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ORATIONES UTILISSIMÆ

I. ORATIONES COMMUNES
TOTIUS ECCLESIÆ
ORATIONES UTILISSIMÆ
Signum Crucis
In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.
Oratio Dominica
Pater noster, qui es in cælis,
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dímitte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo. Amen.
Salutatio angelica
Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc, et in hora mortis nostræ. Amen.
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I. SPOLEČNÉ MODLITBY
CELÉ CÍRKVE
ZÁKLADNÍ KŘESŤANSKÉ MODLITBY
Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Modlitba Páně
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. Amen.
Andělské pozdravení
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
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ORATIONES UTILISSIMÆ

Doxologia minor
Glória Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto,
sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
et in sǽcula sæculórum. Amen.

INSTITUTIO CHRISTIANA
Symbolum apostolorum
Credo in Deum Patrem omnipoténtem,
Creatórem cæli et terræ.
Et in Iesum Christum,
Fílium eius únicum,
Dóminum nostrum,
qui concéptus est de Spíritu Sancto,
natus ex María Vírgine,
passus sub Póntio Piláto,
crucifíxus, mórtuus, et sepúltus,
descéndit ad inféros,
tértia die resurréxit a mórtuis,
ascéndit ad cælos,
sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis,
inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.
Credo in Spíritum Sanctum,
sanctam Ecclésiam cathólicam,
sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum,
carnis resurrectiónem,
vitam ætérnam. Amen.
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Sláva Otci
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

ZÁKLADNÍ FORMULACE VÍRY
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný. Amen.
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INSTITUTIO CHRISTIANA

Septem sacramenta
◆◆ Baptismus
◆◆ Confirmatio
◆◆ Eucharistia
◆◆ Pænitentia
◆◆ Unctio infirmorum
◆◆ Ordo
◆◆ Matrimonium
Dona Spiritus Sancti 
◆◆ Sapientia
◆◆ Intellectus
◆◆ Consilium
◆◆ Fortitudo
◆◆ Scientia
◆◆ Pieta
◆◆ Timor Dei
Fructus Spiritus Sancti 
◆◆ Caritas
◆◆ Gaudium
◆◆ Pax
◆◆ Patientia
◆◆ Benignitas
◆◆ Bonitas
◆◆ Longanimitas
◆◆ Mansuetudo
◆◆ Fides

CEC 1831, cf. Is 11, 1–2

CEC 1832, cf. Ga 5, 22–23
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Sedm svátostí
◆◆ Křest
◆◆ Biřmování
◆◆ Eucharistie
◆◆ Pokání
◆◆ Pomazání nemocných
◆◆ Kněžství
◆◆ Manželství
Dary Ducha svatého
◆◆ Moudrost
◆◆ Rozum
◆◆ Rada
◆◆ Síla
◆◆ Umění
◆◆ Zbožnost
◆◆ Bázeň Boží

KKC 1831, srov. Iz 11, 1–2

Plody Ducha svatého
◆◆ Láska
◆◆ Radost
◆◆ Pokoj
◆◆ Trpělivost
◆◆ Shovívavost
◆◆ Vlídnost
◆◆ Dobrota
◆◆ Mírnost
◆◆ Věrnost

KKC 1832, srov. Gal 5, 22–23
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INSTITUTIO CHRISTIANA

◆◆ Modestia
◆◆ Continentia
◆◆ Castitas
Mt 5, 3–12
Beatitudines 
1. Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est Regnum cælorum.
2. Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.
3. Beati mites,
quoniam ipsi possidebunt terram.
4. Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam,
quoniam ipsi saturabuntur.
5. Beati misericordes,
quia ipsi misericordiam consequentur.
6. Beati mundo corde,
quoniam ipsi Deum videbunt.
7. Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.
8. Beati, qui persecutionem patiuntur propter iusti
tiam, quoniam ipsorum est Regnum cælorum.
Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos
fuerint et dixerint omne malum adversum vos, mentientes, propter me. Gaudete et exsultate, quoniam
merces vestra copiosa est in cælis.
Mt 7, 12
Regula aurea 
Omnia quæcumque vultis ut faciant vobis homines,
ita et vos facite eis.
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◆◆ Tichost
◆◆ Zdrženlivost
◆◆ Čistota
Mt 5, 3–12
Blahoslavenství
1. Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je království nebeské.
2. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
3. Blahoslavení tiší,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.
4. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
5. Blahoslavení milosrdní,
neboť oni dojdou milosrdenství.
6. Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha.
7. Blahoslavení, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími.
8. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost;
radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

Zlaté pravidlo
Co chcete, aby lidé dělali vám,
to všechno dělejte i vy jim.

Mt 7, 12
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INSTITUTIO CHRISTIANA

Præcepta decalogi 

CEC, ante n. 2052
Formula catechetica; cf. Ex 20, 2–17 et Dt 5, 6–21.

Ego sum Dominus Deus tuus:
1. Non habebis deos alienos coram me.
2. Non assumes Nomen Domini Dei tui in vanum.
3. Memento, ut dies festos sanctifices.
4. Honora patrem tuum et matrem tuam.
5. Non occides.
6. Non mœchaberis.
7. Non furtum facies.
8. Non loqueris contra proximum tuum
falsum testimonium.
9. Non desiderabis uxorem eius.
10. Non concupisces eius bona.

Mt 22, 37–39
Præcepta caritatis 
1. Diliges Dominum Deum tuum in toto corde tuo et
in tota anima tua et in tota mente tua.
2. Diliges proximum tuum sicut teipsum.
CEC 2041–2043
Præcepta ecclesiæ 
1. Diebus Dominicis ceterisque festis de præcepto
Missam audire et ab operibus servilibus vacare.
2. Peccata saltem semel in anno confiteri.
3. Eucharistiæ sacramentum saltem in Paschate recipere.
4. Diebus ab Ecclesia statutis ab esu carnium abstinere et ieiunium servare.
5. Ecclesiæ necessitatibus subvenire.
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Desatero přikázání

KKC, před č. 2052
Katechetická formulace; srov. Ex 20, 2–17 a Dt 5, 6–21.

Já jsem Pán, tvůj Bůh:
1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví
proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš statku bližního svého.

Mt 22, 37–39
Dvojí přikázání lásky
1. Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou myslí.
2. Miluj svého bližního jako sám sebe.
KKC 2041–2043
Církevní přikázání
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše
svaté a zdržet se služebních prací.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční
době.
4. Ve dnech církví stanovených se zdržovat požívání
masa a zachovávat půst.
5. Přispívat církvi na její potřeby.
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INSTITUTIO CHRISTIANA

Virtutes theologales
◆◆ Fides
◆◆ Spes
◆◆ Caritas
Virtutes cardinales
◆◆ Prudentia
◆◆ Iustitia
◆◆ Fortitudo
◆◆ Temperantia
Opera misericordiæ spiritualia
◆◆ Dubitantibus consilia dare.
◆◆ Ignorantes instruere.
◆◆ Peccatores monere.
◆◆ Afflictos solari.
◆◆ Offensas remittere.
◆◆ Molestos patienter sustinere.
◆◆ Pro vivis et defunctis orare.

CCEC

Opera misericordiæ temporalia
◆◆ Cibum præbere esurientibus.
◆◆ Potum præbere sitientibus.
◆◆ Nudos cooperire.
◆◆ Hospites excipere.
◆◆ Infirmos visitare.
◆◆ Carcere detentos invisere.
◆◆ Mortuos sepelire.

CCEC
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Teologální ctnosti (neboli božské)
◆◆ Víra
◆◆ Naděje
◆◆ Láska.
Kardinální ctnosti
◆◆ Rozvážnost (též moudrost, rozumnost, prozíravost)
◆◆ Spravedlnost
◆◆ Statečnost (též síla)
◆◆ Mírnost (též uměřenost)
Duchovní skutky milosrdenství
◆◆ Dávat radu pochybujícím.
◆◆ Poučovat neznalé.
◆◆ Napomínat hříšníky.
◆◆ Těšit zarmoucené.
◆◆ Odpouštět urážky.
◆◆ Trpělivě snášet obtížné lidi.
◆◆ Modlit se za živé i zemřelé.

Kompendium KKC

Tělesné skutky milosrdenství
◆◆ Sytit hladové.
◆◆ Napojit žíznící.
◆◆ Oblékat nahé.
◆◆ Ujímat se pocestných.
◆◆ Navštěvovat nemocné.
◆◆ Navštěvovat vězně.
◆◆ Pohřbívat mrtvé.

Kompendium KKC
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Peccata capitalia 
◆◆ Sperbia
◆◆ Avaritia
◆◆ Invidia
◆◆ Ira
◆◆ Luxuria
◆◆ Gula
◆◆ Pigritia seu acedia

INSTITUTIO CHRISTIANA

CEC 1866

Cat. S. Pii X, 995
Peccata in Spiritum Sanctum
◆◆ Desperatio salutis.
◆◆ Præsumptio salutis sine meritis consequandæ.
◆◆ Impugnatio agnitæ veritatis.
◆◆ Invidentia de bono alterius spirituali.
◆◆ Obstinatio in peccatis.
◆◆ Impœnitentia finalis.
Cat. S. Pii X, 997;
Peccata quæ ad Deum clamant
◆◆ Homicidium voluntarium
cf. CEC 1867
◆◆ Carnale peccatum contra naturam
◆◆ Oppressio pauperum
◆◆ Fraudatio mercedis operariis debitæ
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Hlavní hříchy
◆◆ Pýcha
◆◆ Lakomství
◆◆ Závist
◆◆ Hněv
◆◆ Smilstvo
◆◆ Nestřídmost
◆◆ Lenost
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KKC 1866

Hříchy proti Duchu svatému Katechismus sv. Pia X., 995
◆◆ Zoufale nedůvěřovat v Boží milosrdenství.
◆◆ Opovážlivě spoléhat na Boží milosrdenství.
◆◆ Odpírat poznané pravdě.
◆◆ Závidět bližnímu Boží milost.
◆◆ Zatvrzele setrvávat v hříchu.
◆◆ Úmyslně setrvat v nekajícím životě až do smrti.
Katechismus sv. Pia X., 997;
Hříchy do nebe volající
◆◆ Úmyslná vražda
srov. KKC 1867
◆◆ Tělesný hřích proti přirozenosti
◆◆ Utiskování chudých
◆◆ Zadržování sjednané mzdy za práci
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ROSARIUM B. M. V.

ROSARIUM B. M. V.
Modus recitandi O.P.

vDeus, in adiutórium meum inténde.
rDómine, ad adiuvándum me festína.
Glória Patri. Sicut erat.
Deinde recitetur quinque decadum. Ante unamquamque enun
tietur mysterium alta voce, postea dicitur Pater noster, decem
Ave María et Glória Patri.
Addi potest supplementum Fatimæ:

Dómine Iesu, dimítte nobis peccáta nostra,
salva nos ab igne inférni,
perduc in cælum omnes ánimas,
præsértim eas, quæ misericórdiæ tuæ máxime indígent.

(Libellus precum O.P.)
Mysteria gaudiosa 
1. Annuntiátio Incarnatiónis Christi.
2. Visitátio Beátæ Maríæ Virginis ad S. Elisabeth.
3. Natívitas Salvatóris nostri.
4. Oblátio Christi in templo.
5. Invéntio púeri Iesu inter doctóres.

Mysteria dolorosa
6. Orátio et agonía Christi in horto.
7. Flagellátio crudélis.
8. Coronátio acérbissima spinárum.
9. Baiulátio Crucis ad Calvarium montem.
10. Crucifíxio et mors in ligno Crucis.
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RŮŽENEC

Dominikánský způsob recitace.

vBože, shlédni a pomoz.
rPane, pospěš mi pomáhat.
Sláva Otci. Jako.
Potom se říká pět desátků růžence. Před každým se nahlas
ohlásí růžencové tajemství. Desátek se skládá z modlitby Otče
náš, deseti Zdrávas a Sláva Otci.
Může se připojit Fatimský dodatek:

Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
uchraň nás pekelného ohně,
přiveď do nebe všechny duše,
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Radostná tajemství
1. Zvěstování vtělení Krista.
2. Navštívení Panny Marie u svaté Alžběty.
3. Narození našeho Spasitele.
4. Obětování Páně v chrámě.
5. Nalezení chlapce Ježíše mezi učiteli.

