všech jejich krás.

2. Tys v mysli před vším stvořením 
tvůrčímu Slovu zářila, 
proto jsi předurčena jím, 
bys Tvůrce svého zrodila.

3. Jak z výšky kříže Kristus Král 
v purpuru krve vládnoucí, 
i ty s ním, Panno, neseš žal 
a teď všech živých Matkou jsi.

4. Nesmírnou slávou zářící, 
k nám chválícím tě shlédni již 
a píseň, kterou ze srdcí 
ti vydáváme, vlídně slyš.

Δ. Ať Otce s Utěšitelem 
i tvého Syna lidstvo ctí, 
že ozdobil tě oděvem 
svých nejvzácnějších milostí.

psAlmodie

Mohou se vzít vlastní antifony:
A. 1. Je odleskem věčného světla || a zrcadlem bez 
poskvrny.
Žalmy a kantikum z příslušného dne v týdnu.
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A. 2. Přejasná jitřenko spásy, Panno Maria, || z tebe 
vzešlo Slunce spravedlnosti, vycházející z výsosti, 
a navštívilo nás.
A. 3. Pamatuj na nás, Panno, Matko Boží, když 
stojíš před Pánem, || a zastávej se nás, aleluja.

krátké čtení Srov. Sk 1, 11b.12.13a.14

Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili 
do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je 
blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní 
cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do 
hořejší místnosti, kde bydleli. Všichni jednomyslně 
setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou 
matkou Marií a s jeho příbuznými.

krátké resPonsorium

R. Vyvolil ji Pán * a dal jí přednost přede všemi.
V. Uvedl ji do svého stánku. * A dal jí přednost 
přede všemi. Sláva Otci. Vyvolil.

Zachariášovo kantikum

A. Blažená jsi, Boží Rodičko Maria, ustavičná Pan-
no! || Ty jsi chrám Páně, svatyně Ducha svatého, | ty 
nemáš sobě podobné | a jediná ses zalíbila našemu 
Pánu Ježíši Kristu.
Nebo: Spanilá a líbezná je v panenských rozkoších 
svatá Boží Rodička. †|| Když ji viděly dcery siónské, 
jak je svěží mezi růžemi a konvalinkami, | blahoře-
čily jí a královny ji zahrnovaly chválou.
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pRosby

S důvěrou prosme Marii, Matku Boží a Matku círk-
ve, Královnu apoštolů, aby se za nás přimlouvala. 
S ní tedy jednomyslně přistupme k Bohu s prosbou:
R. Učiň, ať vždycky otvíráme svá srdce tvému 
slovu!
Náš Pane, ty jsi vzal na sebe tělo z Panny Marie,
— očisti naše srdce, aby tě mohlo přijmout.
Tys daroval Marii za matku církvi,
— posvěť nás svým svatým Duchem, 

abychom byli hodni ti sloužit.
Svou smrtí na kříži jsi dovršil tajemství spásy,
— pro své zmrtvýchvstání nás 

laskavě uveď do slávy.
Tvá církev tě chválí jako všemohoucího Pána,
— neboť jsi byl mrtev, a přece žiješ na věky věků.
Otče náš.

Závěrečná modlitBa

Pane, na přímluvu svaté Bohorodičky Marie osvě-
cuj milostí Ducha svatého srdce svých služebníků 
a dej jim ohnivou výmluvnost, † a v těch, kdo hlá-
sají tvé slovo, rozmnož jejich ctnost. ° Skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny 
věky věků.
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Nebo:
Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli 
k poznání pravdy. ° Pohleď, jak hojná je tvá žeň, 
a pošli na ni dělníky, aby radostná zvěst byla hlásána 
celému tvorstvu † a tvůj lid shromážděný slovem 
života a podpíraný silou svátostí dělal pokroky na 
cestě spásy a lásky. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
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VÝŇATKY  
ZE SPOLEČNÝCH TEXTŮ

O VÍCE MUČEDNÍCÍCH

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ty Králi mučedníků svých, 
koruno vyznávajících, 
ty vedeš v říši nadhvězdnou, 
kdo světskou slávou pohrdnou.

2. Svůj laskavý sluch nachyl k nám 
i k našim snažným modlitbám. 
Za chvály palem vítězných 
nám hříšným odpusť všechen hřích.

3. Ty v mučednících vítězíš, 
jak šetřit vyznavače víš: 
nad hříchy dej nám vítězství 
pro svoje milosrdenství.

Δ. To uděl, Otče přesvatý, 
i Synu stejné podstaty, 
jenž s Duchem, který těší nás, 
nad světem vládneš v každý čas. Amen.
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Ranní chvály

Hymnus

1. Odměnám věčným Kristovým 
i mučedníkům vítězným 
zpívejme chvály v písních svých 
z radostných niter vytrysklých.

2. Jsou velmoži to církevní, 
vůdcové v bojích vítězní 
a bojovníci nebes bran, 
v temnotách světla vzešlá nám.

3. Vyhrůžek světa nedbali, 
tělesných muk se nebáli, 
za svatou svou smrt v odměnu 
došli až k světlu věčnému.

4. Zběsilý biřic rukou svou 
prolil krev jejich posvátnou, 
oni však z Boží milosti 
snášeli všechno v tichosti.

5. Hle, víra svatých nezdolná, 
věřících naděj nezlomná, 
ke Kristu láska bez mezí 
nad vládcem světa vítězí.

6. Otcova sláva se v nich skví, 
v nich dobývá Syn vítězství. 
Duch svoji vůli vnuká jim 
a nebe zvučí plesáním.
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7. Teď, Spasiteli, nás tu slyš, 
k svým mučedníkům přiveď blíž 
prosící služebníky své 
na věky nepomíjivé. Amen.

krátké čtení  2 Kor 1, 3–5

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, 
Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás 
těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli 
těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou 
Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran 
valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista 
dostává všestranné útěchy.

krátké resPonsorium

Mimo dobu velikonoční:
R. Spravedliví * budou žít na věky. Spravedliví.
V. U Pána je jejich odměna. * Budou žít na věky. 
Sláva Otci. Spravedliví.
V době velikonoční:
V. Jejich korunou je věčná radost, * aleluja, aleluja. 
Jejich korunou.
R. A jejich údělem radost a jásot. *  Aleluja, aleluja.  
Sláva Otci. Jejich korunou.

Zachariášovo kantikum

Mimo dobu velikonoční:
A. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spra-
vedlnost, || neboť jejich je nebeské království.
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V době velikonoční:
A. Radujte se a jásejte, všichni svatí, || neboť máte 
v nebi velkou odměnu, aleluja.

pRosby

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví 
pravdě. Oslavujme ho ve společenství s mučedníky, 
zabitými pro Boží slovo, a volejme:
R. Pane, tebe chválí zástup mučedníků.
Pro své mučedníky, kteří ti věrně 

vydávali svědectví a raději podstoupili 
smrt, než aby se ti zpronevěřili,

— dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.
Pro své mučedníky, kteří vyznali 

víru až k prolití krve,
— dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.
Pro své mučedníky, kteří na sebe 

vzali kříž a následovali tě,
— dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.
Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v tvé 

krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa,
— dej nám, Pane, ať zvítězíme 

nad každým pokušením.
Otče náš.
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Večerní chvály

Hymnus

1. Hrdinstvím získané radostí vznešené 
svatých mučedníků společně velebme. 
Touhou v nás hoří duch oslavit písněmi 
nejskvělejší sbor vítězný.

O svatých mužích:
2. Na ně jen s úsměškem pohlížel kdysi svět, 

jejž jako jalový usychající květ 
oni dřív zavrhli a šli v tvých šlépějích, 
Ježíši, Králi blažených.

