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ÚKON KAJÍCNOSTI
Při kompletáři lze užít dominikánský text úkonu kajícnosti. 
Říká se vkleče a bratři se nebijí v prsa.
Vyznávám se všemohoucímu Bohu, 
blahoslavené Marii, vždy Panně, 
svatému Dominiku, našemu otci, 
všem svatým a vám, bratři, 
že jsem velmi zhřešil  
myšlením, slovy i skutky 
a opomenutím dobrého,  
je to má vina: 
prosím vás, abyste se za mě přimlouvali.
Převor nebo hebdomadář:
Kéž se nad námi smiluje všemohoucí Bůh, 
odpustí nám všechny naše hříchy, 
vysvobodí nás ode všeho zlého, 
zachová a upevní nás ve všem dobrém 
a uvede nás do života věčného.  rAmen.

DE PROFUNDIS
Po četbě nekrologu se modlí převor střídavě s bratry žalm 129.
Z hloubi volám k tobě, Pane, * 
Pane, vyslechni můj hlas! 

Ať tvé ucho vlídně slyší *  
na mé snažné volání! – 
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Kdybys, Pane, dbal na viny, *  
kdopak, Pane, obstojí? 

Ty však dáváš odpuštění, *  
abychom ti sloužili. 

Doufám, Pane, z duše doufám, *  
na tvé slovo vyčkávám. 

Na Pána má duše čeká †  
víc než strážní na úsvit, *  
noční strážní na úsvit. – 

Izrael ať čeká Pána! † 
U Pána je slitování, *  
on nás štědře vykoupí. 

On vykoupí Izraele *  
z jeho provinění všech.

vVěčné odpočinutí dej jim, Pane.
rA světlo věčné ať jim svítí.
vOd bran smrti věčné.
rVysvoboď, Pane, jejich duše.
Modleme se. 
Bože, stvořiteli a vykupiteli všech věřících, ° uděl duším 
svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů, † 
a když stále toužili po prominutí trestů, kéž ho pro naše 
zbožné prosby dosáhnou. ° Skrze Krista, našeho Pána.
 rAmen.
vAť odpočívají v pokoji.
rAmen.
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