Bolestná tajemství
6. Kristova modlitba a úzkost v Getsemanské zahradě.
7. Kruté bičování.
8. Korunování trním.
9. Nesení kříže na horu Kalvárii.
10. Ukřižování a smrt na kříži.
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Mysteria gloriosa
11. Resurréctio Christi a mortuis.
12. Ascénsio eius in cælum.
13. Missio Spíritus Sancti in discípulos.
14. Assúmptio Beátæ Maríæ Virginis in cælum.
15. Coronátio eiúsdem Beátæ Maríæ Virginis.
Post recitationem dicitur:

Agimus tibi grátias, omnípotens Deus,
pro univérsis benefíciis tuis, qui vivis et regnas
per ómnia sǽcula sæculórum. 
rAmen.
aSub tuum præsídium… (vide p. 24)
vOra pro nobis, sancta Dei Génitrix.
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus. Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et
resurrectiónem suam nobis salútis ætérnæ prǽmia com
parávit: ° concéde, quǽsumus, ut hæc mystéria sacratíssimo beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes, † et imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur.
° Per Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
Mysteria luminosa (ad libitum)
◆◆ Baptísma apud Iordánem.
◆◆ Autorevelátio apud Cananénse matrimónium.
◆◆ Regni Dei proclamátio
coniúncta cum invitaménto ad conversiónem.
◆◆ Transfigurátio Dómini.
◆◆ Eucharístiae institútio.
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Slavná tajemství
11. Zmrtvýchvstání Páně.
12. Nanebevstoupení Páně.
13. Seslání Ducha svatého.
14. Nanebevzetí Panny Marie.
15. Korunování Panny Marie.
Poté se říká:

Díky ti vzdáváme, všemohoucí Bože,
za všechna tvá dobrodiní, neboť ty žiješ a kraluješ
po všechny věky věků. 
rAmen.
aPod ochranu tvou… (viz str. 25)
vOroduj za nás, svatá Boží rodičko.
rAby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se.* Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu.°
Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, † ať
také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. °
Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
Tajemství světla (dle uvážení)
◆◆ Křest v Jordánu.
◆◆ Zjevení božské moci na svatbě v Káně.
◆◆ Hlásání Božího království a vyzývání k obrácení.
◆◆ Proměnění Páně.
◆◆ Ustanovení eucharistie.
* Dominikánský nápěv orací a jeho značení na str. 44 a násl.
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PRECES ALIÆ
Invocatio Spiritus Sancti
(AG 514)
Veni, Sancte Spíritus,
reple tuórum corda fidélium,
et tui amóris in eis ignem accénde,
qui per diversitátem linguárum multárum
gentes in universitáte fídei congregásti.
vEmítte Spíritum tuum et creabúntur.
rEt renovábis fáciem terræ.
Orémus.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne
docuísti: ° da nobis in eódem Spíritu recta sápere, † et
de eius semper consolatióne gaudére. ° Per Christum
Dóminum nostrum. 
rAmen.
Angelus Domini
vAngelus Dómini nuntiávit Maríæ.
rEt concépit de Spíritu Sancto.
Ave, Maria…
vEcce ancílla Dómini.
rFiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave, Maria…
vEt Verbum caro factum est.
rEt habitávit in nobis.
Ave, Maria…
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JINÉ MODLITBY
Vzývání Ducha svatého
(překlad ex usu O.P.)
Přijď, Duchu svatý,
naplň srdce svých věřících
a zapal v nich oheň své lásky;
ty, který jsi vírou sjednotil
národy rozličných jazyků.
vSešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
rA obnovíš tvář země.
Modleme se.
Bože, jenž jsi srdce svých věřících osvítil a poučil, ° dej,
ať v tvém Duchu správně smýšlíme † a vždy se radujeme
z jeho útěchy. ° Skrze Krista, našeho Pána.  rAmen.
Anděl Páně
vAnděl Páně zvěstoval Panně Marii.
rA ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria…
vMaria řekla: Jsem služebnice Páně.
rAť se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria…
vA Slovo se stalo tělem.
rA přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…
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vOra pro nobis, sancta Dei Génitrix.
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris
infúnde: ° ut qui Angelo nuntiánte Christi Fílii tui Incarnatiónem cognóvimus, † per Passiónem eius et Crucem
ad resurrectiónis glóriam perducámur. ° Per Christum
Dóminum nostrum. 
rAmen.
Sub tuum præsidium (textus O.P.)
Sub tuum præsídium confúgimus,
sancta Dei Génitrix.
Nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus,
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
Virgo benedícta.

Angele Dei
Angele Dei, qui custos es mei,
me, tibi commíssum pietáte supérna,
illúmina, custódi, rege et gubérna. Amen.
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vOroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
rAby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se.
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista,
tvého Syna; ° vlej nám, prosíme, do duše svou milost, †
ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. °
Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná.
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.
Anděle Boží (tradiční podoba)
Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
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PRECES ALIÆ

Sancte Michael
Sancte Míchael Archángele, défende nos in prœ́lio;
contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur:
tuque, Prínceps milítiæ cæléstis,
Sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte in inférnum detrúde. Amen.
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ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně. Amen.
Svatý Michaeli
Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni. Amen.
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ANTE & POST MISSAM

II. ORATIONES COTIDIANÆ
ANTE MISSAM
Actiónes nostras, quǽsumus Dómine,
aspirándo prǽveni et adiuvándo proséquere,
ut cuncta nostra operátio
a te semper incípiat,
et per te cœpta finiátur.
Per Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.

POST MISSAM
Pláceat tibi, sancta Trínitas,
obséquium servitútis meæ
et præsta, ut sacrifícium,
quod óculis tuæ maiestátis indígnus óbtuli,
tibi sit acceptábile
mihíque et ómnibus, pro quibus illud óbtuli,
sit te miseránte propitiábile.
Per Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
vBenedicámus Dómino.
rDeo grátias.
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II. KAŽDODENNÍ MODLITBY
PŘEDE MŠÍ SVATOU
Prosíme tě, Pane,
naše skutky svým vnuknutím předcházej
a svou pomocí provázej,
ať všechno, co konáme,
u tebe začíná a s tebou i končí.
Skrze Krista, našeho Pána. 

rAmen.

PO MŠI SVATÉ
Kéž se ti zalíbí, svatá Trojice, tato oběť,
kterou jsme ti my, nehodní služebníci, přinesli.
Pro své milosrdenství shlédni na nás
i na ty, za které byla přinesena.
Skrze Krista, našeho Pána.
rAmen.
vDobrořečme Pánu.
rBohu díky.

30
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ANTE OFFICIUM
Ubi mos est, dicitur O sacrum convivium ante singulas horas,
excepto Invitatorio et Completorio, nisi Missa vel Adoratio
SSmi. Sacramenti præcedit.

O sacrum convivíum,
in quo Christus súmitur:
recólitur memória passiónis eius:
mens implétur grátia:
et futúræ glóriæ nobis pignus datur.
vPanem de cælo prestitísti eis. (Allelúia).
rOmne delectaméntum in se habéntem. (Allelúia).
Orémus.
Deus, qui nobis sub Sacraménto mirabíli Passiónis tuæ
memóriam reliquísti; ° tribue, quǽsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, † ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus. °
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.  rAmen.

POST OFFICIUM
Post singulas horas dicitur versus:

Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei
requiéscant in pace. 

rAmen.
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PŘED OFICIEM
Kde je to zvykem, říká se před každou hodinkou Svatá hostino,
s výjimkou invitatoria a kompletáře. Stejně tak se vynechává,
pokud oficiu předchází mše svatá nebo adorace.

Svatá hostino,
při níž požíváme Krista,
připomínáme si památku jeho umučení,
mysl se plní milostí
a dává se nám záruka budoucí slávy.
vChléb z nebe dal jsi jim. (Aleluja).
rVšechno potěšení v sobě obsahující. (Aleluja).
Modleme se.
Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení; ° dej nám, prosíme,
ať svatá tajemství tvého Těla a tvé Krve uctíváme tak, †
abychom v sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. ° Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.  rAmen.

PO OFICIU
Po každé hodince se říká verš:

Duše věrných zemřelých ať pro milosrdenství Boží
odpočívají v pokoji. 
rAmen.
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CONFITEOR
In completorio uti potest textus O.P.
Fratres genua flectant, non autem pectora tundant.

Confíteor Deo omnipoténti,
et beátæ Maríæ semper Vírgini,
et beáto Domínico Patri nostro,
et ómnibus Sanctis, et vobis, fratres,
quia peccávi nimis
cogitatióne, locutióne,
ópere et omissióne,
mea culpa:
precor vos oráre pro me.
Prior vel hebdomadarius:

Misereátur nostri omnípotens Deus,
et dimíttat nobis ómnia peccáta nostra,
líberet nos ab omni malo,
salvet et confírmet in omni ópere bono,
et perdúcat nos ad vitam ætérnam. 

rAmen.

DE PROFUNDIS
Lecto necrologio, prior psalmum dicit cum fratribus alternatim.

De profúndis clamávi ad te, Dómine;*
Dómine, exáudi vocem meam.
Fiant aures tuæ intendéntes*
in vocem deprecatiónis meæ.
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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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Si iniquitátes observáveris, Dómine,*
Dómine, quis sustinébit?
Quia apud te propitiátio est,*
et timébimus te.
Sustínui te, Dómine, †
sustínuit ánima mea in verbo eius,
sperávit ánima mea in Dómino.
Magis quam custódes auróram *
speret Israel in Dómino.
Quia apud Dóminum misericórdia,*
et copiósa apud eum redémptio.
Et ipse rédimet Israel *
ex ómnibus iniquitátibus eius.
vRéquiem ætérnam dona eis, Dómine.
rEt lux perpétua lúceat eis.
vA porta ínferi.
rErue, Dómine, ánimas eórum.
Orémus.
Fidélium, Deus, ómnium cónditor et redémptor, ° animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem
cunctórum tríbue peccatórum; † ut indulgéntiam quam
semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur. ° Per Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
vRequiéscant in pace.
rAmen.
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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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BENEDICTIO MENSÆ
& GRATIARUM ACTIO
Ante prandium
Oculi ómnium in te sperant, Dómine:
et tu das escam illórum in témpore opportúno:
áperis tu manum tuam,
et imples omne ánimal in benedictióne.
Glória Patri. Sicut erat.
v Kyrie, eleison.
r Christe, eleison. Kyrie eleison.
Pater noster secreto.
v Et ne nos indúcas in tentatiónem.
r Sed líbera nos a malo.
H: Bénedic, Dómine, dona tua,
quæ de tua largitáte sumus sumptúri. °
Per Christum Dóminum nostrum.
rAmen.
L: Iube, domne, benedícere.
H: Mens cǽlestis partícipes
fáciat nos Rex ætérnæ glóriæ. 
rAmen.
vel: Benedícat Dóminus munus tuum,
ne solæ vobis fauces sumant cibum,
sed et aures esúriant verbum Dei. 
rAmen.
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STOLNÍ MODLITBY
A DÍKŮVZDÁNÍ
Před obědem
Oči všech doufají v tebe, Pane,
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
Otvíráš svou milostivou ruku
a naplňuješ požehnáním všechno, co žije.
Sláva Otci. Jako.
v Kyrie, eleison.
r Christe, eleison. Kyrie eleison.
Otče náš potichu.*
v A neuveď nás v pokušení.
r Ale zbav nás od zlého.
H: Nebeský Otče, požehnej  tyto své dary,
které budeme přijímat z tvé štědré ruky. °
Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
L: Prosím o požehnání.
H: Král věčné slávy ať nám dá účast
na nebeské hostině. 
rAmen.
nebo: Ať Pán požehná tvou službu,
aby nejen ústa požívala pokrm,
ale i sluch se toužil nasytit slovem Božím.  rAmen.
* Hebdomadář řekne nahlas Otče náš a bratři v duchu pokra
čují. Poté hebdomadář nahlas říká a neuveď nás v pokušení a bratři odpoví ale zbav nás od zlého.
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Post prandium
vConfiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua.
rEt sancti tui benedícant tibi.
Laudáte Dóminum, omnes gentes,
collaudáte eum, omnes pópuli,
quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius
et véritas Dómini manet in ætérnum.
Glória Patri. Sicut erat.
Orémus. Agimus tibi grátias, omnípotens Deus, pro
univérsis benefíciis tuis. ° Qui vivis et regnas per ómnia
sǽcula sæculórum. 
rAmen.
Retribúere dignáre, Dómine, ° ómnibus nobis bona
faciéntibus propter nomen sanctum tuum vitam ætérnam. 
rAmen.
vBenedicámus Dómino.
rDeo grátias.
Ante cenam
Edent páuperes et saturábuntur:
et laudábunt Dóminum qui requírunt eum:
vivent corda eórum in sǽculum sǽculi.
Glória Patri. Sicut erat.
v Kyrie, eleison.
r Christe, eleison. Kyrie eleison.
Pater noster secreto.
v Et ne nos indúcas in tentatiónem.
r Sed líbera nos a malo.
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Po obědě
vKéž tě velebí, Pane, všechna tvá díla.
rA tvoji svatí ať dobrořečí tobě.
Chvalte Pána, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy,
vždyť se na nás potvrdilo, jak je milosrdný
a že Pánova věrnost trvá navěky.
Sláva Otci. Jako.
Modleme se.
Děkujeme ti, všemohoucí Bože, za všechna tvá dobrodiní, ° neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.  rAmen.
Odplať, Pane, životem věčným všem, °
kteří nám pro tvé jméno dobře činí. 
rAmen.
vDobrořečme Pánu.
rBohu díky.
Před večeří
Jísti budou chudí a budou nasyceni.
Pána budou chválit, kdo jej hledají,
a jejich duše budou žít navěky.
Sláva Otci. Jako.
v Kyrie, eleison.
r Christe, eleison. Kyrie eleison.
Otče náš potichu (srov. výše).
v A neuveď nás v pokušení.
r Ale zbav nás od zlého.
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Bénedic, Dómine, dona tua,
quæ de tua largitáte sumus sumptúri. °
Per Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
L: Iube, domne, benedícere.
H: Ad cenam vitæ ætérnæ perdúcat nos Rex glóriæ.

rAmen.
vel: Benedícat Dóminus munus tuum,
ne solæ vobis fauces sumant cibum,
sed et aures esuriant verbum Dei. 
rAmen.
H:

Post cenam
Memóriam fecit mirabílium suórum
miséricors et miserátor Dóminus.
Escam dedit timéntibus se.
Glória Patri. Sicut erat.
Orémus. Benedíctus Deus in donis suis, † et sanctus in
ómnibus opéribus suis. ° Qui vivit et regnat per ómnia
sǽcula sæculórum. 
rAmen.
Retribúere dignáre, Dómine, ° ómnibus nobis bona
faciéntibus propter nomen sanctum tuum vitam ætérnam. 
rAmen.
vBenedicámus Dómino.
rDeo grátias.
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Nebeský Otče, požehnej  tyto své dary,
které budeme přijímat z tvé štědré ruky. °
Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
L: Prosím o požehnání.
H: K hostině věčného života ať nás dovede Král slávy.

rAmen.
nebo: Ať Pán požehná tvou službu,
aby nejen ústa požívala pokrm,
ale i sluch se toužil nasytit slovem Božím.  rAmen.
H:

Po večeři
Pán plný smilování dal pokrm těm, kdo se ho bojí.
Jako památku svých divů.
Sláva Otci. Jako.
Modleme se. Požehnaný jsi, Bože, ve svých darech † a
svatý ve všech svých činech, ° neboť ty žiješ a kraluješ na
věky věků. 
rAmen.
Odplať, Pane, životem věčným všem, °
kteří nám pro tvé jméno dobře činí. 
rAmen.
vDobrořečme Pánu.
rBohu díky.
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III. TONI COMMUNES OFFICII
INITIO
Ad Invitatorium

Dómine, lábi-a me-a apé-ri-es.
rEt os me-um annunti-ábit laudem tu-am.
Ad horas

De-us, in adiutó-ri-um me-um inténde. Dómine, ad
adiuvándum me festína. Gló-ri-a Patri, et Fí-li-o,
et Spi-rí-tu-i Sancto. Sicut erat in princí-pi-o, et
nunc, et semper, et in sǽcu-la sæculórum. Amen.
(Alle-lú-ia.)