O svatých ženách:
2. Na ně jen s úsměškem pohlížel kdysi svět, 

jejž jako jalový usychající květ 
ony dřív zavrhly a šly v tvých šlépějích, 
Ježíši, Králi blažených.

3. Oni (Ony) jen pro tebe snášejí hrubý vztek; 
neslyšet reptání, ba ani trpký vzdech. 
Duši jich pokornou při jasném vědomí 
mučení žádné nezlomí.

4. Což někdy lidský ret slovy už vyjádřil, 
jaké mučedníkům dary jsi připravil? 
Tekoucí krví jsou zbroceni, spánky jim 
věnčíš vavřínem zářivým.
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Δ. Bože trojjediný, prosíme tebe, slyš: 
Uchraň nás všeho zla a všech vin zbav nás již: 
svým sluhům pravý mír dej, aby chvalozpěv 
mohli ti zpívat v dobách všech. Amen.

krátké čtení 1 Petr 4, 13–14

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abys-
te také mohli radostně jásat při jeho slavném zjeve-
ní. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, 
blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je 
Duch Boží.

krátké resPonsorium

Mimo dobu velikonoční:
R. Radujte se v Pánu * a jásejte, spravedliví. Radujte 
se.
V. Oslavujte ho, všichni čistého srdce.* A jásejte, 
spravedliví. Sláva Otci. Radujte se.
V době velikonoční:
V. Spravedliví budou v království svého Otce zářit 
jako slunce, * aleluja, aleluja. Spravedliví.
R. Všichni, kdo jsou čistého srdce, budou se rado-
vat. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Spravedliví.

KAntiKum pAnny mARie

Mimo dobu velikonoční:
A. Svatí mučedníci se radují v nebi, †|| protože ná-
sledovali Krista a z lásky k němu prolili svou krev; | 
budou s ním kralovat na věky.
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V době velikonoční:
A. Radujte se, svatí, před Beránkovým trůnem, || 
v království, které je pro vás připravené od založení 
světa, aleluja.

pRosby

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, 
než trpěl za naši spásu, odkázal nám při Poslední 
večeři trvalou památku na svou smrt. S vděčností 
volejme:
R. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, 

tys nás miloval až do krajnosti,
— stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
Tys prolil svou krev za spásu světa,
— dej hříšníkům ducha pravého pokání 

a usmiř je se svým Otcem.
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás 

svým tělem a svou krví,
— dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme 

všechny překážky a dojdeme do věčného života.
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,
— posiluj naši víru, abychom vytrvali 

ve všech zkouškách.
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě,
— stali se ti podobnými ve smrti,  

dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení.
Otče náš.
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O DUCHOVNÍCH PASTÝŘÍCH

Modlitba se čtením

Hymnus

O jednom pastýři:
1. Pastýřů hlavo, Kriste, jejich Vládce, 

slavit dnes chceme svátek jednoho z nich, 
proto mu pěje naše vděčné stádce 
píseň chval zbožných.

O papeži:
2. On na nejvyšší místo postavený 

ovce, jež Petru svěřils, na tvůj pokyn 
vždycky tak řídil, by na celé zemi 
byl jeden ovčín.

O biskupovi:
2. Duch plný darem pomazání svého 

obhájce pravdy učinil si z něho, 
pevného v boji, aby mohl tvůj lid 
na pastvy vodit.

O knězi:
2. Vyvolil sis jej, služebníka svého 

za svého kněze, aby se stal z něho 
svěřených ovcí svědomitý správce 
a dobrý strážce.
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3. On svému stádu vzorem byl i vůdcem, 
byl světlem slepých, všude mírnil bídu, 
všem stal se vším, byl prozíravým otcem 
Božího lidu.

4. Kriste, jenž dáváš věnce zasloužené 
svým věrným v nebi, dej ať ve svém díle 
jdem s tímto vůdcem a tak dosáhneme 
i téhož cíle.

Δ. Buď věčná sláva nejvyššímu Otci, 
stejná buď tobě, Vládce, Spasiteli, 
svatému Duchu chválou stejně vroucí 
ať zní svět celý. Amen.

O více pastýřích:
1. Věčné slunce, jež zaléváš  

svým světlem všechno stvoření,  
tys myslí nadpozemská zář,  
zpěv našich srdcí tobě zní.

2. Tvůj svatý Duch vždy v péči má  
ty živé lampy planoucí,  
jejichž zář světu odkrývá  
ke spáse stezky vedoucí.

3. Co plyne z nebeských tvých slov  
a srdcím z přirozenosti,  
to všechno zaskvělo se znov  
v tvých služebnících milosti.
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4. Vavřínů jejich účasten  
i pro jas svého učení  
skví se dnes blažený muž ten,  
i od nás vděčně chválený.

5. Dej kvůli němu, prosíme,  
ať bezpečně vždy, Bože, jdem  
po cestě pravdy jediné,  
až k tobě jednou dospějem.

Δ. To uděl, Otče přesvatý,  
se Synem stejné podstaty,  
jenž s Duchem, který těší nás,  
nad světem vládneš v každý čas. Amen.

psAlmodie

Shodná psalmodie je i ve společných textech o svatých mužích.

Žalm 20 (21), 2–8.14
 2 Pane, z tvé síly se raduje král, *
   nad tvou pomocí hlasitě jásá.
 3 Vyplnils toužení jeho srdce, *
   z jeho úst prosby jsi neoslyšel.
 4 Ba, tys ho předešel milostí zdaru, *
   korunu zlatou mu na hlavu vsadil.
 5 Prosil tě o život: dal jsi mu darem *
   délku dní života na všechny věky. –
 6 Veliká jest jeho sláva dík tobě, *
   tys jej vznešenou nádherou oděl.
 7 Činíš ho věčným požehnáním, *
   z pohledu svého jej radostí plníš.
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 8 Neboť král v Pána důvěru skládá, *
   Nejvyšší nedá mu zakolísat. –

9 [Všechny tvé odpůrce najde tvá ruka, *
  pravice tvoje tvé nenávistníky.
10 Strávit je necháš jak v plamenné peci, *
  až jim dáš pohlédnout do své tváře.
 Pán ať je zahubí ve svém hněvu, *
  ať je všechny pohltí oheň!
11 Ze země vyhladíš potomstvo jejich, *
  rod jejich z lidského společenství!
12 I kdyby kuli úkladné plány, *
  nic proti tobě nepořídí;
13 neboť je obrátíš na útěk všechny, *
  jenom co na ně zamíříš lukem.]

 14 Povstaň, Pane, v celé své moci! *
   Zapějem chvalozpěv na tvoji sílu! Δ

Žalm 91 (92)

I
 2 Dobré je oslavovat Pána, *
   opěvat, Nejvyšší, tvé jméno,
 3 zrána tvou milosrdnost hlásat, *
   za noci potom tvoji věrnost
 4 s desítistrunnou harfou, s lyrou *
   a s chvalozpěvy při citeře. –
 5 Blažíš mě, Pane, svými skutky, *
   já plesám nad dílem tvých rukou. –
 6 Jak, Pane, skvělá jsou tvá díla, *
   jak myšlenky tvé přehluboké!
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 7 Nerozumný to nepochopí, *
   bláhový pro to nemá smysl.
 8 Ať jako plevel bují hříšní, *
   ať vzkvétají, kdo pášou křivdy,
  to všechno jim je k věčné zkáze: *
 9  ty však jsi navždy svrchovaný! Δ

II
 10 Neboť hle, tvoji nepřátelé, †
   tví nepřátelé, Pane, zhynou, *
   bezbožní budou rozprášeni.
 11 Mně jsi dal sílu tuřích rohů, *
   olejem čerstvým pomazals mě.
 12 Zvysoka shlížím na odpůrce, *
   naslouchám řečem pomlouvačů. –
 13 Jak palma vzkvete spravedlivý, *
   vzroste jak libanonský cedr.
 14 Kdo vsazeni jsou v domě Páně, *
   pokvetou na nádvořích Božích.
 15 Ponesou ovoce i v stáří, *
   zůstanou šťavnatí a svěží
 16 a budou svědčit: Pán je věrný, *
   je skála má, je právo samo. Δ
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Ranní chvály

Hymnus

O jednom pastýři:
1. Vznešený pastýř, otec prozíravý, 

jehož významný triumf všichni slaví, 
nesmírně šťasten trůní nad hvězdami 
za své vyznání.