LIBELLUS PRECUM

43

III. ZÁKLADNÍ NÁPĚVY OFICIA
ZAHÁJENÍ
Pozvání k modlitbě

Pane, otevři mé rty. rA začnu tě chvá-lit.

Úvodní verš hóry

Bože, shlédni a pomoz. Pane, pospěš mi pomáhat.
Sláva Otci i Synu i Duchu sva-tému, jako by-la na
počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
(Ale-lu-ja.)
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TONUS ORATIONIS SIMPLEX
Cantetur alternatim elevatio et flexa:

Sic cantátur e-levá-ti-o ° et sic fle- xa.† Amen.
Corpus orationis semper per elevationem terminetur. Sæpe in
tres partes dividitur, incipiendo per elevationem (cf. orationes
ad processionem ut infra), sed pro opportunitate dividi potest
Concéde,
quǽ
sumus, omnípotens
De-us,°
inOrémus.†
duos vel quattuor
partes,
incipiendo
per flexam (ex.
oratio
conclusiva Completorii).
Conclusio brevis terminetur per flexam:

qui peccatórum
nostrórum
prémimur, †
Perut,Christum
Dóminum
nostrum.póndere
†
Qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum. †
Qui
vivisDomíni-ci,
et regnas inconfessó-ris
sǽcula sæculórum.
† nostri,
be-á-ti
tui, Patris

Conclusio longa semper in partes tres dividitur:

Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum, †
qui
tecum vivit
et regnat in °unitáte
Spíritus Sancti,
Deus, °
patrocíni-o
sublevémur.
Per Christum
Dóminum
per omnia sǽcula sæculórum. †
Qui tecum vivit et regnat †
Amen.Sancti, Deus, °
innostrum.
unitáte Spíritus
per omnia sǽcula sæculórum. †
Qui vivis et regnas cum Deo Patre †
in unitáte Spíritus Sancti, Deus, °
per omnia sǽcula sæculórum. †

LIBELLUS PRECUM

45

JEDNODUCHÝ DOMINIKÁNSKÝ
NÁPĚV ORACÍ
Zpívá se střídavě elevace a flexa. Při elevaci se z recitačního
tónu klesá před posledním přízvukem, při flexe po přízvuku.
(viz noty vlevo).
Elevace je značena °, flexa †, kurzívou se značí všechny slabiky
mimo recitační tón.
Corpus orationis se dělí podle obsahu na 2–4 části a končí
zásadně elevací. Proto se při dělení na tři části (což je nejčas
tější případ) začíná elevací, v ostatních případech flexou.
Při krátké konkluzi orace se zpívá flexa:

Skrze Krista, našeho Pána. †
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. †
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. †
Delší konkluze se (na rozdíl od římských nápěvů) dělí vždycky
na tři části:

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, †
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků. †
Neboť on s tebou †
v jednotě Ducha svatého °
žije a kraluje po všechny věky věků. †
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem †
v jednotě Ducha svatého °
po všechny věky věků. †
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Sic cantátur e-levá-ti-o ° et sic fle- xa.† Amen.
Exemplum orationis:

Orémus.† Concéde, quǽsumus, omnípotens De-us,°
ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, †
be-á-ti Domíni-ci, confessó-ris tui, Patris nostri,
patrocíni-o sublevémur. ° Per Christum Dóminum
nostrum. Amen.

VERSICULI
Modus cantandi versiculos in Officio lectionis et in Horis.

vVivus est sermo Dei et éffirEt penetrabílior omni gládio ancípivGavísi sunt discípuli, allelúrViso Dómino, allelú-

cax.
ti.
ia.
ia.
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Příklady orací
Corpus orationis dělen na 3 části, dlouhá konkluze:

Všemohoucí věčný Bože, ° smiluj se nad těmi, kdo žijí
ve stínu smrti: † ať jim zazáří světlo tvé slávy přicházející z výsosti nebes, náš Pán Ježíš Kristus. ° Neboť on
s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků. †
Stejná orace, corpus orationis rozdělen na 4 části:

Všemohoucí věčný Bože, † smiluj se nad těmi, kdo žijí
ve stínu smrti: ° ať jim zazáří světlo tvé slávy přicházející z výsosti nebes, † náš Pán Ježíš Kristus. ° Neboť on
s tebou † v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po
všechny věky věků. †
Corpus orationis dělen na 2 části, dlouhá konkluze:

Bože, shlédni na společnou modlitbu své církve a přijmi tuto naši službu, † jako jsi přijal ochotnou spolupráci Panny Marie na díle našeho vykoupení. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky
věků. †
Corpus orationis dělen na 4 části, krátká konkluze:

Všemohoucí věčný Bože, † tys poslal o deváté hodině
svým apoštolům Utěšitele Ducha svatého; ° sešli také
nám svého Ducha lásky, † abychom ti před lidmi věrně
vydávali svědectví. ° Skrze Krista, našeho Pána. †
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BENEDICTIO
Dóminus vobíscum. rEt cum spí-ri-tu tu-o.
Benedí-cat vos omnípotens De-us, Pa-ter, et Fí-li-us,
et Spí-ri-tus Sanctus. rAmen.

Benedícti-o De-i omnipoténtis, Patris, et Fí-li- i, et
Spí-ri-tus Sancti, descéndat super vos et máne-at semper.
Dimissio

Benedi-cámus Dómino. r-De-o grá-ti-as.
Ite in................ pa- ce.

In octava Paschali et in die Pentecostes:

Benedi-cámus Dómino, alle-lú-ia, alle- lú-ia.
Benedi-cámus
pa- ce, alle-lú-ia, alle- lú-ia.
Ite
in................ Dómino,
pa- ce,
Ite
in................
as,
rDeo.................. grá-tirDeo.................. grá-ti- as,
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POŽEHNÁNÍ
Pán s vámi. r-I s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch sva-tý. rAmen.

Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha
sva-tého, ať na vás sestoupí a zůstane s vámi vždycky.

Propuštění

Dobrořečme Pá- nu. rBohu díky.
Jděte............. v poko-ji.

Během velikonočního oktávu a na Seslání Ducha svatého:

Dobrořečme Pánu, a-le-lu-ja, a-le- lu-ja.
Dobrořečme
Pánu, a-le-lu-ja, a-le- lu-ja.
Jděte..........
v poko-ji,
Jděte..........
v
poko-ji,
rBohu................ dí-ky,
rBohu................ dí-ky,
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HYMNUS TE DEUM
Tonus O.P.

T

e De-um laudámus: te Dóminum confi-témur.

Te ætérnum Patrem, omnis terra venerá-tur. Ti-bi
omnes ánge-li, ti-bi cæli et univérsæ potestá- tes:
ti-bi chérubim et séraphim incessábi-li voce proclámant: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus De-us Sába- oth. Pleni sunt cæli et terra ma-iestá-tis gló-ri-æ
tu- æ. Te glo-ri-ósus Aposto-lórum cho-rus, te prophe-tárum laudábi-lis núme-rus, te mártyrum candi-
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phe-tárum laudábi-lis núme-rus, te mártyrum candidátus laudat exérci-tus. Te per orbem terrárum san-

cta confi-tétur Ecclé-si- a, Patrem imménsæ ma-iestá- tis; venerándum tu-um verum et únicum Fí-li- um;
Sanctum quoque Parácli-tum Spí-ri-tum. Tu rex
gló-ri-æ, Christe. Tu Patris sempi-térnus es Fí-li-us.
Tu ad liberándum susceptúrus hómi-nem, non horru-ísti Vírginis úterum. Tu, devícto mortis acú-le- o,
aperu-ísti credéntibus regna cælórum. Tu ad déxteram De-i sedes, in gló-ri-a Patris. Iudex créde-ris

aperu-ísti credéntibus regna cælórum. Tu ad déxte-
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ram De-i sedes, in gló-ri-a Patris. Iudex créde-ris
ram De-i sedes, in gló-ri-a Patris. Iudex créde-ris
esse ventúrus. Te ergo quǽsumus, tu-is fámu-lis
esse ventúrus. Te ergo quǽsumus, tu-is fámu-lis

súbve-ni, quos pre-ti-óso sánguine redemísti.
súbve-ni, quos pre-ti-óso sánguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tu-is in gló-ri-a numerá- ri.
Následující
částcum
(prosby)
se může
Ætérna fac
sanctis
tu-isvynechat:
in gló-ri-a numerá- ri.

Salvum fac pópulum tu-um, Dómine,

et bénedic

Salvum fac pópulum tu-um, Dómine,

et bénedic

here-di-tá-ti tu- æ. Et re-ge e-os, et extólle illos
here-di-tá-ti tu- æ. Et re-ge e-os, et extólle illos
usque in ǽternum. Per síngulos di-es bene-dí-ciusque in ǽternum. Per síngulos di-es bene-dí-cimus te.

Et laudámus nomen tu-um in sǽcu-lum,

mus te.

Et laudámus nomen tu-um in sǽcu-lum,

et in sǽculum sǽcu-li. Dignáre, Dómine, di-e isto
et in sǽculum sǽcu-li. Dignáre, Dómine, di-e isto
sine peccáto nos custodí-re. Mi-serére nostri, Dósine peccáto nos custodí-re. Mi-serére nostri, Dó-
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et in sǽculum sǽcu-li. Dignáre, Dómine, di-e isto

sine peccáto nos custodí-re. Mi-serére nostri, Dómi-ne, mi-se-rére nostri. Fi-at mi-se-ricórdi-a tu-a,
Dómine, super nos, quemádmodum sperá-vimus
in te.

In te, Dómine, sperá- vi: non confúndar

in ætér- num.
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SALVE REGINA

S

al-ve, Re- gí-

vi- ta, dul-cé-

do

na, Ma-ter mi-se-ricórdi- æ,

et spes nostra, sal- ve. Ad te

clamámus éxsu-les fí-li- i He-væ. Ad te suspi-rá-mus

geméntes et flentes in hac lacrimá-rum val-le. E-ia

ergo, advocá-ta nostra, illos tu- os mi-se-ri-cór-

des óculos ad nos convér- te. Et Iesum, benedíc-tum
fructum ventris tu- i, no-bis post hoc exsí-li- um

LIBELLUS
PRECUM
fructum ventris
tu-

i, no-bis post hoc exsí-li- um

os-ténde. O cle-mens, o

Virgo Ma-rí-a. T. P. Alle-

pi- a, o
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dulcis

lú- ia.

vDignáre me laudáre te, Virgo sacráta. (Allelúia.)
rDa mihi virtútem contra hostes tuos. (Allelúia.)
Orémus.
Concéde nos fámulos tuos, quǽsumus, Dómine Deus,
perpétua mentis et córporis salúte gaudére, ° et gloriósa
beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne a præsénti
liberári tristítia † et ætérna pérfrui lætítia. ° Per Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
Zdrávas, královno, matko milosrdenství…
vUčiň mě, Panno, hodným tě slavit.
rA dej nám sílu proti tvým nepřátelům.
Modleme se.
Všemohoucí Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví
duše i těla a na přímluvu blahoslavené Panny Marie nás
vysvoboď od nynějších zármutků a dej nám radost věčného
života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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O LUMEN

O
tá-

lumen Ecclé- si- æ, doctor ve-ri-

tis, ro- sa pa-ti-énti-æ, e- bur casti- tá-tis,

a- quam sapi-énti- æ propinásti gra- tis.

Prædi-cátor grá- ti- æ, nos iunge be-á- tis.

lú-ia.
T. P. AllevOra pro nobis, beáte Pater Domínice. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus.
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, ° ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, † beáti Domínici,
confessóris tui, Patris nostri, patrocínio sublevémur. °
Per Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
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Ó světlo církve, učiteli pravdy,
růže trpělivosti, perlo počestnosti,
vodu moudrosti rozdával jsi zdarma,
kazateli milosti, připoj nás k blaženým.
vOroduj za nás, svatý otče Dominiku,
raby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se.
Všemohoucí Bože, uděl milostivě, ať nám, které tíží břeme
na hříchů, pomáhá přímluva svatého Dominika, tvého vy
znavače a našeho otce. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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O SPEM MIRAM

O
mortis ho-

spem mi-

ram quam de-

dísti

ra te flénti- bus, dum post mortem

promi-sí- sti te pro-fu-tú- rum frá- tribus.

Imple, Pa-ter, quod di- xísti, nos tu- is iu-vans

pré-

cibus. (T. P. Alle-

lú- ia.)

vQui tot signis claru-ísti in ægrórum corpó-ri-bus,

nobis opem ferens Christi, ægris medé-re mó-ri- bus.

Imple. Gló-ri- a Pa-tri, et Fí- li-o, et Spi-rí- tu- i
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Imple. Gló-ri- a Pa-tri, et Fí- li-o, et Spi-rí- tu- i

Sancto.

Imple. (vel T. P. Alle-

lú- ia.)

vOra pro nobis, beáte Pater Domínice. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus.
Deus, qui Ecclésiam tuam beáti Domínici, confessóris
tui, Patris nostri, illumináre dignátus es méritis et
doctrínis, ° concéde, ut eius intercessióne temporálibus
non destituátur auxíliis, † et spirituálibus semper profícíat increméntis. ° Per Christum Dóminum nostrum.

rAmen.
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. 
rNaplň, otče.
* Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. rNaplň, otče.
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AVE FLORUM FLOS

A

ve, florum flos, Hyacínthe, omni flore pú-ri-or.

Ave, gemma pre-ti-ó- sa, cunctis gemmis clá- ri-or.

Ave, protéc-tor ómni-um ad te confu- gi-énti-um.

Ave,

cælés- tis ínco-la: succúr-re pre-

ce

sédu-la. O Hyacínthe sanc-tíssime, o conféssor

dul- císsime. T. P. Alle-lú-ia.
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vOra pro nobis, beáte Hyacínthe. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus.
Deus, qui beátum Hyacínthum, confessórem tuum, in
divérsis natiónum pópulis óperum sanctitáte et miraculórum glória fecísti conspícuum, ° da nobis ut eius in
mélius reformémur exémplis, † et in advérsis protegámur auxíliis. ° Per Christum Dóminum nostrum.

rAmen.
Zdráv buď, květe květů, Hyacinte,
nad každý květ čistější.
Zdráva buď, perlo drahocenná,
nad ostatní perly jasnější.
Zdráv buď, ochránce všech,
kdo se k tobě utíkají.
Zdráv buď, nebeský obyvateli,
přispěchej na pomoc prosbě upřímné.
Ó Hyacinte přesvatý, ó vyznavači přemilý.
vOroduj za nás, svatý Hyacinte,
raby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se. Bože, ty jsi svatého Hyacinta, svého vyznavače,
proslavil v mnoha národech svatostí skutků a slávou divů.
Dej nám, abychom se přetvářeli podle jeho příkladu a v pro
tivenstvích byli chráněni jeho pomocí. Skrze Krista, našeho
Pána. Amen.
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MANUM SUAM

M

a-num su- am apéru-it ín-opi, et palmas

su-as exténdit ad paupérem: forti-túdo et decor

induméntum e-ius: et ridé-bit in di-e novíssimo.

T. P. in di-e novíssimo, alle-lú-ia.
vOra pro nobis, sancta dómina Zdislava. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus.
Deus, qui beátam Zdíslavam per offícia coniugális vitæ
et ópera caritátis viam perfectiónis percúrerre docuísti, °
eius intercessióne concéde, † ut cunctæ famíliæ iúgiter
renovéntur et christianárum virtútum flóreant testi
mónio. ° Per Christum Dóminum nostrum. †rAmen.
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Otevřela svou ruku nuznému
a své dlaně vztáhla k chudákovi.
Síla a důstojnost jsou jejím rouchem
a bude jásat v poslední den.
(Př 31, 20.25)
vOroduj za nás, svatá paní Zdislavo.
rAby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se.
Bože, tys naučil svatou Zdislavu jít cestou dokonalosti plně
ním povinností manželského života a skutky blíženské lás
ky; prosíme tě, dej na její přímluvu, ať se všechny rodiny
obnovují a vzkvétají svědectvím křesťanských ctností. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.
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LITANIÆ LAURETANÆ
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS
Sabbato, post antiphonam » Salve Regina «, cantentur Litaniæ
Lauretanæ B. M. V. a duobus fratribus et choro alternatim.

K
K

ý-ri-e, e-léison. Christe, e-léison. Ký-ri-e,

e-léison.
Christe,
audiChriste,
nos. Christe,
exáudi
nos.
ý-ri-e,
e-léison.
e-léison.
Ký-ri-e,

Pa-ter
de cæ
-lis, De-us,
rMi-serére
e-léison.
Christe,
audi nos.
Christe, nobis.
exáudi nos.
Fili, Redémptor mundi, Deus,
rMiserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
rMiserére nobis.
Pa-ter
de
cæ
-lis,
De-us,
Mi-serére
nobis. nobis.
r
Sancta
Trínitas,
unus
Deus,
Sancta Ma-rí- a, rOra pro nobis.rMiserére
Sancta Ma-ría, rOra
nobis.
Spéculum
iustí-ti-æ,
pro
nobis.
rOrapro
Sancta Dei Génitrix,
Mater castíssima,
Sancta Virgo vírginum,
Mater invioláta,
Mater
Christi,
Mater
intemeráta,
Spéculum
iustí-ti-æ,
pro
nobis.
rOra
Regína ange-ló- rum, rOra
pro
nobis.
Mater Ecclésiæ,
Mater amábilis,
Mater divínæ grátiæ,
Mater admirábilis,
Mater puríssima,
Mater boni consílii,
Regína
nobis.
rOra pro
Agnusange-lóDe-i, quirum,
tollis peccá-ta
mundi,
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Pa-ter de cæ-lis, De-us, rMi-serére nobis.
Mater Creatóris,
Virgo prædicánda,
Mater Salvatóris,
Virgo potens,
ý-ri-e, e-léison. Christe, e-léison. Ký-ri-e,
Virgo prudentíssima,
Virgo clemens,
Virgo
veneránda,
Virgo
fidélis,
Sancta
Ma-rí- a, rOra pro
nobis.

K

e-léison. Christe, audi nos. Christe, exáudi nos.
Spéculum iustí-ti-æ, rOra pro nobis.
Pa-tersapiéntiæ,
de cæ-lis, De-us, rMi-serére
nobis.
Sedes
Domus áurea,
Causa nostræ lætítiæ,
Fœ́deris arca,
Vas
spirituále,
Iánua
Regína ange-ló- rum, rOra
pro cæli,
nobis.
Vas honorábile,
Stella
matutína,
Sancta Ma-rí- a, rOra pro nobis.
Vas insígne devotiónis,
Salus infirmórum,
Rosa mýstica,
Refúgium peccatórum,
Agnus De-i, qui tollis peccá-ta mundi,
Turris Davídica,
Consolátrix afflictórum,
Spéculum
iustí-ti-æ, rOra Auxílium
pro nobis.Christianórum,
Turris
ebúrnea,
rParce nobis, Dómine.
Regína ange-ló- rum, rOra pro nobis.
Regína Patriarchárum,
Regína sine labe
Regína Prophetárum,
origináli concépta,
Regína
Apostolórum,
Regína
in cælum
Agnus De-i, qui tollis peccá-ta mundi,
Regína Mártyrum,
assúmpta,
Regína Confessórum,
Regína sacratíssimi
Regína
Rosárii,
nobis, Dómine.
rParceVírginum,
Regína Sanctórum
Regína famíliæ,
ómnium,
Regína pacis,

66

AD PROCESSIONEM
Regína ange-ló- rum, rOra pro nobis.

Agnus De-i, qui tollis peccá-ta mundi,
rParce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
rExáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
rMiserére nobis.
Deinde cantatur prosa sequens,
ab iisdem duobus fratribus et choro alternatim.

I

nvi-o-lá-ta, intácta et casta es, Ma-rí-a, quæ es

effécta fúlgida cæli porta. O Ma-ter alma Christi
ca-ríssima, súscipe pi-a laudum præcóni-a. Nostra
ut pura péctora sint et córpora, te nunc flági-tant
devóta corda et ora. Tu-a per precá-ta dulcí-sona
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ut pura péctora sint et córpora, te nunc flági-tant

devóta corda et ora. Tu-a per precá-ta dulcí-sona
nobis concédas véni-am per sǽcu-la,

o benígna,

quæ so-la invi-o-lá-ta permansí- sti. T. P. Alle-lú-ia.
vOra pro nobis, sancta Dei Génitrix. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris
infúnde, ° ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui
Incarnatiónem cognóvimus, † per Passiónem eius et
Crucem ad Resurrectiónis glóriam perducámur. ° Per
Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
Neporušená, netknutá a čistá jsi, Maria,
ty ses stala zářivou nebes bránou.
Ó matko, živitelko Krista nejdražší,
přijmi laskavé chvalozpěvy.
Naše ať čistá nitra jsou a těla,
o to nyní snažně prosí oddaná srdce i ústa.
Skrze své snažné prosby sladce znějící
nám dopřej odpuštění na věky,
ó laskavá, která jediná neporušená jsi zůstala.
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Ubi mos est, tempore paschali eo loco cantatur antiphona
Regina cæli, cantore incipiente, fratribus stantibus.

R

egína cæli, lætá-

qui-a quem me-ru- ísti por-

re, alle-lú-ia,

tá-re,

allelú-ia, re- surré- xit, sic-ut di-xit, al-leT. Ascensionis: iam ascéndit,

lú-ia: O-ra pro nobis De- um, alle-

lú-ia.
vOra pro nobis, sancta Dei Génitrix, allelúia.
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi, allelúia.
Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris
infúnde, ° ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui
Incarnatiónem cognóvimus, † per Passiónem eius et
Crucem ad Resurrectiónis glóriam perducámur. ° Per
Christum Dóminum nostrum. 
rAmen.
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Tam, kde je to zvykem, se v době velikonoční místo Inviolata zpívá vestoje antifona Vesel se, nebes královno:
Vesel se, královno nebes, aleluja,
neboť ten, jehož sis zasloužila nosit, aleluja,
vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja:
přimlouvej se za nás u Boha, aleluja.
vOroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aleluja.
rAby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních, aleluja.
Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení
Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.
Pozn. V dominikánském ritu se po Regina cæli neříká Gaude et lætare, virgo sacrata, alleluia jako v římském ritu, ale
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix, alleluia.
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IV. ORATIONES PRO VARIIS
NECESSITATIBUS
HYMNUS VENI CREATOR
Tonus O.P.

V

eni, Cre- átor Spí-ri-tus, mentes tu-órum ví-si-ta,

imple supérna grá-ti-a quæ tu cre- ásti, péctora.
2. Qui díceris Paráclitus,
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio.
3. Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris
sermóne ditans gúttura.
4. Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis,
virtúte firmans pérpeti.
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IV. MODLITBY PŘI RŮZNÝCH
PŘÍLEŽITOSTECH
HYMNUS VENI CREATOR
Tonus O.P.

Už tvůrčí Duchu sva-tý přijď nitra svých věrných navští-vit

a naplň Bo-ží mi-lostí hruď na-ši, kterou stvo-řil jsi.
2. Ty Těšitel jsi nazýván,
dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,
zdroj živý, láska, oheň v ní
a posvěcení duchovní.
3. Tys dárce darů sedmerých,
prst Boží v dílech veškerých,
jsi slavný slib, jejž Otec dal,
jímž hrdla řečí požehnal.
4. Zažehni světlo v myšlení,
svou láskou srdce prožehni,
v čem tělo klesá slabostí,
tam napřim síly milostí.
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5. Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.
6. Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
∆. Sit laus Patri et Fílio,
sancto simul Paráclito:
nobísque mittat Fílius
charísma Sancti Spíritus. Amen.
vEmítte Spíritum tuum et creábuntur.
rEt renovábis fáciem terræ.
Orémus.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne
docuísti: ° da nobis in eódem Spíritu recta sápere, † et
de eius semper consolatióne gaudére. ° Per Christum
Dóminum nostrum. 
rAmen.
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5. Odpůrce zažeň do dáli
a uděl nám mír trvalý,
ať se vždy pod tvým vedením
vyhneme vlivům škodlivým.
6. Nauč nás Boha Otce znát,
líp jeho Syna poznávat
a v tebe, Duchu, od obou,
vždy věřit s myslí pokornou.
∆. Buď chvála Otci věčnému,
Synu i Duchu svatému,
kéž pošle nám Syn milosti
Utěšitele v hojnosti! Amen.
vSešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
rA obnovíš tvář země.
Modleme se.
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval
světlem pravdy; ° dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy
nechybí, † abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. ° Skrze Krista, našeho Pána.
rAmen.
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PRECES PRO CAPITULO
Dominica
I. Vesp. Fac Dómine (Deus), ut nos qui vocatiónem
prædicatiónis sub Régula S. Augustíni asserváre
nítimus,
— eius spíritum, viam et ratiónem habeámus in
cápitulo (provinciáli, generáli) perficiéndo.
L.
Fac Dómine (Deus) abundáre caritátem nostram
in ínvicem et in omnes,
— ad confirmánda corda nostra in sanctitáte.
II. Vesp. Nos omnes, qui apostólicam vivéndi formam
sumus proféssi, in spíritu sancti Domínici et
regulári observántia,
— tua grátia confírma, Dómine (Deus).
Feria II
L.
Fratres nostros capituláres dignáre, Dómine
(Deus), cleménter assístere
— et in illis implére opus fídei in virtúte omném
que voluntátem bonitátis et audáciæ.
V.
Dómine Iesu Christe (Deus), normæ et indicatiónes circa fratres ita a Capituláribus decernántur,
— ut te (Christum) imitántes vitam suam religiósam compónere addíscant cum apostólici
múneris exigéntiis.