O papeži:
2. Když seděl nejvýš, na Petrově stolci, 

veliké stádo vedl, učil, chránil, 
Pánovým klíčem otvíral svou mocí 
nebeské brány.

O biskupovi:
2. Zastával úřad učitele, vůdce, 

i úřad kněžský, jejž ctí národ vděčný, 
on, moudrý pastýř, připravil své ovce 
pro život věčný.

O knězi:
2. Byl chvalně známým učitelem, vůdcem, 

dal svatým žitím příklad lidstvu všemu 
v úsilí vždy se líbit čistým srdcem 
jen Bohu svému.



752 O duchovních pastýřích

3. Proto jej snažně všichni prosme nyní, 
ať laskavě z nás smyje všechny viny, 
ať otevře nám svými přímluvami 
nadhvězdné brány.

4. Buď Bohu čest, moc, na výsostech sláva, 
ať věčně se mu úcta s díky vzdává, 
že stále řídí vesmír nedozírný 
zákony svými. Amen.

krátké čtení Žid 13, 7–9

Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží 
slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte 
jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na 
věky. Nenechte se svést všelijakými cizími naukami.

krátké resPonsorium

Mimo dobu velikonoční:
R. Nad tebou, Jeruzaléme, * ustanovil jsem strážné. 
Nad tebou.
V. Ve dne ani v noci nepřestanou hlásat jméno 
Páně. * Ustanovil jsem strážné. Sláva Otci. Nad 
tebou.
V době velikonoční:
R. Nad tebou, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné. * 
Aleluja, aleluja.
V. Ve dne ani v noci nepřestanou hlásat jméno 
Páně. * Aleluja, aleluja. Sláva Otci. Nad tebou.



 O duchovních pastýřích 753

Zachariášovo kantikum

A. Neboť to už pak nemluvíte vy, || ale mluví skrze 
vás Duch vašeho Otce. (d. v. Aleluja.)

pRosby

S vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který 
dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:
R. Pane, buď pastýřem svého lidu.
Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich 

službou se ujímáš svého lidu,
— dej, ať v lásce těch, kteří nás vedou, 

poznáváme, jak nás miluješ.
Ty stále konáš skrze své zástupce 

službu pastýře a učitele,
— nepřestávej nás nikdy vést 

prostřednictvím svých služebníků.
Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho 

pastýře službu lékaře duše i těla,
— ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.
Ty posíláš své svaté, aby slovem 

i příkladem vedli tvůj lid k tobě,
— na jejich přímluvu nás posiluj, abychom 

vytrvali na cestě, která vede k věčnému životu.
Otče náš.
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Večerní chvály

Hymnus

O jednom pastýři:
1. Ty vzore ctností, muži ctný, 

teď tuto píseň vyslechni, 
jež tím, že tebe velebí, 
vzdává čest Bohu na nebi.

2. Vždyť Velekněz náš, věčný Král 
smrtelné plémě připoutal 
zas k Bohu novou úmluvou, 
mu vrátil s mírem milost svou.

3. On si tě v prozíravosti 
vyvolil k dílu milosti, 
jímž se má Otci sláva vzdát 
a jeho život lidstvu dát.

O papeži:
4. Klíčem ti z nebe svěřeným 

o Petrův ovčín pečovals, 
o stádo slovem voleným 
i mnoha činy vzorně dbals.

O biskupovi:
4. Duch, kterým jsi byl posvěcen, 

větší tě mocí vybavil 
a jako biskup ovcím všem 
jsi tučné pastvy připravil.
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O knězi:
4. Když vystoupil jsi do výšin 

na horu kněžství, vzápětí 
slovy a celým žitím svým 
byls vůdcem, knězem, obětí.

5. Nyní ze sídel nadhvězdných 
buď svaté církve pamětliv, 
ať všechny ovce naleznou 
Kristovu pastvu líbeznou.

Δ. Buď sláva svaté Trojici, 
že tě, jenž vzorně plnil jsi 
svůj svatý úřad, odměnou 
poctila vpravdě důstojnou. Amen.

psAlmodie

Shodná psalmodie je i ve společných textech o svatých mužích.

Žalm 14 (15)
 1 Kdo, Pane, smí v tvém stánku dlít, *
   přebývat na tvé svaté hoře?
 2 Kdo životem jde bez poskvrn, *
   je řádný, upřímného srdce,
 3 kdo neukřivdí jazykem, †
   bližnímu svému neuškodí, *
   souseda svého nehanobí, –
 4 kdo bohaprázdným pohrdá, *
   zato si váží bohabojných,
 5 kdo, i když ztrácí, drží slib: *
   svých peněz neužívá k lichvě
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  a proti zájmům nevinného †
   ničím se nedá podplatit. *
   Kdo žije tak, je provždy pevný. Δ

Žalm 111 (112)
 1 Blaze tomu, kdo má v úctě Pána, *
   kdo se těší z jeho přikázání.
 2 Bude mocný na zemi v svých dětech, *
   rodu věrných bude požehnáno.
 3 Blahobyt a hojnost v jeho domě, *
   navždy setrvá v své poctivosti. –
 4 Světlo svítí poctivým i ve tmách, *
   dobrý, slitovný je spravedlivý.
 5 Blaze tomu, kdo rád dá i půjčí, *
   kdo své věci řídí podle práva.
 6 Nestane se, aby zakolísal, *
   věčnou památku má spravedlivý. –
 7 Nemusí se strachovat zlé zprávy, *
   pevný srdcem, důvěřuje v Pána.
 8 Odhodlaný srdcem, nebojí se, *
   svrchu hledí na své protivníky.
 9 Rozdělí se, štědře dává chudým, †
   navždy setrvá v své poctivosti. *
   Roste jeho moc a jeho vážnost. –
 10 Hříšník se zlobou se na to dívá, †
   zuby skřípe, užírá se hněvem. *
   Nazmar vyjde žádostivost hříšných. Δ
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Kantikum Zj 15, 3–4
 3 Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *
   Pane, Bože vševládný!
  Spravedlivé a věrné jsou tvé cesty, *
   Králi věků. –
 4 Kdo by ti, Pane, nevzdával úctu, *
   kdo by neslavil tvé jméno?
  Neboť ty jediný jsi svatý, †
   a všechny národy přijdou a budou 

se před tebou klanět, *
   protože se zjevily tvé spravedlivé soudy. Δ

krátké čtení 1 Petr 5, 1–4

Vaše duchovní představené vybízím – já sám du-
chovní představený jako oni, svědek utrpení Kristo-
vých a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: 
paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad 
ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, 
jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; 
ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte své-
mu stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, 
dostanete nevadnoucí věnec slávy.

krátké resPonsorium

Mimo dobu velikonoční:
R. Toto je milovník bratří * a mnoho se přimlouvá 
za lid. Toto.
V. I svůj život vydal za své bratry. * A mnoho se 
přimlouvá za lid. Sláva Otci. Toto.
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V době velikonoční:
R. Toto je milovník bratří a mnoho se přimlouvá za 
lid. * Aleluja, aleluja. Toto.
V. I svůj život vydal za své bratry. * Aleluja, aleluja. 
Sláva Otci. Toto.

KAntiKum pAnny mARie

A. To je ten věrný a rozvážný správce, †|| kterého 
Pán ustanovil nad svou čeledí, | aby jim dával včas 
jídlo. (d. v. Aleluja.)
Nebo: Děkuji ti, Kriste, dobrý pastýři, †|| žes mě do-
vedl do nebeské slávy, | dej, ať na ní spolu se mnou 
má podíl i stádce, které jsi mi svěřil. (d. v. Aleluja.)

pRosby

Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem 
mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho 
prosme:
R. Pane, dej spásu svému lidu.
Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své 

církvi svaté a moudré učitele,
— dávej všem, kdo učí tvůj lid, 

svou svatost a moudrost.
Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě 

svatí o to prosili jako kdysi Mojžíš,
— na jejich přímluvu stále očišťuj 

a posvěcuj svou církev.
Ty dáváš sílu Ducha svatého těm, které 

sis vyvolil, aby řídili tvou církev,
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— naplň svatým Duchem všechny, 
kdo vedou tvůj lid.

Ty sám jsi dědičným podílem těch, 
kdo se zasvětili tvé službě,

— nedopusť, aby někdo z nich přišel o to, 
cos pro ně získal prolitím své krve.

Ty svěřuješ pastýřům své církve službu 
smíření s Bohem, aby se neztratil nikdo 
z těch, které ti Otec dal ze světa,

— shromáždi zemřelé pastýře i jim 
svěřený lid, aby byli s tebou tam, 
kde jsi ty, a viděli tvou slávu.

Otče náš.

O PANNÁCH

První večerní chvály

psAlmodie

Shodná psalmodie je i ve společných textech o Panně Marii 
a o svatých ženách.

Žalm 112 (113)
 1 Oslavujte, služebníci Páně, *
   oslavujte svaté jméno Páně!
 2 Ať je požehnáno jméno Páně *
   od tohoto dne až do věčnosti!
 3 Od východu slunce do západu *
   ať je jméno Páně velebeno! —
 4 Pán je povznesen nad všechny rody, *
   jeho sláva převyšuje nebe.
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 5 Kdo je jako Pán, náš Bůh, jenž vládne *
   na nebi i po veškeré zemi,
 6 který má svůj stolec na výsostech, *
   z vysokosti do hlubiny shlíží! —
 7 Slabého on pozdvihuje z prachu, *
   ubožáka ze smetiště zdvíhá,
 8 aby posadil ho vedle knížat, *
   vedle mocných knížat svého lidu. —
 9 Místo v domě má i pro bezdětnou *
   jako pro blaženou matku synů. Δ

Žalm 147 (147B), 12–20
 12 Oslavuj Pána, Jeruzaléme, *
   veleb, Sióne, svého Boha! —
 13 On v tvých branách závory zpevnil, *
   žehná tvým dětem, žijícím v tobě.
 14 On tvé území v pokoji chrání, *
   jadrnou pšenicí štědře tě sytí.
 15 On své slovo sesílá na zem, *
   co on vyřkne, se rozbíhá kvapem.
 16 On dává sníh jak hebkou vlnu, *
   jíní rozsévá jako popel. —
 17 Kroupy sype jak chlebové drobty, *
   chladem jeho zmrzají vody:
 18 sešle slovo, a roztají zase, *
   větru dá zavát, a zas vody tekou.
 19 Slova svá zjevil Jákobovi, *
   zákony, příkazy Izraeli.
 20 S žádným národem nejednal takto, *
   žádnému jinému nedal svůj zákon. Δ
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Kantikum Ef 1, 3–10
 3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho 

Pána Ježíše Krista, *
   on nás z nebe zahrnul všemi 

možnými duchovními dary, —
 4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě 

před stvořením světa, †
   abychom byli svatí a neposkvrnění *
   před ním v lásce. —
 5 Podle svého svobodného rozhodnutí 

nás předurčil, †
   abychom skrze Ježíše Krista *
   byli přijati za jeho syny, —
 6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
   kterou nám projevil svou lásku ve 

svém milovaném Synovi: —
 7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
   odpuštění hříchů. —
 8 Podle bohatství své milosti, †
   kterou nám tak štědře projevil *
   s veškerou moudrostí a rozumností, —
 9 podle svého úradku *
   seznámil nás s tajemstvím své vůle, —
  že si totiž předsevzal, *
 10  až přijde plnost času,
  obnovit v Kristu všechno, *
   co je na nebi a na zemi. Δ
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Modlitba se čtením

Hymnus

O jedné panně:
1. Svou vroucí písní velebí 

tento den zbožní věřící, 
když dnes i z výšin na nebi 
se sláva této panny skví.

2. Panna, jež k chválám Kristovým 
přispěla mužnou pevností, 
se k sborům nebes vznešeným 
dnes druží plna radosti.

3. Křehkosti těla přemohla 
cudností v celém žití svém, 
svůdnostmi světa pohrdla 
a ve stopách šla za Kristem.

4. Spravuj nás, Kriste, podle ní, 
před nepřáteli chraň lid svůj, 
nás ve svých ctnostech upevni 
a balvany vin odstraňuj.

Δ. Ať tebe všechno lidstvo ctí, 
Ježíši, z Panny zrozený, 
i Otci, Duchu milosti 
ať ustavičná chvála zní. Amen.
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O více pannách:
1. Slavíme, Kriste, nadšeni 

slavný den svatých panen tvých, 
které šly ve tvých šlépějích, 
s čistými srdci, s písněmi.

2. Tys čistý liliový květ, 
Ženichu panen přesvatý, 
ochránce svaté čistoty, 
léčky zlých duchů rázně smeť.

3. Tvé srdce neposkvrněné 
ochotně se vždy usmíří, 
odpusť nám proto každý hřích 
a promiň viny nezměrné.

4. Děkujeme ti upřímně, 
bloudícím cesty napravuj, 
milosti dárce, při nás stůj 
v každý čas, tebe prosíme.

Δ. Ať tebe všechno lidstvo ctí, 
Ježíši, Pannou zrozený, 
i Otci, Duchu milosti 
ať ustavičně chvála zní. Amen.

psAlmodie

Shodná psalmodie je i ve společných textech o Panně Marii 
a o svatých ženách.