LIBELLUS PRECUM

75

PROSBY ZA KAPITULU
Neděle

1. VCh: Pane (Bože), povolal jsi nás ke službě kázání

podle řehole sv. Augustina,
- ať nás jeho duch a rozvaha vedou při uskutečňování záměrů (generální, provinční) kapituly.
RCh: Pane (Bože), rozmnož naši lásku k sobě navzájem
a ke všem lidem,
— aby se naše srdce upevňovala ve svatosti.
2. VCh: Zavázali jsme se, Pane (Bože), k apoštolskému
způsobu života podle ducha svatého Dominika
a k řeholní kázni,
— upevňuj svou milostí naše zasvěcení.
Pondělí
RCh: Pane (Bože), milostivě pomáhej našim bratřím
kapitulářům
— a dovrš v nich dílo víry a každý dobrý a odvážný úmysl.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), dej, ať usnesení kapitulářů pomáhají bratřím tak napodobovat tebe
(Krista),
— aby se učili spojovat svůj řeholní život s po
žadavky apoštolského poslání.
Úterý

RCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), když se učíme shodně

smýšlet a jednat v tobě (v Kristu),
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Feria III
L.
Concéde, Dómine Iesu (Deus), ut idípsum sápere
et implére discámus in te (Christo),
— et non sint in nobis schísmata, simus autem
perfécti in unitáte.
V.
Dómine Iesu Christe (Deus), ut nemo se sedúcat, sed quis vidétur inter nos sápiens esse in hoc
sæculo,
— stultus fiat in te (in Christo), ut sit sápiens.
Feria IV
L.
Dómine Iesu Christe (Deus), fac ut nos, corpus
tuum (Christi) et membra de membro, æmulémur
charísmata melióra,
— malítia párvuli efficiámur et viríliter agámus in
caritáte.
V.
Propítius, Dómine (Deus), adésto frátribus nos
tris ad capítulum pergéntibus
— et viam ipsórum in salútis tuæ prosperitáte
dispónas tuóque semper prótegas auxílio.
Feria V
L.
Dómine (Deus), da ómnibus frátribus, illis
præsértim, qui capítulo adsunt,
— fidéles atque vigilántes se exhibére ad Ecclésiæ
exigéntias nostríque temporis necessitátes.
V.
Dómine (Deus), multifórmi grátia corda nostra
adapérias, qua fratérnum cum ómnibus diálogum inténdere valeámus
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— chraň nás před vzájemnými rozpory a veď nás
k dokonalé jednotě.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), jestliže se někdo z nás
zdá být moudrým v očích tohoto světa, kéž se stane pro svět pošetilým v tobě (v Kristu),
— aby neklamal sám sebe, ale byl skutečně moudrý.
Středa
RCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), jsme tvé tělo (jsme tělo
Kristovo) a syny svatého Dominika, údu tvého
těla (tohoto těla), a usilujeme o lepší dary,
— dej, abychom byli maličkými ve zlém a vše
konali s mužností a láskou.
VCh: Pane (Bože), milostivě provázej naše bratry, kteří
se shromáždí (shromáždili) na kapitule,
— veď jejich kroky k šíření spásy a vždy je ochraňuj svou mocí.
Čtvrtek
RCh: Pane (Bože), dej všem bratřím, zvláště těm, kteří
se účastní kapituly,
— aby byli věrní a bdělí k požadavkům církve
a k potřebám naší doby.
VCh: Pane (Bože), svou mnohotvárnou milostí otevři naše srdce, abychom dovedli se všemi lidmi
hovořit jako se svými bratry a sestrami,
— a dej nám v jejich slovech poznat tvůj hlas.
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— tuámque vocem in eórum vócibus agnoscámus.
Feria VI
L.
Vertátur, Dómine (Deus), tristítia fratrum nos
trórum qui, persecutióne deténti, capítulo interésse prohibéntur,
— in gaudium, quod nemo tollet ab eis.
vel: Vertátur, Dómine (Deus), pássio fratrum nostró
rum ægrotórum et ætáte provectiórum pro capituláribus obláta
— in gaudium, quod nemo tollet ab eis.
V.
Dómine Iesu Christe (Deus), illúmina Spíritu San
cto congregatiónem nostram capitulárem,
— ut tui (Christi) semper vivéntis testimónium
cum fidúcia magna perhíbeant.
Sabbato
L.
Tríbue, Dómine (Deus), ut nos qui Maríam Regínam Apostolórum Matrem misericórdiæ vene
rámur, múnere nóbis commísso
— ad Ecclésiæ cunctorúmque fratrum servítium
prudénter ac válide fungámur.
Ad Horam mediam

Post Amen in fine orationis diei dicitur:

Per intercessiónem beatíssimæ Vírginis Maríæ, Ordinis
patrónæ, misereátur nostri et salútem nobis concédat
Christus Dóminus, qui bonus est et hóminum amátor.
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Pátek

RCh: Pane (Bože), obrať utrpení našich bratří, kteří se

nemohou pro pronásledování zúčastnit kapituly,
— v radost, kterou jim nikdo nevezme.
nebo: Pane (Bože), obrať utrpení našich nemocných
a starých bratří, které ti obětují za bratry účastnící
se kapituly,
— v radost, kterou jim nikdo nevezme.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), osvěcuj Duchem svatým naše bratry shromážděné na kapitule,
— aby vždy s velkou důvěrou vydávali svědectví
o tobě (o živém Kristu).

Sobota
RCh: Pane (Bože), ať na přímluvu Panny Marie, Královny apoštolů a Matky milosrdenství, moudře
a odhodlaně plníme své poslání, které nám bylo
svěřeno,
— a tak sloužíme církvi a všem bratřím a sestrám.
Modlitba během dne

Po Amen závěrečné modlitby se říká:

Na přímluvu nejsvětější Panny Marie, ochránkyně
našeho řádu, ať se nad námi smiluje a spasí nás Kristus
Pán, který je dobrý a miluje všechny lidi.
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LITANIÆ IN OMNI TRIBULATIONE
Virgo audi nos.
rVirgo exáudi nos.
Patris de cælis amíca beáta.
rMiserére nobis.
Fílii Dei Mater honorificáta. 
rMiserére.
Spíritus Sancti ope fecundáta. 
rMiserére.
Sanctæ Trinitátis habitátio delicáta. 
rMiserére.
Super omnes Ordines
beatórum spirítuum exaltáta. 
rMiserére.
Quæ Ioánnis Baptístæ infántia
fuísti lætificáta. 
rMiserére.
A Patriárchis expectáta. 
rMiserére.
A Prophétis prænuntiáta. 
rMiserére.
Cum Apóstolis in cœnáculo sociáta. 
rMiserére.
Cum Martýribus martýrio consecráta. 
rMiserére.
A Confessóribus laudáta. 
rMiserére.
A Virgínibus amáta. 
rMiserére.
Cum María Magdaléna in cruce lacrimáta.rMiserére.
Super omnes sanctos et sanctas sanctificáta.rMiserére.
Sancta María ab Angelo salutáta. 
rMiserére.
Sancta Maria. 
rOra pro nobis.
Manna sapóris,
Ardor amóris,
Ramus odóris,
Imperátrix honóris,
Advocáta peccatóris.
Sancta Maria. 
rOra pro nobis.
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LITANIE V KAŽDÉM SOUŽENÍ
Panno, uslyš nás. 
rPanno, vyslyš nás.
Přítelkyně
nebeského Otce blažená.
rSmiluj se nad námi.
Matko Božího Syna ctihodná.
rSmiluj.
Duchem svatým oplodněná.
rSmiluj.
Příbytku Nejsvětější Trojice, jak jsi půvabná. rSmiluj.
Nade všechny řády blažených duchů vyvýšená.rSmiluj.
Pozdravem nenarozeného Jana Křtitele potěšená.rSmiluj.
Patriarchy očekávaná.
rSmiluj.
Proroky předpovězená.
rSmiluj.
Spolu s apoštoly ve večeřadle přítomná.
rSmiluj.
S mučedníky mučednictvím posvěcená.
rSmiluj.
Vyznavači chválená.
rSmiluj.
Pannami milovaná.
rSmiluj.
S Marií Magdalénou
pod křížem žalem sklíčená.
rSmiluj.
Svatou nade všechny svaté a světice učiněná. rSmiluj.
Maria svatá, od anděla pozdravená.
rSmiluj.
Svatá Maria. 
rOroduj za nás.
Mano lahodná,
lásko plamenná,
ratolesti vonná,
panovnice uctívaná,
hříšných obhájkyně mocná.
Svatá Maria. 
rOroduj za nás.
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Margaríta pretiósa,
Aula delitiósa,
Regína gloriósa,
Iánua speciósa,
Angelis iocósa.
Sancta Maria. 
Mater elécta,
Ab ætérno dilécta,
Régula recta,
In sublíme erécta,
Amíca perfécta.
Sancta Maria. 
Mamílla mellíta,
Angélica vita,
Rosa redimíta,
In suprémo sita,
Amóre igníta.
Sancta Maria. 
Mitis ut agna,
Alma quam génuit Anna,
Restáurans Evæ damna,
Iubilátio magna,
Angelórum dulce manna.
Sancta Maria. 

rOra pro nobis.

rOra pro nobis.

rOra pro nobis.

rOra pro nobis.
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Perlo drahocenná,
komnato nádherná,
Královno slavná,
bráno zvaná Krásná,
andělů radosti jasná.
Svatá Maria. 
Matko vyvolená,
od věků milovaná,
nad všechna pravidla správná,
do výše vyzdvižená,
přítelkyně dokonalá.
Svatá Maria. 
Matko přemilá,
andělům tak blízká,
růžemi ověnčená,
do výše vyzdvižená,
láskou zapálená.
Svatá Maria. 
Jak ovečka jsi mírná,
tak tě porodila Anna.
Vinu Evy jsi napravila,
andělů mano sladká,
radosti převeliká.
Svatá Maria. 
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rOroduj za nás.

rOroduj za nás.

rOroduj za nás.
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Miránda creatúra,
Alta genitúra,
Regni tenens iura,
Intus et extra pura,
Amicítiæ iunctúra.
Sancta Maria. 
Misericórdiæ vena,
Altitúdo seréna,
Rosa grátia plena,
In muliéribus lux amœ́na,
A te liberémur a pœna.
Sancta Maria. 
Mira Mamílla,
Altíssima ancílla,
Regína Sybílla,
In cruce madens maxílla,
Ardens amóris favílla.
Sancta Maria. 
Mater Dómini,
Ardua spes hómini,
Recomendáta Númini,
Inimíca dæmóni,
Angelórum planta ágmini.
Sancta Maria. 

rOra pro nobis.

rOra pro nobis.

rOra pro nobis.

rOra pro nobis.
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Obdivuhodně stvořená
Nejvyššího máš porodit.
Královská práva držíš,
uvnitř i navenek čistá,
přátelství chceš obnovit.
Svatá Maria. 
Milosrdenství jsi řeka,
máš nitro plné světla.
Růže milostí obdařená,
půvabně záříš jako žena.
Před trestem buď naše záchrana.
Svatá Maria. 
Matko obdivuhodná,
služebnice vznešená,
královno Sybillo,
pod křížem plačící,
jiskro lásky planoucí.
Svatá Maria. 
Matko Páně milovaná,
člověku naděje pevná,
Nejvyšším ochraňovaná,
s ďáblem znepřátelená,
mezi anděly zasazená.
Svatá Maria. 
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rOroduj za nás.

rOroduj za nás.

rOroduj za nás.
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Mater Dei María tu ánimæ medicína.
Ad nos María tu nobis aures inclína.
Rege nos María tu Regína.
Illúmina nos María tu lux divína.
Accénde nos María Stella matutína.
Sancta Maria. 
rOra pro nobis.
Propítia esto
María piíssima.
rOra pro nobis Dómina.
Propítia esto
María dulcíssima.
rOra pro nobis Dómina.
Per sacrum diem
nativitátis tuæ. 
rSuccúrre nobis Dómina.
Per sacrum votum tuæ virginitátis.
rSuccúrre.
Per sanctam infántiam tuam, Regína puella.rSuccúrre.
Per sanctam obœdiéntiam tuam,
Virgo Maris stella.
rSuccúrre.
Per sanctos novem menses
quibus Dei Fílium in útero portásti. rSuccúrre.
Per sanctum puerpérium tuum
quando Púerum lactásti. 
rSuccúrre.
Per gáudium quod habuísti
cum a Magis cum Púero invénta fuísti. rSuccúrre.
Per sanctam oblatiónem in templo
humilitátis exémplo.
rSuccúrre.
Per sanctos septem annos
quibus stetísti in Ægýpto
cum Fílio tuo benedícto.
rSuccúrre.
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Tys lékem duše, Matko Boží, Maria,
skloň se k nám a vyslyš nás, o Maria,
veď nás, naší Královnou jsi, Maria,
osvěcuj nás, božské světlo, Maria,
zažehni nás, jitřní hvězdo, Maria.
Svatá Maria. 
rOroduj za nás.
Buď k nám vlídná,
nejlaskavější Maria. 
rPros za nás, Paní.
Buď k nám vlídná,
nejmilejší Maria. 
rPros za nás, Paní.
Pro svatý den svého narození. 
rPomoz nám, Paní.
Pro svatý slib svého panenství.
Pro své svaté dětství, královská dívko.
Pro svou svatou poslušnost,
Panno, hvězdo moří.
Pro svatých devět měsíců,
kdy jsi Božího Syna v lůně nosila.
Pro svatou dobu po porodu,
kdy jsi Syna kojila.
Pro radost, kterou jsi zažila,
když tě s dítětem Mudrci nalezli.
Pro příklad své pokory,
když jsi chlapce v chrámě obětovala.
Pro svatých sedm let, kdy jsi v Egyptě
se svým požehnaným Synem pobývala.

rPomoz.
rPomoz.
rPomoz.
rPomoz.
rPomoz.
rPomoz.
rPomoz.
rPomoz.
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Per sanctos tres dies
quibus cum dolóre illum quæsivísti. rSuccúrre.
Per sanctum diem Sábbati
quando fidem custodísti.
rSuccúrre.
Per sanctum diem,
quo in cœlum assúmpta fuísti.
rSuccúrre.
Peccatóres María
nos exáudias. 
rTe rogámus audi nos.
Ut per te Beáta semper sit Ecclésia
in statu grátiæ confirmáta. 
rTe rogámus.
Ut Ordinem Prædicatórum
sócies inter órdines angelórum.
rTe rogámus.
Ut tibi et Fílio tuo
vivámus cum castitátis lílio.
rTe rogámus.
Ut per cuncta sǽcula
firma sit nostra Régula.
rTe rogámus.
Ut per te Gloriósa
nostra orátio sit fructuósa.
rTe rogámus.
Ut convéntus noster tibi pláceat,
plena grátia.
rTe rogámus.
Ut in amóre concórdes
ad nos convértas
óculos misericórdes. 
rTe rogámus.
Ut tuos semper amícos amáre
et conserváre dignéris.
rTe rogámus.
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Pro svaté tři dny,
když jsi ho s bolestí hledala.
rPomoz.
Pro svatý den sobotní,
když sis víru uchovala.
rPomoz.
Pro svatý den, v němž jsi byla do nebe vzatá. rPomoz.
Maria, uslyš nás, hříšníky. 

rProsíme tě, vyslyš nás.