Žalm 18A (19A)
 2 O Boží slávě vypravuje nebe, †
   obloha hlásá díla jeho rukou, *
 3  den dni to říká, noc to šeptá noci. —
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 4 Není to ani řeč a nejsou slova: *
   hovoří takto hlasem nepostižným.
 5 Ten hlas však prostupuje celou zemi, †
   zní mluva nebes na sám konec světa, *
   až tam, kde slunci vybudoval stan. —
 6 Z něho pak slunce vychází jak ženich, *
   těší se jako běžec před závodem.
 7 Vychází od jednoho konce nebes †
   a běží zas až na opačný konec, *
   před jeho žárem nic se neschová. Δ

Žalm 44 (45)

I
 2 Srdce mi kypí radostnými slovy, †
   svou píseň nyní králi zazpívám, *
   můj jazyk – rydlo rychlopísaře. —
 3 Jsi ze všech lidských synů nejkrásnější, †
   spanilost se ti po rtech rozlévá, *
   Pán proto požehnal ti na věky.
 4 Opásej mečem, hrdino, svá bedra, *
   ve vznešenosti své a nádheře
 5 do boje vyjeď za věrnost a právo, *
   ať koná divy tvoje pravice!
 6 Máš ostré šípy, národy se skloní, *
   odpůrci krále klesnou na mysli. —
 7 Tvůj božský stolec trvá do věčnosti, *
   žezlo tvé vlády – žezlo nestranné.
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 8 Miluješ právo, nenávidíš křivdu, †
   a proto pomazal tě Pán, tvůj Bůh, *
   olejem radosti jak žádného. —
 9 Tvá roucha voní aloí a myrhou, *
   ze síní slonových ti harfy zní.
 10 Královská dcera v ústrety ti kráčí, †
   královna stojí po tvé pravici, *
   ofirským zlatem skvěle zdobená. Δ

II
 11 Slyš, dcero, pohleď sem a nakloň ucho, *
   zapomeň na svůj lid a otcův dům!
 12 Král s dychtivostí touží po tvé kráse, *
   neboť je pán tvůj, ty se před ním skloň!
 13 I tyrský lid ti přináší své dary, *
   o přízeň tvou se derou velmoži. —
 14 Královská dcera vchází v plné kráse, *
   perlami, zlatem šat má protkaný.
 15 Ve třpytném rouchu před krále ji vedou, *
   panny její za ní kráčejí.
 16 S radostným jásotem ji přivádějí *
   a dovnitř v králův palác vcházejí. —
 17 Místo svých otců budeš teď mít syny *
   a učiníš je v zemi knížaty.
 18 Tvé jméno vštípit chci všem pokolením, *
   ať na věky tě slaví národy. Δ
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Ranní chvály

Hymnus

O jedné panně:
1. Panno, ty s lampou hořící 

jsi vyšla k sňatku s Pánem svým, 
přeslavným Vládcem, jejž vždy ctí 
nebeské sbory zpěvem svým.

2. Andělů družko milená, 
nejčistším svazkem spojená 
se Snoubencem svým nebeským 
jdeš mu vstříc s věncem panenským.

3. Nauč nás, jak je třeba žít, 
pomáhej nám svou přímluvou, 
ať můžem vždy včas odhalit 
nepřátel šalbu záludnou.

4. Nechť Maria, květ panenství, 
vždy prosí za nás u Syna, 
ať se nás v tomto vyhnanství 
svou mocnou rukou ujímá.

5. Ať Bohu chválou bezmeznou 
zní všechny věky věčnosti 
nad touto pannou vítěznou, 
kterou dnes celé nebe ctí. Amen.

O více pannách:
Hymnus Koruno panen, Ježíši jako ve večerních chválách.
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krátké čtení Pís 8, 7

Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji 
neodplaví. Kdyby chtěl někdo za vše, co má v domě, 
koupit lásku, sklidí svrchovanou hanbu.

krátké resPonsorium

Mimo dobu velikonoční:
R. Tobě říká mé srdce: * Hledám tvou tvář. Tobě.
V. Po tvé tváři, Pane, toužím. * Hledám tvou tvář. 
Sláva Otci. Tobě.
V době velikonoční:
R. Tobě říká mé srdce: Hledám tvou tvář. * Aleluja, 
aleluja. Tobě.
V. Po tvé tváři, Pane, toužím. * Aleluja, aleluja. 
Sláva Otci. Tobě.

Zachariášovo kantikum

O panně mučednici:
A. Svatá N vzala na sebe svůj kříž a následovala 
Krista, || Ženicha panen a Krále mučedníků. (d. v. 
Aleluja.)

O jedné panně:
A. Prozíravá panna dala své srdce Kristu, || a nyní 
září v zástupu svatých jako slunce. (d. v. Aleluja.)

O více pannách:
A. Panny zasvěcené Pánu, || velebte Pána na věky. 
(d. v. Aleluja.)
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pRosby

Život svatých panen vydává světu svědectví o Kris-
tově lásce. A proto spolu s nimi volejme:
R. Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.
Kriste, jediný Ženichu svatých panen,
— nauč nás žít tak, aby nás nic 

neodloučilo od tvé lásky.
Tvá matka, Panna Maria, je 

královnou všech panen,
— pomáhej nám, abychom tak jako 

ona věrně plnili tvou vůli a naše 
láska k tobě aby stále rostla.

Svaté panny ti sloužily s čistým 
a nerozděleným srdcem,

— na jejich přímluvu veď i nás 
cestou, která vede k tobě.

Prozíravé panny se připravovaly 
na setkání s tebou,

— dej, abychom se i my těšili na tvůj 
příchod a s nadějí tě očekávali.

Otče náš.

Druhé večerní chvály

Hymnus

1. Koruno panen, Ježíši, 
počatý a též zrozený 
Matkou, vždy Pannou nejčistší, 
tento zpěv vlídně vyslechni.
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2. Rád paseš v liliích svůj zrak 
a v chorovodu panen sám. 
Snoubenče jasný, dáváš pak 
odměny věrným snoubenkám.

3. A všude, kam jdeš, za tebou 
všechny ty panny spěchají 
o závod s písní líbeznou, 
kterou pět neustávají.

4. Prosíme, obdař hojněji 
pokornou naši mysl tím, 
že nikdy nedotkne se jí 
zkaženost dechem ničivým.

Δ. Ať tebe všechno lidstvo ctí, 
Ježíši, z Panny zrozený, 
i Otci, Duchu milosti 
ať ustavičná chvála zní. Amen.

psAlmodie

Shodná psalmodie je i ve společných textech o Panně Marii 
a o svatých ženách.

Žalm 121 (122)
 1 Zaradoval jsem se, když mi řekli: *
   „Vydáme se do Pánova domu.“
 2 Už se naše nohy zastavily, *
   Jeruzaléme, v tvých slavných branách. —
 3 Jeruzaléme, jsi vybudován *
   v pevné město, v sebe uzavřené!
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 4 Putují sem kmeny, kmeny Páně; †
   tak to káže Izraeli zákon, *
   aby jméno Páně oslavoval.
 5 Zde jsou postaveny soudní stolce, *
   pevné stolce Davidova domu. —
 6 Pokoj vyproste pro Jeruzalém: *
   Ať jsou v bezpečí, kdo milují tě!
 7 Ať v tvých hradbách rozhostí se pokoj *
   a v tvých domech bezpečí ať trvá! —
 8 Pro blaho svých bratří a svých přátel *
   stále budu říkat: Pokoj v tobě!
 9 Pro dům Pána, jenž je naším Bohem, *
   za tvůj zdar se stále budu modlit. Δ

Žalm 126 (127)
 1 Jestliže dům nebuduje Pán, *
   lopotí se marně, kdo jej staví.
  Jestli město nestřeží sám Pán, *
   hlídati je marně budou stráže. —
 2 Marno vám je vstávat před ránem,*
   pracovat až dlouho do večera,
  pak až v noci jídat krušný chléb: *
   sám ho dá i za spánku svým milým. —
 3 Hle, jsou darem Páně synové, *
   jeho vzácnou odměnou plod lůna.
 4 Čím jsou šípy ruce bojovné, *
   tím jsou otci synové z let mládí.
 5 Šťasten, kdo jich plný toulec má: *
   Sporem v bráně sok ho nezahanbí. Δ
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Kantikum Ef 1, 3–10
 3 Buď pochválen Bůh a Otec našeho 