Aby skrze tebe, Požehnaná, církev
vždy ve stavu milosti pevně stála. 
Abys řád Kazatelů
k andělským kůrům připojila. 
Abychom pro tebe a tvého Syna
v ustavičné čistotě žili. 
Abychom naši řeholi
po všechny věky pevně zachovali. 
Aby skrze tebe, Panno slavná,
naše modlitba byla vyslyšená. 
Aby se ti, Milostiplná,
náš konvent líbil. 
Abys k nám obrátila své milosrdné oči,
a my byli v lásce svorní. 

rProsíme tě.

Abys nás jako své přátele milovala
a vždy v laskavé přízni zachovala. 

rProsíme tě.

rProsíme tě.
rProsíme tě.
rProsíme tě.
rProsíme tě.
rProsíme tě.
rProsíme tě.
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Ut ad nostras preces atténdas
et úbera Fílio tuo
pro nobis osténdas.
rTe rogámus.
Ut fructu ventris tui
nos fácias semper frui. 
rTe rogámus.
Fília Dei María.
rNos réspice.
Fília Ioáchim María.
rNos dílige.
Fília Annæ María.
rNos súscipe.
Agna Dei tu porta spei.
rPorta nos ad Fílium.
Agna Dei nos iungas ei.
rVirginále lílium.
Agna Dei da requiéi.
rRegnum post exílium.
Amen.
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Abys na naše prosby shlédla
a svému Synu pro nás
na své prsy ukázala. 
rProsíme tě.
Abys nám dovolila
stále se těšit z plodu života tvého. 
rProsíme tě.
Dcero Boží, Maria.
rShlédni na nás.
Dcero Jáchyma, Maria.
rZamiluj si nás.
Dcero Anny, Maria.
rUjmi se nás.
Ovečko Boží, na tebe složí
rnaději, kdo k Synu jde.
Ovečko Boží,
přijmi nás k němu,
rpanenská ty lilie.
Ovečko Boží, po světa hoři rveď nás v mír,
kde panuje.
Amen.
Litanie se mají recitovat latinsky,
protože jen tak vynikne jejich krása.
Tento překlad dr. Koronthályové není určen k recitaci,
ale k porozumění latinskému originálu.
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VERSUS DE PASSIONE DOMINI
S. Catharinæ de Ricci

Fratres genua flectantes ante imaginem D.N.I.C., cantor medio
cri voce versus sequentes cantat, pausando inter versus tantum
quantum dici potest unum Pater noster.
II

Amíci mei et próximi mei * advérsum me
appropinquavérunt et stetérunt.
(Ps 37, 12)
Tráditus sum et non egrediébar *
óculiautem,
mei languérunt
prae
inópia.* 
(Ps 87, 9.10)
Iesus
emíssa voce
magna:
Et factus est sudor meus *
sicut guttae sánguinis decurréntis in terram. (Lc 22, 44)
me canes multi *
trá-Circumdedérunt
didit spí-ri-tum.
concílium malignántium obsédit me.  (Ps 21, 17)
Corpus meum dedi percutiéntibus *
et genas meas velléntibus. 
(Is 50, 6)
Mi-se-ricórdi-as
Dómini
*
in
æ
térnum
cantáFáciem meam non avérti ab increpántibus * bo.
et conspuéntibus in me. 
(Is 50, 6)
Quóniam ego cum flagella parátus sum *
etExsúrge,
dolor meus
in conspectu
semper.

(Ps 37,
quare
obdórmis meo
Dómine?
* Exsúrge,
et 10)
Mílites plecténtes corónam de spinis *
imposuérunt super caput meum. 
(Io 19, 2)
Fodérunt
manus
meas
et
pedes
meos
*
ne repéllas in finem.
(Ps 21, 17.18)
et dinumeravérunt ómnia ossa mea. 
Et dedérunt in escam meam fel *
et in siti mea potavérunt me acéto. 
(Ps 68, 22)
Te ergo quǽsumus tu-is fámu-lis súbveni: * quos
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VERŠE O UTRPENÍ PÁNĚ
sv. Kateřiny z Ricci

Bratři pokleknou před obrazem Spasitele. Kantor zpívá střed
ním hlasem následující verše, mezi nimiž nechává chvíli ticha,
tak dlouhou, že by stačila na odříkání modlitby Otče náš.
II

Všichni moji přátelé a druzi *
mému neštěstí se vyhýbají. 
(Žl 37, 12)
Uvězněn jsem, ven se nedostanu, *
oko autem,
mé je vysíleno

(Žl 87, 9.10)
Iesus
emíssa hořem.
voce magna:
*
Jeho pot stékal na zem *
jako krůpěje krve.
(Lk 22, 44)
Smečka
zlých
psů
mě
obkličuje,
*
trá- didit spí-ri-tum.
zločinná tlupa stojí kolem. 
(Žl 21, 17)
Své tělo vydávám katům *
a své líce těm, kteří rvali můj vous. 
(Iz 50, 6)
Mi-se-ricórdi-as
* inodætěch,
térnum
Své tváře jsemDómini
neodvrátil
* cantá- bo.
kdo se mi posmívali a plivali na mne. 
(Iz 50, 6)
Já pak mám až příliš blízko k pádu, *
stále
mám svou
před očima.
(Žl 37,
Exsúrge,
quarebolest
obdórmis
Dómine? * Exsúrge,
et 10)
Vojáci spletli korunu z trní *
a vsadili mu ji na hlavu.
(Jan 19, 2)
Ruce
mi
proťali
i
nohy,
*
ne repéllas in finem.
všechny své kosti mohu spočíst.
(Žl 21, 17.18)
Žluč mi kapali do mého jídla, *
v žízni mě octem napájeli.
(Žl 68, 22)
Te ergo quǽsumus tu-is fámu-lis súbveni: * quos
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Omnes vidéntes me derisérunt me *
locúti sunt lábiis et movérunt caput. 
(Ps 21, 8)
Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt me *
divisérunt sibi vestiménta mea, et super vestem
meam misérunt sortem. 
(Ps 21, 19)
In manus tuas comméndo spíritum meum *
redemísti me, Dómine, Deus veritátis. 
(Ps 30, 6)
II

Hic chorus repetit: In manus tuas…

famulórum tuórum, Dómine *
dum véneris in regnum tuum. 
(cf. Lc 23, 42)

II Meménto

Iesus autem, emíssa voce magna: *
Iesus autem, emíssa voce magna: *
trá- didit spí-ri-tum.

(Mt 27, 50)

Fratres se prosternent, meditantes mysteria Passionis Domini.
trá- didit spí-ri-tum.
Facto signo a priore elevabunt se, cantore prosequente:

Mi-se-ricórdi-as Dómini * in ætérnum cantá- bo.
Mi-se-ricórdi-as Dómini * in ætérnum cantá- bo.
Vere languóres nostros ipse tulit * 
(Ps 88, 2)
Exsúrge, quare obdórmis Dómine? * Exsúrge, et
et dolóres nostros ipse portávit. 
(Is 53, 4)
Ipse
autem
vulnerátus
est
propter
iniquitátes
nostras
Exsúrge, quare obdórmis Dómine? * Exsúrge, et *
attrítus est propter scélera nostra. 
(Is 53, 5)
ne repéllas
in
finem.
Omnes nos quasi oves errávimus *
unusquísque
in viam suam declinávit. 
(Is 53, 6)
ne repéllas
in finem.

Te ergo quǽsumus tu-is fámu-lis súbveni: * quos
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Všichni, kdo na mě hledí, se mi smějí, *
rty sešklebují, potřásají hlavou. 
(Žl 21, 8)
Oni na mě krutě civí: rozdělují si moje šaty, *
metají kostky o můj oděv. 
(Žl 21, 19)
Svého ducha ti do rukou vkládám, *
spasíš mě, Pane, Bože věrný. 

(Žl 30, 6)

II

Chór opakuje: Svého ducha…
II Pane,

pamatuj na své služebníky, *
až přijdeš se svým královstvím. 

(srov. Lk 23, 42)

Je-žíš však znovu mocným hlasem vykři-kl *
Je-žíš však znovu mocným hlasem vykři-kl *
a vy- pustil du-ši.

(Mt 27, 50)

Bratři udělají prostraci a rozjímají o tajemstvích umučení Páně.
a vy- pustil du-ši.
Na znamení se zvednou zpátky do kleku a kantor pokračuje:

O skutcích lásky tvé, Pane, * chci na věky zpí- vat.
O skutcích lásky tvé, Pane, * chci na věky zpí- vat.
Vpravdě bolesti naše vzal na sebe, *
(Žl 88, 2)
Procitni, Pane, proč ještě spíš? * Probuď se
co my jsme měli trpět, on snášel. 
(Iz 53, 4)
AProcitni,
přece bylPane,
poraněn
pro
naše
hříchy,
*
proč ještě spíš? * Probuď se
za naše viny byl rozdrcen. 
(Iz 53, 5)
a nechtěj
nás
zatra-tit
navždy.
Všichni jsme zbloudili jako ovce, *
každý
nás si
šel po své
cestě. 
(Iz 53, 6)
a nechtějz nás
zatra-tit
navždy.
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emíssa voce
EtIesus
pósuitautem,
in eo Dóminus
* magna: *
trá- didit ómnium
spí-ri-tum.
iniquitátes
nostrum. 
Exsúrge, quare obdórmis, Dómine? *
trá-exsúrge,
didit spí-ri-tum.
et ne repéllas in finem.

(Is 53, 6)
(Ps 43, 24)

Hic
chorus repetit: Exsúrge…
Mi-se-ricórdi-as
Dómini * in ætérnum cantá- bo.
Cantor prosequitur:

Mi-se-ricórdi-as Dómini * in ætérnum cantá- bo.
Exsúrge, quare obdórmis Dómine? * Exsúrge, et
Exsúrge, quare obdórmis Dómine? * Exsúrge, et
ne repéllas in finem.
Ecce Deus Salvátor meus *
ne repéllas in finem.
fiduciáliter agam et non timébo. 
(Is 12, 2)
Te ergo quǽsumus tu-is fámu-lis súbveni: * quos

Te ergo quǽsumus tu-is fámu-lis súbveni: * quos
pre-ti-óso Sánguine rede místi.
pre-ti-óso Sánguine rede místi.
vMiserére nostri, Jesu benígne.
rQui passus es cleménter pro nobis.
Oratio (non dicitur Oremus nec conclusio):

(Te Deum)

Réspice, quǽsumus, Dómine, super hanc famíliam
tuam † pro qua Dóminus noster Iesus Christus non
dubitávit mánibus tradi nocéntium ° et crucis subíre
torméntum. †

Je-žíš však znovu mocným hlasem vykři-kl *
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Je-žíš
mocným
hlasem vykři-kl *
Pán
dal,však
abyznovu
naň padly
*
nepravosti
nás všech.
(Iz 53, 6)
a vy- pustil
du-ši. 
Procitni, Pane, proč ještě spíš? *
a vypustil
Vzbuď
se a du-ši.
nechtěj nás zatratit navždy. (Žl 43, 24)
Chór opakuje: Procitni, Pane…
O skutcích lásky tvé, Pane, * chci na věky zpí- vat.
Kantor pokračuje:

O skutcích lásky tvé, Pane, * chci na věky zpí- vat.
Procitni, Pane, proč ještě spíš? * Probuď se
Procitni, Pane, proč ještě spíš? * Probuď se
a nechtěj nás zatra-tit navždy.
Hle, Bůh je můj Spasitel, *
a nechtěj nás zatra-tit navždy.
doufat mohu bez obavy. 
(Iz 12, 2)
Proto tě pro-síme, pomoz svým služebníkům, *

Proto tě pro-síme, pomoz svým služebníkům, *
které jsi vykoupil předrahou krví.
které jsi vykoupil předrahou krví.
vSmiluj se nad námi, dobrotivý Ježíši.
rVždyť jsi z lásky pro nás trpěl.
Modlitba (neříká se Modleme se ani konkluze):

(Te Deum)

Shlédni, prosíme, Bože, na tuto svoji rodinu, † pro niž
se náš Pán Ježíš Kristus neváhal vydat do rukou hříšníků ° a dát se ukřižovat. †

98

SEPTEM PSALMI PÆNITENTIALES

SEDM KAJÍCÍCH ŽALMŮ
Během velikonočního tridua se neříká Sláva Otci.