Pána Ježíše Krista, *
   on nás z nebe zahrnul všemi 

možnými duchovními dary, —
 4 vždyť v něm si nás vyvolil ještě 

před stvořením světa, †
   abychom byli svatí a neposkvrnění *
   před ním v lásce. —
 5 Podle svého svobodného rozhodnutí 

nás předurčil, †
   abychom skrze Ježíše Krista *
   byli přijati za jeho syny, —
 6 ke chvále jeho božsky vznešené dobrotivosti, *
   kterou nám projevil svou lásku 

ve svém milovaném Synovi: —
 7 v něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
   odpuštění hříchů. —
 8 Podle bohatství své milosti, †
   kterou nám tak štědře projevil *
   s veškerou moudrostí a rozumností, —
 9 podle svého úradku *
   seznámil nás s tajemstvím své vůle, —
  že si totiž předsevzal, *
 10  až přijde plnost času,
  obnovit v Kristu všechno, *
   co je na nebi a na zemi. Δ
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krátké čtení 1 Kor 7, 32b.34a

Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se 
líbil Pánu. A žena nevdaná a panna se stará o věci 
Páně, aby byla svatá na těle i na duši.

krátké resPonsorium

Mimo dobu velikonoční:
R. Ke králi přivádějí panny * s radostným jásotem. 
Ke králi.
V. A dovnitř v králův palác vcházejí. * S radostným 
jásotem. Sláva Otci. Ke králi.
V době velikonoční:
R. Ke králi přivádějí panny s radostným jásotem. * 
Aleluja, aleluja. Ke králi.
V. A dovnitř v králův palác vcházejí. * Aleluja, ale-
luja. Sláva Otci. Ke králi.

KAntiKum pAnny mARie

O panně mučednici:
A. Jedinou obětí dosáhla dvojího vítězství: || jako 
panna i jako mučednice. (d. v. Aleluja.)

O jedné panně:
A. Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, || 
kterou ti od věků připravil Pán. (d. v. Aleluja.)

O více pannách:
A. To je rod těch, kdo hledají Pána, || hledají tvář 
Boha Jákobova. (d. v. Aleluja.)
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pRosby

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k životu v pa-
nenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. 
Oslavujme ho spolu s nimi a prosme ho:
R. Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.
Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,
— očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.
Ty chceš, aby církev věrně setrvávala 

v neporušenosti víry,
— chraň a posiluj křesťany, 

jejichž víra je ohrožena.
Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat 

se pozemských nedokonalostí,
— veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme 

stále plněji životem, který pramení z tebe.
Svatá N je jedna z prozíravých panen, které 

ti vyšly naproti s rozžatou lampou,
— nedopusť, aby v lampách panen tobě 

zasvěcených dohořel olej věrnosti.
Svaté panny vešly s tebou na svatební hostinu,
— uveď do nebeské hodovní síně 

také naše zemřelé.
Otče náš.
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O SVATÝCH MUŽÍCH

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ježíši, Spasiteli náš, 
koruno slávy v nebesích, 
dnes nakloň vlídnější svou tvář 
k modlitbě tebe prosících.

2. Dnes vyznavač tvůj vznešený 
se zaskvěl novou jasností, 
dnes vzpomínáme naň i my, 
tvůj lid, výroční slavností.

3. Přes vše, co svět mu sliboval, 
on přešel čistou šlépějí, 
s tebou se cestou spásy dal 
a sledoval vždy věrně ji.

4. K prchavým světským radostem 
nepřipjal právem srdce své, 
tak došel v sídle nebeském 
odměny nepomíjivé.

5. A proto pomoz také nám 
jít žitím v jeho šlépějích 
a odpusť k jeho přímluvám 
svých služebníků všechen hřích.

Δ. Laskavý Vládce, Ježíši, 
buď s Otcem ti čest nejvyšší, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky, v každý čas. Amen.
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Ranní chvály

Hymnus

O svatém muži:
1. Koruno výšin, Ježíši, 

od věků pravdo nejhlubší, 
ty služebníku věrnému 
udílíš věčnou odměnu.

2. Prosíme snažně, dej i nám 
zvlášť k jeho mocným přímluvám 
svou milost s odpuštěním svým 
a zbav nás okovů všech vin.

3. On nelnul nikdy k marnostem 
a tak žil v žití pozemském, 
aby si duší horlivou 
získal svou lásku jedinou.

4. Kriste, tys nejvlídnější Král, 
kterého on vždy vyznával, 
a zdeptal vůdce zpupného 
i jeho sluhu každého.

5. Vírou i ctnostmi se vždy skvěl, 
trvale na modlitbách dlel. 
Zkrotiv své údy střídmostí 
byl pozván k věčné slavnosti.

Δ. Ať Bohu Otci sláva zní 
i tobě, Synu jediný, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky v každý čas. Amen.
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O více svatých:
1. Nebeská radost, blahý jas, 

mzda to za vaše vyznání, 
dosyta naplňuje vás, 
sluhové Krista oddaní.

2. Vlídný sluch skloňte ke chválám, 
jež z našich písní vroucně zní 
a které přednášíme vám 
my, psanci rajské otčiny.

3. Zraněni láskou Kristovou 
jste nesli kříž svůj tíživý, 
vedeni mocnou láskou svou, 
poslušní vždy a horliví.

4. Odolali jste svůdnostem, 
jež strojí ďábel i svět zlý, 
vyznali Krista životem, 
až jste se vznesli nad hvězdy.

5. Teď vy, už slávou zářící, 
oporou buďte proseb těch, 
kdo celým srdcem přejí si 
vás následovat ve ctnostech.

Δ. Trojici Boží dík buď vzdán, 
že její láska bezmezná 
i kvůli vašim přímluvám 
nás vede v sídla nadhvězdná. Amen.
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O řeholníkovi:
1. Spasitelova lásko chvály hodná, 

jež toužíš lidstvo zasvětiti Otci, 
tak různě vede tvůj Duch nitra zbožná 
zázračnou mocí.

2. V těch, kdo se vodou narodili z Boha, 
ty usiluješ probudit vždy znova 
poupata vzácná Boží lásky čisté, 
milost svou, Kriste.

3. Voláš, a ihned běží ti, jež zval jsi, 
odhazují vše, aby s tebou, Vůdce, 
královskou cestou kříže došli spásy 
u tvého Otce.

4. I tento světec, podnícený z nebe, 
celým svým srdcem přidržel se tebe 
v úsilí dobýt záruk blaženosti, 
nejvyšších ctností.

Δ. Sláva buď Otci a též tobě, Kriste, 
buď chvála stejná Ohni přesvatému: 
za malou oběť dáváš stonásobně 
větší odměnu. Amen.
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krátké čtení Řím 12, 1–2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přiná-
šejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! 
To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůso-
bujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte 
svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

krátké resPonsorium

R. Zákon Páně * měl ve svém srdci. Zákon.
V. A jeho kroky nekolísaly. * Měl ve svém srdci. 
Sláva Otci. Zákon.

Zachariášovo kantikum

A. Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, || aby se 
ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

O více svatých:
A. Blahoslavení tvůrci pokoje, †|| blahoslavení 
čistého srdce, | neboť oni budou vidět Boha.

O řeholníkovi:
A. Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, || to 
je můj bratr i sestra i matka, praví Pán.

Nebo:
A. Můj úděl je Pán, || jak dobrý je Pán k duši, která 
ho hledá.

O muži, který vynikal milosrdnými skutky:
A. Podle toho všichni poznají, že jste moji učední-
ci, || budete-li mít lásku k sobě navzájem.



 O svatých mužích 779

O vychovateli:
A. Jen ten, kdo miluje, || učí a vychovává jako pastýř.

pRosby

Oslavujme Krista, Božího Syna, neboť on nás po-
volal, abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po 
všechny dny svého života:
R. Pane, ty jediný jsi svatý.
Tys byl vyzkoušen ve všem, abys nám 

byl podoben, ale nezhřešil jsi,
— Pane Ježíši, smiluj se nad námi.
Ty nás všechny voláš k dokonalé lásce,
— Pane Ježíši, posvěť nás.
Ty chceš, abychom byli solí země a světlem světa,
— Pane Ježíši, osviť nás.
Tys nepřišel, aby sis nechal 

sloužit, ale abys sloužil,
— Pane Ježíši, nauč nás sloužit 

ti v našich bratřích.
Ty jsi odlesk Otcovy slávy a výrazná 

podoba jeho podstaty,
— Pane Ježíši, dej, ať jednou spolu s tvými 

svatými patříme na tvou tvář. Otče náš.
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Večerní chvály

Hymnus

O svatém muži:
1. Ježíši, Spasiteli náš, 

koruno slávy v nebesích, 
dnes nakloň vlídnější svou tvář 
k modlitbám tebe prosících.

2. Dnes vyznavač tvůj vznešený 
se zaskvěl novou jasností, 
dnes vzpomínáme ho i my, 
tvůj lid, výroční slavnosti.

3. Přes vše, co svět mu sliboval, 
on přešel čistou šlépějí, 
s tebou se cestou spásy bral 
a sledoval vždy věrně ji.

4. K prchavým světským radostem 
nepřipjal právem srdce své, 
tak došel v sídle nebeském 
odměny nepomíjivé.

5. A proto pomoz také nám 
jít žitím v jeho šlépějích, 
svým sluhům k jeho přímluvám 
laskavě promiň každý hřích.

Δ. Vladaři vlídný, Ježíši, 
čest tobě s Otcem nejvyšší, 
i Duchu, který těší nás, 
po všechny věky v každý čas. Amen.
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O více svatých:
1. Chvalme ty vzácné služebníky Krista, 

slavné svou vírou, zářné svými činy, 
jež země s nebem uctít se dnes chystá 
vroucími hymny.

2. Vždyť oni mírní, počestní a skromní 
vedli vždy život čistý, bezúhonný, 
nežli se vznesla jejich volná duše 
do hvězdné výše.

3. Dnes odtud rádi pomáhají všudy, 
stírají slzy, zmírňují svou péčí 
duševní strasti a nemocné údy 
z chorob všech léčí.

4. Proto je chvalme, Boží služebníky, 
k nám laskavé tak, a vzdejme jim díky, 
ať vyprosí nám v každé těžké chvíli 
dostatek síly.

5. Buď Bohu čest, moc, na výsostech sláva, 
ať úcta s díky Pánu vždy se vzdává, 
že stále řídí vesmír nedozírný 
zákony svými. Amen.
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O řeholníkovi:
1. Když všichni šťastni sluhu ctí, 

jenž byl tvým věrným ctitelem, 
my tobě, Pane, z vděčnosti 
chvalozpěv lásky zpívat chcem.

2. Vždyť on, vždy tobě věrný žák, 
se vzdal všech klamných rozkoší, 
které svět staví před náš zrak, 
opustil statky vezdejší.

3. Poddán ti v každé myšlence, 
vždy pokorně tě poslouchal, 
pro Krista, panen snoubence, 
v cudnosti tělo uchoval.

4. Tobě se toužil zalíbit 
a přilnul k tobě v srdci svém, 
svou mysl, slova, činy, cit 
hřál jen tvé lásky plamenem.

5. Na zemi tobě oddán vždy, 
okovy lásky připoután, 
svobodným duchem nad hvězdy 
mířil k tvým věčným oslavám.

Δ. Dej, ať my jeho příkladem 
strženi, k tobě spěcháme, 
ať tobě s Duchem, se Synem 
nebeské hymny zpíváme. Amen.
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krátké čtení Řím 8, 28–30

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá 
k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. 
Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, 
aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on 
byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také 
povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, 
které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

krátké resPonsorium

R. Pán je vskutku spravedlivý, * rád má spravedlivé 
skutky. Pán.
V. Zbožní spatří jeho tvář. * Rád má spravedlivé 
skutky. Sláva Otci. Pán.

KAntiKum pAnny mARie

A. Služebníku dobrý a věrný, || pojď se radovat se 
svým Pánem.

O více svatých:
A. Byli věrní až do smrti || a obdrželi od Pána za 
odměnu život.

O řeholníkovi:
A. Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste 
mě, || stokrát víc dostanete a za podíl budete mít 
život věčný.

Nebo:
A. Bůh žehná těm, || kdo ho oslavují v bratrském 
společenství.
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O muži, který vynikal milosrdnými skutky:
A. Amen, pravím vám: †|| Cokoli jste udělali pro 
jednoho z mých nejposlednějších bratří, | pro mne 
jste udělali. | Pojďte, požehnaní mého Otce, | při-
jměte jako úděl království, které je pro vás připra-
vené od založení světa.

O vychovateli:
A. Nechte děti přicházet ke mně, | neboť takovým 
patří Boží království.

pRosby

Svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám, aby-
chom opravdovým křesťanským životem směřovali 
k dokonalosti. Spolu s nimi prosme našeho nebes-
kého Otce, neboť on jediný je dárce svatosti:
R. Otče, posvěť svůj lid.
Otče, ty jediný jsi pramen všeho dobra, 

ty chceš, abychom se nazývali tvými 
syny a skutečně jimi byli,

— dej, ať se k tobě všichni křesťané 
hlásí jako k svému Otci.

Ty nás posíláš, abychom ti vydávali 
svědectví životem podle tvé vůle,

— provázej nás svou pomocí, abychom 
přinášeli trvalý užitek.

Tys dal světu svého Syna, aby nás s tebou smířil,
— chraň všechny, kdo v tebe věří, aby 

se od tebe nikdy neodloučili.
Ty nás živíš Kristovým tělem,
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— dej, ať přijímáním tohoto pokrmu roste naše 
láska, abychom došli k nebeské hostině, kterou 
jsi připravil pro všechny, kdo tě milují.

Odpusť všem hříšníkům jejich provinění
— a přijmi naše zemřelé do svého světla.
Otče náš.

O SVATÝCH ŽENÁCH

Modlitba se čtením

Hymnus

1. Ta žena hodná pochvaly 
a naší úcty pro ctnosti, 
tak slaví triumf s anděly, 
jak vyniká svou svatostí.

2. Vzývala s duší horoucí 
plna slz Boha v nebesích 
a bděla dlouho do noci 
při neustálých postech svých.

3. Pohrdla slávou na světě 
a s duší neposkvrněnou 
po spravedlivém životě 
odešla ve vlast nadhvězdnou.

4. Svůj domov obohatila 
mnohými činy svatými, 
aby se věčně sytila 
radostmi věčné otčiny.
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5. Trojjedinému dík buď, čest, 
že nás na její přímluvy 
po skončení všech našich cest 
v ráj vezme k svatým za druhy. Amen.

Ranní chvály

Hymnus

O svaté ženě:
1. Chvalme tu vzácnou služebnici Páně 

vroucími slovy, vzor statečné ženy, 
o níž i stránky Písma mluví chvalně 
obdivu plny.

2. Nadějí pevná z živé víry žila, 
lnouc láskou k Bohu; z které mocně proudí 
láska k všem bližním a jež svatá díla 
samoděk plodí.

3. K zásluhám jejím, Ježíši náš vlídný, 
veškerou vinu rád odpusť nám hříšným, 
ať můžeme ti chvály zpívat nyní 
se srdcem čistším.

Δ. Buď nejvyššímu Otci moc a sláva, 
i tobě, Synu, čest buď, chvály vděčné, 
svatému Ohni ať patří táž vláda 
nyní i věčně. Amen.
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O více svatých:
1. Chvalme ty vzácné služebnice Páně 

vroucími slovy, vzory zdatné ženy, 
o níž i stránky Písma mluví chvalně 
obdivu plny.