aNevzpomínej, Pane, na provinění naše, ani našich
otců || a netrestej nás za naše hříchy.  (srov. Tob 3, 3)
Žalm 6
Nekárej mě, Pane, ve svém hněvu, *
v rozhorlení svém mě netrestej!
Nade mnou se smiluj, Pane, chřadnu, *
uzdrav mě, jsem zhloubi otřesen.
Na dno roztřesena je má duše, *
jak chceš, Pane, dlouho otálet?
Vrať se opět, Pane, vysvoboď mě, *
pro své slitování zachraň mě!
Z mrtvých nikdo už tě nevzpomene, *
kdo by v podsvětí tě velebil?
Už jsem vysílen svým naříkáním, †
každou noc jen pláčem lože skrápím, *
slzami své lůžko promáčím.
Oko mé je hořem zakaleno, *
stárnu z tolika svých nepřátel.
Pryč ode mne všichni, kdo mi křivdí! *
Neboť Pán mé nářky uslyšel.
Uslyšel Pán volání mé prosby, *
vyslyšel Pán moji modlitbu.
Ať se poděsí mí nepřátelé, *
ať se s hanbou kvapně odklidí! (∆)
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Žalm 31
Šťasten, komu odpuštěna nepravost *
a už je přikryt jeho hřích!
Šťastný člověk, jehož Bůh již neviní *
a v jehož duši není klam.
Když jsem mlčel, byl jsem sžírán do kostí, *
po celé dny jsem bědoval.
Dnem i nocí mě tvá ruka tížila, *
až na troud jsem byl vyprahlý.
Konečně jsem se ti přiznal k špatnosti, *
své bloudění jsem nesmlčel.
Řekl jsem si: „Vyznám před Pánem svůj hřích!“ *
A tys mi vinu odpustil.
Proto ať se každý, kdo tě vyznává, *
jen k tobě modlí v soužení.
Kdyby spousty vod se zvedly v zátopu, *
až k němu nikdy nestoupnou.
Tys mé útočiště, uchráníš mě běd, *
svou záchranou mě rozjásáš.
„Poučím tě, ukážu ti, kudy jít, *
radu i ochranu ti dám.
Nebuď jak ten hloupý mezek nebo kůň, †
které zkrotí jenom uzda s udidlem, *
jinak je nepřitáhneš blíž.
Bezbožný je vydán mnoha trápením, †
ale toho, kdo má k Bohu důvěru, *
on zahrne svou milostí.
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Radujte se z Pána, kdo jste spravedliví, *
jásejte, kdo jste upřímní! (∆)
Žalm 37
Nekárej mě, Pane, ve svém hněvu, *
netrestej mě ve svém rozhorlení!
Zaryly se do mne tvoje šípy, *
těžce na mne dolehla tvá ruka.
Pro tvůj hněv mám tělo jednu ránu, *
pro můj hřích kost ve mně není celá.
Nad hlavu se nakupily viny, *
tíhou přetěžkou mě obtížily.
Jitří se a páchnou moje rány, *
a to všechno pro mou pošetilost.
Přitlačen a sehnut jsem až k zemi, *
celý den se v sklíčenosti vláčím.
Bedra má jsou celá zanícená, *
místečko v mém těle není zdravé.
Zesláblý jsem, zkroušený až běda, *
křičím z hloubi sevřeného srdce.
Pane, ty znáš každou moji touhu, *
žádný povzdech můj ti není tajný.
Srdce buší, opouští mě síla, *
už i světlo v očích se mi kalí.
Všichni moji přátelé a druzi †
mému neštěstí se vyhýbají, *
ba i příbuzní se drží stranou.
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Léčky strojí, kdo mě chtějí zabít, †
hrozí mi, kdo hledají mou zkázu, *
denně nové lsti si vymýšlejí.
Já však jsem k nim hluchý, neslyším je, *
němý jsem a ústa neotvírám.
Tak jsem jako člověk beze sluchu, *
bez schopnosti ubránit se slovem.
Doufám, Pane, v tebe jediného, *
ty mě vyslyšíš, můj Pane Bože!
Říkám si: „Jen ať jim nejsem pro smích, *
těm, kdo mají radost, klopýtnu-li!“
Já pak mám až příliš blízko k pádu, *
stále mám svou bolest před očima.
Proto zhloubi přiznávám svou vinu, *
pro svůj hřích jsem obavami sklíčen.
Silní však jsou moji nepřátelé, *
mnozí, kdo mě nenávidí pro nic,
za dobrotu zlem mi odplácejí, *
pasou po mně za to, že chci dobro.
Proto ty mě, Pane, neopouštěj, †
nevzdaluj se ode mne, můj Bože! *
Na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má! (∆)
Žalm 50
Smiluj se nade mnou, Bože, *
jenž jsi tak milosrdný,
tak plný slitování, *
a moji nepravost zahlaď!
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Smyj ze mne všechnu mou vinu *
a z mého hříchu mě očisť!
Uznávám, špatně jsem činil, *
svůj hřích mám na očích stále.
To proti tobě jsem hřešil, *
spáchal, co tobě se příčí,
takže tvůj soud je správný, *
tvůj ortel spravedlivý.
Vždyť jsem už narozen s vinou, *
matka mě počala s hříchem.
Ty máš rád upřímné srdce, *
v skrytu mě moudrosti učíš.
Pokrop mě yzopem, zas budu čistý, *
umyj mě, bělejší budu než sníh.
Veselí, radost mi zakusit dopřej, *
ať jásají kosti, které jsi zdrtil.
Odvrať se tváří od mých hříchů, *
všechny mé špatnosti nadobro zahlaď.
Stvoř ve mně čisté srdce, Pane, *
nového, stálého ducha mi dej.
Neodvrhuj mě od své tváře, *
ať ve mně trvá tvůj svatý duch.
Dej, ať se opět těším z tvé spásy, *
posil mě velkodušností.
Hříšníky budu učit tvým cestám, *
bezbožní k tobě se vrátí zas.
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Před krveprolitím zachraň mě, Pane, *
zajásám, jak jsi spravedlivý!
Odemkni, Pane, opět má ústa, *
mé rty ti zapějí chvalozpěv.
V krvavých žertvách zálibu nemáš, *
obětí tou se ti nezavděčím.
Má oběť je, Pane, zkroušený duch, *
zdrcené srdce neodmítneš.
Oblaž, Pane, svou dobrotou Sión, *
zbuduj zas hradby Jeruzaléma!
Pak se ti zalíbí v obětech řádných, †
v zápalných žertvách a celopalech, *
na oltář budou ti býčky klást. (∆)
Žalm 101
Pane, vyslyš moje prosby, *
kéž tě dosáhne můj hlas!
Svoji tvář mi neukrývej *
v dnešní strastiplný den.
Nakloň ke mně ucho svoje, *
pospěš na mé volání!
Dny mé jako dým se tratí, *
v kostech spaluje mě žár.
Srdce schne jak zprahlá tráva, *
zapomínám už i jíst.
Sténáním a nářkem stálým *
už jen kost a kůže jsem,
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podobám se ptáku v poušti, *
jsem jak sýček v sutinách,
chřadnu, naříkám jak ptáče *
osiřelé na střeše.
Stále běsní nepřátelé, *
tupí mě a klnou mi.
Popel jídám jako chleba, *
ředím nápoj slzami,
pro tvůj hněv a rozhorlení: *
zdvihls mě – a svrhl zpět!
Mé dny jsou stín klesající, *
sám jak tráva uvadám.
Avšak ty, Pane, trváš věčně, *
tvé jméno z rodu do rodu.
Vstaň, ustrň se zas nad Siónem, *
nadešel k slitování čas.
Milují jej tví služebníci, *
pláčí nad jeho zřícením.
Národy budou ctít tvé jméno, *
tvou slávu všichni králové,
až zbuduje Pán Sión znova, *
zjeví se ve své nádheře,
až k prosbě bezmocných se skloní, *
nezhrdne jejich modlitbou.
Tak budiž psáno pro budoucí, *
ať příští národ Pána ctí!
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Neboť Pán shlédl ze svatyně, *
on z nebe na zem popatřil,
zajatců vzdechy aby slyšel, *
zachránil ty, jimž hrozí smrt.
Pak synové tvých služebníků *
přebývat budou v bezpečí
a jejich potomstvo i nadál *
před tvojí tváří potrvá
k cti tvého jména na Sióně, *
k tvé chvále v Jeruzalémě,
až národy a celé říše *
se k službě Páně shromáždí.
Cestou ochabla má síla, *
dej mi znát těch pár mých dní,
z půlky jich mě neodváděj! *
Věky věků je tvých let!
Dávno založil jsi zemi, *
nebesa jsou dílem tvým:
pominou, ty budeš dále; †
rozpadnou se jako šat, *
změníš je, jak šat se mění.
Ty však stále stejný trváš, *
roků tvých je bez konce. (∆)
Žalm 129
Z hloubi volám k tobě, Pane, *
Pane, vyslechni můj hlas!
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Ať tvé ucho vlídně slyší *
na mé snažné volání! –
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. (∆)
Žalm 142
Pane, slyš mou snažnou modlitbu, †
ve své věrnosti mou prosbu přijmi, *
ve své spravedlnosti mě vyslyš!
Nechtěj soudit svého služebníka, *
nikdo z živých není tobě práv.
Nepřítel mě stíhá, život deptá, *
v tmách mě nechává, jak dávno mrtvé.
A můj duch už ve mně ochabuje, *
srdce trne, sevřeno v mém nitru.
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Vzpomínám si na dny dávno zašlé, †
stále myslím na všechny tvé činy, *
uvažuji o díle tvých rukou.
K tobě rozpřahuji obě paže, *
žízním po tobě jak zprahlá země.
Pane, vyslyš mě a neotálej, *
jsem už duchem vysílen a chřadnu!
Neskrývej mi tvář, ať nejsem roven *
těm, kdo sestoupili do tmy hrobu!
Dej mi zrána zakusit tvou milost, *
protože já důvěřuji v tebe.
Dej mi poznat cestu, jíž mám kráčet, *
neboť k tobě pozdvihuji duši.
Vysvoboď mě od nepřátel, Pane, *
protože má záchrana je v tobě!
Uč mě jednat podle vůle tvé, *
protože jsi jenom ty můj Bůh.
Dobrotivým duchem svým mě veď,*
abych kráčel rovnou krajinou.
Pro své jméno, Pane, oživ mě, *
pro svou spravedlnost osvoboď.
Pro svou milost nepřátele znič, †
zahub všechny, kdo mě sužují!*
Protože jsem já tvůj služebník. (∆)
aNevzpomínej, Pane, na provinění naše, ani našich
otců || a netrestej nás za naše hříchy.
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KAPITULA VIN
Prosby za papeže a dobrodince
(srov. BB, str. 45*)
Odplať, Pane, životem věčným všem,
kteří nám pro tvé jméno dobře činí. 
rAmen.
(Žl 122)
Pozdvihuji oči k tobě, *
který trůníš na nebi. –
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.
Smiluj se, Pane, nad námi se smiluj, *
neboť jsme přesyceni pohanou.
Dávno je naše duše přesycena *
posměchem boháčů a hanou pyšných. (∆)
Během velikonočního tridua se vynechává Sláva Otci.

vPane, smiluj se.
rKriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Otče náš potichu.
vA neuveď nás v pokušení.
rAle zbav nás od zlého.
vModleme se za našeho papeže.
rChraň ho, Pane, zachovej mu zdraví,
učiň ho šťastným na této zemi
a nevydej ho do rukou jeho nepřátel.

(srov. Žl 40, 3)
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vVysvoboď své služebníky, Bože.
rKteří se utíkají k tobě.
vPán s vámi.
rI s tebou.
Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, který sám konáš velké divy, °
sešli na svého služebníka, našeho papeže N a celé stádce jemu svěřené ducha spasitelné milosti. † Aby se ti
v pravdě zalíbili, ° stále na ně sesílej rosu svého požehnání. †
Vztáhni, Bože, pravici své nebeské pomoci nad své
služebníky a služebnice, ° aby tě celým srdcem hledali
a dosáhli toho, oč tě příhodně žádají. †
Bože, stvořiteli a vykupiteli všech věřících, ° uděl duším
svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů, †
aby našimi zbožnými prosbami došly prominutí trestů,
o které tě vždy žádaly. ° Skrze Krista, našeho Pána.
rAmen.
Vyznání vin

(srov. CæJ 1857)
Všichni usednou. Představený může uvést kapitulu vin krátkou
promluvou, které může předcházet vhodné biblické čtení. Poté,
zdá-li se to vhodné, odejdou novicové.
Poté se bratři, kteří chtějí, mohou vyznat ze svých přestupků
proti konstitucím a společnému životu. Bratr nejprve vstane,
vyzná své přestupky a poté udělá venii. Představený mu, uzná-li to za vhodné, uloží pokání a dá mu znamení, aby vstal
a vrátil se na své místo.
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Všichni povstanou a následuje žalm 116:

(CæJ 1858)

Velebte Pána, všichni lidé, *
slavte ho, všechny národy!
Nad námi mocná jeho milost *
a věrnost Páně na věky. (∆)
vUkaž nám, Pane, své milosrdenství.
rA dej nám svou spásu.
vPane, vyslyš mou modlitbu.
vA mé volání přijď k tobě.
vPán s vámi.
rI s tebou.
Modleme se.
Prosíme tě, Pane, naše skutky svým vnuknutím předcházej a svou pomocí provázej, † ať všechno, co konáme, u tebe začíná a s tebou i končí. ° Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
vNaše pomoc je ve jménu Páně.
rKterý stvořil nebe i zemi.
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GENERÁLNÍ ABSOLUCE
Smyslem generální absoluce je odpuštění pokání za přestupky
proti konstitucím a dispens od jejich vyznání. Je určena brat
řím a mniškám dominikánského řádu, dále terciářům žijícím
v řeholní komunitě. Uděluje ji představený nebo kněz jím pově
řený, mniškám pak kněz pověřený ordinářem; použije přitom
štólu fialové barvy.
Tato generální absoluce je spojena s plnomocnými odpustky,
za splnění obvyklých podmínek. Může se udělovat o slavnos
tech Páně, Nejsvětější Trojice, slavnostech Panny Marie, Všech
svatých, sv. Petra a Pavla, sv. Dominika, svátku P. M. Růžen
cové, Všech svatých řádu Kazatelů, sv. Tomáše Akvinského, sv.
Kateřiny Sienské, ve Svatém týdnu, na výročí schválení Řádu
a v den zakončení kanonické vizitace.

(srov. Libellus precum O.P., ed. Gillet, str. 132).

aNevzpomínej, Pane, na provinění naše, ani našich
otců || a netrestej nás za naše hříchy.  (srov. Tob 3, 3)
vPane, smiluj se.
rKriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Otče náš potichu.
v A neuveď nás v pokušení.
r Ale zbav nás od zlého.
vUkaž nám, Pane, své milosrdenství.
rA dej nám svou spásu.
vPane, vyslyš mou modlitbu.
vA mé volání přijď k tobě.

112

ABSOLUTIO GENERALIS

vPán s vámi.
rI s tebou.
Modleme se.
Bože, tobě je vlastní se vždy smilovávat a odpouštět, †
přijmi tedy naše pokorné prosby a dej, ° ať nás i všechny
tvé služebníky svázané poutem viny osvobodí tvé slitování. †
Vyslyš, Bože, naše pokorné prosby: ° odpusť hříchy těm,
kdo se z nich vyznávají, a milostivě nám dopřej odpuštění a pokoj. †
Ukaž milostivě, Bože, své nevyčerpatelné milosrdenství: ° odpusť nám všechny naše hříchy a promiň nám
tresty, které za ně zasluhujeme. †
Bože, tebe hřích uráží, ale pokání usmiřuje: ° shlédni
milostivě na modlitby svého pokorného lidu † a odvrať
od nás svůj hněv, který si zasluhujeme pro své hříchy. °
Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
Všichni:

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.
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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.
Zproštění a odpuštění všech vašich provinění
ať vám udělí všemohoucí a milosrdný Pán. rAmen.
Náš Pán Ježíš Kristus ať vás skrze zásluhy svého nejsvětějšího utrpení osvobodí od vašich hříchů a vleje vám
svou milost. Já pak z jeho moci, z moci svatých apoštolů
Petra a Pavla a udělené nejvyššími velekněžími našemu
řádu k vašemu dobru a mně v tomto případě postoupené, zprošťuji vás přestupků řehole, konstitucí, nařízení a napomenutí vašich představených i všech opomenutí či zanedbání uložených skutků pokání, uděluji
vám odpuštění a prominutí trestů za vaše hříchy proti
Bohu nebo bližnímu, kterých jste se z lidské slabosti,
z nedbalosti nebo ze zlé vůle dopustili a ze kterých jste
se svátostně vyznali. Ve jménu Otce i Syna  i Ducha
svatého. 
rAmen.
Modlitba na úmysl Svatého otce.
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BENEDICTIO ITINERANTIUM
Iuxta antiquam traditionem Ordinis fratres in itineris ingressu
benedictionem prioris petere debent. Adhiberi possunt formulæ
sequentes:

Benedictio sollemnis
(LHOP, p. 773)
vDóminus vobíscum.
rEt cum spíritu tuo.
Deus, via, véritas et vita, iter tuum, cogitatiónes et
omnes actus in beneplácito dispónat. 
rAmen.
Per diem te salutáris Dómini umbra circúmtegat; per
noctem amíca quies, ipsíus grátiam revelatúra, confóveat. 
rAmen.
Déxtera Dómini te mirabíliter dedúcat, præbeátque ante
fáciem tuam divínæ pacis ángelum cómitem. rAmen.
Benedíctio Dei omnipoténtis,
Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti,
descéndat super te, et máneat semper. 
rAmen.
(Prototypus, n. 491)
Formula Ordinis historica 
Formula hæc adhiberi potest, quando frater iteris causa a con
ventu diu elongaturus est vel iter cum periculo coniungitur.
Hora divini officii peracta fratres itinerantes veniam in medio
chori petent, choro dicente psalmum 120 supra eos.

Levávi óculos meos in montes, *
unde véniet auxílium mihi.
Auxílium meum a Dómino, *
qui fecit cælum et terram.
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ŽEHNÁNÍ PŘED CESTOU
Podle prastaré řádové tradice si bratři před cestou mají vyžádat
požehnání představeného. Přitom je možné použít jednu z ná
sledujících modliteb:

Slavnostní požehnání
(LHOP, str. 773)
vPán s vámi.
rI s tebou.
Bůh, který je cesta, pravda a život, ať vede tvé kroky,
myšlenky a skutky tak, aby v nich mohl mít zalíbení.

rAmen.
Přes den ať tě zastiňuje spásný oblak Boží a v noci ať
tě zahřívá pokojný odpočinek, který je znamením jeho
milosti. 
rAmen.
Pravice Boží ať tě mocně vede a pošle ti průvodce, anděla Božího pokoje. 
rAmen.
Požehnání všemohoucího Boha,
Otce i Syna  i Ducha svatého, ať na tebe sestoupí
a zůstane s tebou vždycky. 
rAmen.
(Prototyp, č. 491)
Tradiční podoba požehnání
Tuto formu je možné použít, pokud cesta vzdálí bratra z kon
ventu na dlouhou dobu nebo pokud je spojena s nebezpečím.
Po skončení některé hóry cestující bratři udělají uprostřed chó
ru venii. Ostatní se nad nimi modlí žalm 120 na dva chóry.

K horám pozvedám oči, *
odkud přijde mi pomoc?
Od Pána přichází pomoc, *
on stvořil nebe i zemi.
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Non det in commotiónem pedem tuum: *
neque dormítet qui custódit te.
Ecce, non dormitábit neque dórmiet, *
qui custódit Israël.
Dóminus custódit te, Dóminus protéctio tua, *
super manum déxteram tuam.
Per diem sol non uret te: *
neque luna per noctem.
Dóminus custódit te ab omni malo: *
custódiat ánimam tuam Dóminus.
Dóminus custódiat intróitum tuum, et éxitum
tuum: * ex hoc nunc, et usque in sǽculum. (∆)
v Kyrie, eleison.
r Christe, eleison. Kyrie eleison.
Pater noster secreto.
v Et ne nos indúcas in tentatiónem.
r Sed líbera nos a malo.
vSalvos fac servos tuos.
rDeus meus, sperántes in te.
vDóminus vobíscum.
rEt cum spíritu tuo.
Orémus.
Adésto, Dómine, supplicatiónibus nostris, ° et viam famulórum tuórum in salútis tuæ prosperitáte dispone †
ut inter omnes viæ et vitæ huius varietátes, tuo semper
protegántur auxílio. ° Per Christum.
rAmen.
Prior postmodum ipsos erectos aspergat aqua benedicta.
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On ti klopýtnout nedá, *
nezaspí ten, jenž tě chrání.
Nezaspí, nezdřímne strážce, *
jenž chrání Izraele.
Pán tě střeží a stíní, *
je po tvé pravici stále.
Za dne ti neškodí slunce, *
ani za noci měsíc.
Pán tě od zlého střeží, *
on střeží celý tvůj život.
Střeží tvůj odchod i návrat *
nyní a po všechny věky. (∆)
vPane, smiluj se.
rKriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Otče náš potichu.
vA neuveď nás v pokušení.
rAle zbav nás od zlého.
vVysvoboď své služebníky, Bože.
rKteří se utíkají k tobě.
vPán s vámi.
rI s tebou.
Modleme se.
Stůj při nás, Bože, když k tobě voláme, ° a uspořádej cestu svých služebníků tak, aby směřovala ke spáse; † kéž
jsou ve všech proměnách cesty i života vždy chráněni
tvou mocí. ° Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
Cestující vstanou a představený je pokropí svěcenou vodou.
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In itineris ingressu dici potest:

(BB 66*)

Deus, qui fílios Israel per maris médium sicco vestígio
ire fecísti, quique tribus Magis iter ad te, stella duce,
pandísti: tríbue nobis, quǽsumus, iter prospérum tempúsque tranquíllum: ut, Angelo tuo sancto cómite, ad
eum quo pérgimus locum, ac demum ad ætérne salútis portum perveníre felíciter valeámus. Per Christum
Dóminum nostrum.
rAmen.
vel:

Deus, qui Abraham púerum tuum, de Ur Chaldeórum
edúctum, per omnes suæ peregrinatiónis vias illǽsum
custodísti: quǽsumus ut nos fámulos tuos custodíre
dignéris. Esto nobis, Dómine, in procínctu suffrágium,
in via solátium, in æstu umbráculum, in plúvia et frígore teguméntum, in lassitúdine vehículum, in adversitáte præsídium, in lúbrico báculus, in naufrágio portus:
ut, te duce, quo téndimus, próspere perveniámus, et
demum incolúmes ad propria redeámus. Per Christum
Dóminum nostrum.
rAmen.
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MODLITBY PŘED CESTOU
Před cestou je možné použít tyto řádové modlitby:

Bože, který jsi převedl syny Izraele středem moře
suchou nohou, který jsi prostřednictvím hvězdy ukázal
cestu k sobě třem mudrcům: dej nám, prosíme, zdárnou cestu a pokojný čas, abychom, provázeni tvým svatým andělem, šťastně dospěli k cíli své cesty a posléze
i do přístavu věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

rAmen.
nebo:

Bože, který jsi vyvedl Abraháma z Uru Chaldejců a chránil jej, aby bez úhony putoval po všech svých cestách:
prosíme tě, ochraňuj i nás, své služebníky. Buď nám,
Pane, před bojem radou, na cestě útěchou, ve vedru stínem, v dešti a zimě pokrývkou, v ochablosti povozem,
v protivenství ochranou, na kluzké půdě holí, při ztroskotání přístavem; abychom pod tvým vedením zdárně
došli tam, kam máme namířeno, a poté se bez úhony
vrátili domů. Skrze Krista, našeho Pána. 
rAmen.
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V. SACRAMENTA
ET BENEDICTIONES
FORMULÆ SACRAMENTORUM
Baptisma
N., ego te baptízo
in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.
Formula absolutionis
Deus, Pater misericordiárum,
qui per mortem et resurrectiónem Fílii sui ómnium
sibi reconciliávit et Spíritum Sanctum effúdit
in remissiónem peccatórum,
per ministérium Ecclésiæ
indulgéntiam tibi tríbuat et pacem.
Et ego te absólvo a peccátis tuis
in nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti.
rAmen.
Absolutio a censuris
Potestáte mihi concéssa, ego te absólvo a vínculo
excommunicatiónis (vel suspensiónis vel interdícti).
In nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti.rAmen.
Dispensatio ab irregularitate
Potestáte mihi concéssa,
ego dispénso te super irregularitáte in quam incurrísti.
In nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti.rAmen.
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V. SVÁTOSTI A ŽEHNÁNÍ
SVÁTOSTNÉ FORMULE
Křest
N, já tě (vás) křtím
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Rozhřešení
Bůh, Otec veškerého milosrdenství,
smrtí a vzkříšením svého Syna
smířil se sebou celý svět
a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha;
ať ti (vám) skrze tuto službu církve odpustí hříchy
a naplní tě (vás) pokojem.
Uděluji ti (vám) rozhřešení
ve jménu Otce i Syna  i Ducha svatého.
rAmen.
Absoluce od cenzur
Z pravomoci, která mi byla svěřena, tě (vás) zbavuji
trestu exkomunikace (suspenze, interdiktu).
rAmen.
Ve jménu Otce i Syna  i Ducha svatého.
Dispens od iregularity
Z pravomoci, která mi byla svěřena,
ti (vám) uděluji dispens od iregularity.
Ve jménu Otce i Syna  i Ducha svatého.

rAmen.
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Formula absolutionis variis in linguis
français:

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par
la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le
monde avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés : par le ministère de l’Église, qu’il
vous donne le pardon et la paix.
Et moi, au nom du Père, et du Fils,  et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés.
italiano:

Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il
mondo nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha
effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti
conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono
e la pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo.
español:

Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al
mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados,
te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la
paz.
Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del
Padre y del Hijo  y del Espíritu Santo.
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english:

God, the Father of mercies, through the death and the
resurrection of his Son has reconciled the world to himself and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins; through the ministry of the Church may
God give you pardon and peace.
And I absolve you from your sins in the name of
the Father, and of the Son,  and of the Holy
Spirit.
deutsch:

Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und
die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung
der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er
dir Verzeihung und Frieden.
So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes  und des Heiligen Geistes.
po polsku:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał
Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci
udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna,
 i Ducha Świętego.
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Unctio infirmorum
Per istam sanctam Unctiónem
et suam piíssimam misericórdiam,
ádiuvet te Dóminus grátia Spíritus Sancti;
rAmen.
Ut a peccátis liberátum (liberátam)
te salvet atque propítius állevet.
rAmen.

BENEDICTIONES
Benedictio rosariorum
(BB, p. 39*)
Ad laudem et glóriam Deíparæ Vírginis Maríæ, in
memóriam mysteriórum vitæ, mortis et resurrectiónis
eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi, benedicátur et
sanctificétur hæc sacratíssimi Rosárii coróna: in nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus Sancti.
rAmen.
(BB, p. 45*)
Benedictio ad omnia
Deus, cuius verbo sanctificántur ómnia, benedictió
nem tuam effúnde super creatúram istam, et præsta,
ut quisquis ea secúndum legem et voluntátem tuam
cum gratiárum actióne usus fúerit, per invocatiónem
sanctíssimi nóminis tui, córporis et ánimæ tutélam, te
auctóre, percípiat. Per Christum Dóminum nostrum.

rAmen.
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Pomazání nemocných
Skrze toto svaté pomazání
ať ti (vám) Pán pro své milosrdenství
pomůže milostí Ducha svatého.
rAmen
Ať tě (vás) vysvobodí od hříchů,
ať tě (vás) zachrání a posilní.
rAmen.

ŽEHNÁNÍ
Žehnání růženců
Ke chvále a slávě Bohorodičky Panny Marie a na památku tajemství života, smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista ať je požehnán  a posvěcen  tento růženec
ve jménu Otce i Syna  i Ducha svatého.
rAmen.
Žehnání ad omnia
Bože, původce všeho, jehož slovem je vše posvěcováno, vylej své požehnání  na … (tento předmět) a dej,
aby kdokoliv ji bude užívat s díkůčiněním a v souladu
s tvým zákonem a tvou vůlí, skrze vzývání tvého nejsvětějšího jména obdržel od tebe ochranu duše i těla. Skrze
Krista, našeho Pána. 
rAmen.
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