2. Je do svých léček nestrhne svět podlý, 
příkazy Boží dobrovolně plní 
v úsilí, aby všude šířit mohly 
Kristovu vůni.

3. Své tělo trýzní, pohrdají statky 
pomíjivými, modlitbami sytí 
svou zbožnou mysl, by získaly zpátky 
odměnu žití.

Δ. Buď Bohu čest, moc, na výsostech sláva, 
ať pocta s díkem Pánu vždy se vzdává, 
že stále řídí vesmír nedozírný 
zákony svými. Amen.

O řeholnici:
1. Spasitelova lásko chvály hodná, 

jež toužíš lidstvo zasvětiti Otci, 
tak různě vede tvůj Duch nitra zbožná 
zázračnou mocí.

2. V těch, kdo se vodou narodili z Boha, 
ty usiluješ probudit vždy znova 
poupata vzácná Boží lásky čisté, 
milost svou, Kriste.
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3. Voláš, a ihned běží ti, jež zval jsi, 
odhazují vše, aby s tebou, Vůdce, 
královskou cestou kříže došli spásy 
u tvého Otce.

4. Nadějí pevná z živé víry žila, 
lnouc láskou k Bohu; z které mocně proudí 
láska k všem bližním a jež svatá díla 
samoděk plodí.

Δ. Sláva buď Otci a též tobě, Kriste, 
buď chvála stejná Ohni přesvatému: 
za malou oběť dáváš stonásobně 
větší odměnu. Amen.

krátké čtení Řím 12, 1–2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přiná-
šejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! 
To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůso-
bujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte 
svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

krátké resPonsorium

R. S časným úsvitem * Bůh jí na pomoc chvátá. 
S časným.
V. Bůh je s ní, proto se nezhroutí nikdy. * Bůh jí na 
pomoc chvátá. Sláva Otci. S časným.
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Zachariášovo kantikum

A. Nebeské království je podobné obchodníku, || 
který hledá vzácné perly. | Když najde jednu draho-
cennou perlu, | jde, prodá všechno, co má, a koupí 
ji.

O řeholnici:
A. Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, || to 
je můj bratr i sestra i matka, praví Pán.

Nebo:
A. Můj úděl je Pán, || jak dobrý je Pán k duši, která 
ho hledá.

O ženě, která vynikala milosrdnými skutky:
A. Podle toho všichni poznají, že jste moji učední-
ci, || budete-li mít lásku k sobě navzájem.

O vychovatelce:
A. Jen ten, kdo miluje, || učí a vychovává jako pas-
týř.

pRosby

Spolu se svatými ženami oslavujme našeho Spasi-
tele a volejme:
R. Přijď, Pane Ježíši.
Pane Ježíši, tys odpustil hříšnici, když dávala 

najevo, že chce z lásky k tobě změnit svůj život,
— odpusť i nám všechny naše hříchy.
Během tvého veřejného působení 

doprovázely tě zbožné ženy a staraly 
se o tebe ze svého majetku,
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— nauč nás poznávat tě v našich 
bližních, kteří potřebují pomoc.

Když jsi přijal pozvání do domu Marie 
a Marty, jedna usedla u tvých nohou, aby 
ti naslouchala, a druhá tě obsluhovala,

— otevři naše srdce, abychom rádi slyšeli 
tvé slovo a s láskou ti sloužili.

Tys poslal ženy, které tě potkaly 
po tvém vzkříšení, aby zprávou 
o tom potěšily tvé učedníky,

— naplň i nás vnitřní radostí, abychom vydávali 
svědectví o tvém vítězství nad smrtí.

Otče náš.

Večerní chvály

Hymnus

O svaté ženě:
1. Čest ženě srdce mužného 

vzdejme pro její hrdinství, 
vždyť v zemích světa širého 
věhlasem, svatostí se skví.

2. Nebeskou láskou zraněna, 
když světskou slávou ošidnou 
pohrdla, v sídla blažená 
dospěla strmou pěšinou.

3. Své tělo posty trestala 
a sladkou stravou modlitby 
svou duši sytíc, dosáhla 
radosti v nebi, kde teď dlí.
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4. Ty, Kriste, sílo statečných, 
v nás konáš činy hrdinné; 
slyš vlídně vzdechy věrných svých 
zvlášť k jejich prosbám, prosíme.

5. Ježíši, k věčné slávě své 
nás, posílené důvěrou 
v přímluvy služebnice tvé, 
zahrň svou věčnou odměnou. Amen.

O více svatých:
1. Kriste, ty spáso lidstva, všeho Tvůrce, 

který vše řídíš: hvězdy, moře, zemi, 
dej těm, kdo dnes tě chválí z hloubi srdce, 
své odpuštění.

2. Do křehkých nádob rád ukrýváš perly, 
cudností zdobíš ženy, jež jsou sláby, 
abys jim mohl předat poklad skvělý 
nebeské slávy.

3. Ty, jež vidíme i v citech svých něžné, 
znamením zásluh, věncem korunuješ 
a navždy sídla v říši nadehvězdné 
jim vyhrazuješ.

Δ. Buď nejvyššímu Otci moc a sláva, 
i Synu, tobě čest buď, chvály vděčné, 
svatému Ohni ať patří táž vláda 
nyní i věčně. Amen.
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krátké čtení Řím 8, 28–30

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá 
k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. 
Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, 
aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on 
byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také 
povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, 
které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

krátké resPonsorium

R. Vyvolil ji Bůh * a dal jí přednost přede všemi. 
Vyvolil.
V. Uvedl ji do svého stánku.* A dal jí přednost 
přede všemi. Sláva Otci. Vyvolil.

KAntiKum pAnny mARie

A. Mé srdce jásá v Pánu, †|| směle otevírám své 
srdce, | neboť se smím radovat z jeho pomoci.

O řeholnici:
A. Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste 
mě, || stokrát víc dostanete a za podíl budete mít 
život věčný.

Nebo:
A. Bůh žehná těm, kdo ho oslavují || v bratrském 
společenství.
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O ženě, která vynikala milosrdnými skutky:
A. Amen, pravím vám: †|| Cokoli jste udělali pro 
jednoho z mých nejposlednějších bratří, | pro mne 
jste udělali. | Pojďte, požehnaní mého Otce, | při-
jměte jako úděl království, které je pro vás připra-
vené od založení světa.

O vychovatelce:
A. Nechte děti přicházet ke mně, || neboť takovým 
patří Boží království.

pRosby

Život svatých žen zjevuje světu Boží lásku, která se 
projevuje na církvi, a jejich příklad a modlitby nám 
pomáhají. Spolu s nimi volejme:
R. Bože, rozpomeň se na svou církev.
Na přímluvu svatých mučednic, 

které s obdivuhodnou statečností 
obětovaly svůj život,

— dej své církvi sílu, aby obstála 
ve všech zkouškách.

Na přímluvu žen, které svatě žily v manželství,
— dej své církvi, aby věrně plnila své poslání.
Na přímluvu svatých vdov, které modlitbou 

a péčí o druhé přemáhaly svou osamělost,
— dej své církvi, aby byla světu 

znamením tvé lásky.
Na přímluvu svatých matek, které své děti nejen 

přivedly na svět, ale také je vedly k tobě,
— dej své církvi, aby rodila k životu věčnému 

a přiváděla do tvého království všechny lidi.
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Na přímluvu všech svatých žen, které už 
mohou hledět tváří v tvář na tvou krásu,

— uděl všem věrným zemřelým, aby se 
na věky radovali ve světle tvé slávy.

Otče náš.
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