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Česká dominikánská provincie
Dekret
čj. 40/2008
Dosavadní český překlad propria Řádu kazatelů vznikl v letech 1978–79
v obtížných podmínkách komunistického pronásledování péčí S. M. Terezie
Brichtové a dalších mnišek, žijících tehdy v Charitním domově na Moravci.
Na revizích překladu se podíleli otcové Reginald Dacík, Bertrand Šnobl, Josef
Fojtů, Jiljí Dubský a nejspíš i další, o kterých již nevíme. Při své práci vycházeli
z pracovních textů dominikánského propria z roku 1977. Celé dílo pak bylo
vydáno cyklostylem v roce 1980 v Kadani díky sestrám Rostislavě Duchoňové
a Bertě Tomkové.
Postupem času se však stále naléhavěji projevovala potřeba připravit nové
vydání dominikánského propria, protože v samizdatovém pracovním překladu
chybí celá řada později vydaných textů. Také již přestala vyhovovat jeho forma
zpracování, odpovídající tehdejším možnostem. Avšak vydat „definitivní“
překlad propria a předložit jej k přezkoumání Kongregaci pro bohoslužbu
a svátosti se jeví jako předčasné, dokud nebude dokončena revize českého
překladu Římského misálu podle jeho třetího typického vydání.
Proto bylo pořízeno toto nové pracovní vydání propria, sestavené podle
řádového propria z roku 1985 a dodatků z roku 2006. U textů, které dominikánské
proprium přebírá z Římského misálu, byl převzat schválený český liturgický
překlad. U ostatních textů byl revidován dosavadní překlad či pořízen nový
podle originálních jazyků. Texty o sv. Zdislavě byly převzaty z českého misálu
a liší se od celořádového propria.
Toto vydání propria je určeno pro vnitřní potřebu dominikánského řádu.
V dominikánském řádu smí být užíváno hned po uveřejnění.
Dáno v Praze, v konventu sv. Jiljí, opata, o slavnosti sv. Dominika, dne
8. srpna 2008.
fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál
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Vyhlašující list

Fr. Vincent de Couesnongle

pokorný magistr Řádu kazatelů
a služebník všech bratří, mnišek a sester 
a také všech ostatních členů dominikánské rodiny
posílá pozdrav a přání, 
aby naslouchali Božímu slovu se vzdáváním díků.
1. Protože Řádu kazatelů vždy záleželo na uspořádání života modlitby a liturgie,
od svého prvopočátku se ve všech dobách nepřetržitě staral o to, jakých knih
se má používat ke slavení bohoslužeb.
„Vzorové vydání“, nazvané po Humbertovi Římském, dalo roku 1256 naší
liturgii organický základ a přineslo mnoho užitku nejen pro každou komunitu
našeho řádu a duchovní život bratří, ale také pro ostatní, jejichž apoštolská
činnost se podobá naší.

I. Různé reformy misálu OP
2. Vlastní texty a obřady řádového misálu přetrvaly až do naší doby. Počátkem
17. století se však uskutečnila jedna z významných změn, když se začal
z pastoračních důvodů užívat mešní lekcionář podle římského obřadu.
Obřady během liturgického roku byly předávány téměř beze změn podle
„Vzorového vydání“ až do obnovy velikonočních obřadů v roce 1955, která
ovlivnila všechny obřady latinské církve.
3. Liturgická obnova, kterou provedl II. vatikánský koncil, uvedla náš řád i ostatní
řeholní rodiny do nové situace, především tím, že povolila užívání národních
jazyků a umožnila více přizpůsobit posvátné obřady místní kultuře.

	Srov. W. R. Bonniwell, A History of the Dominican Liturgy 1215–1945, New York 19452, s. 319
[Viz Acta Capitulorum Generalium O.P., ed. B. M. Reichert, díl VI., Řím 1902, s. 56].
	Srov. magistr řádu M. Browne, „Triduo ante Pascha et Dominica Resurrectionis. Innovationes faciendæ in Ritu O.P.“ [Prot. n. 26/56, 6. března 1956], ASOP 32, 1956, s. 297–301; Normæ
per Hebdomadam Sanctam servandæ in Ritu S.O.P., ed. M. Browne, Typis Polyglottis Vaticanis,
1957.
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Liturgickými otázkami se pak zabývalo několik našich generálních kapitul. 
Nakonec kapitula konaná v roce 1968 v River Forest požadovala přijetí obnoveného
římského ritu se zachováním některých prvků našeho řádového ritu. Znamenalo
to především přijetí Římského misálu a dále liturgie hodin.
4. Po přijetí Římského misálu vyvstala otázka, zda se má zachovat vlastní
mešní řád. Nakonec bylo rozhodnuto, aby byl přijat nový mešní řád Římského
misálu, který je ostatně podobný našemu starému.
Byly vzneseny požadavky, aby se některé části rituálu přizpůsobily našemu
řádu, zvláště liturgické obřady za nemocné a zemřelé.
Řád by měl prověřit různé stránky svého liturgického života a také podobným
způsobem prozkoumat ostatní části starého ritu.
5. Tímto naším listem vyhlašujeme a předáváme našemu řádu misál a lekcionář,
knihy, které jsou pro nás po stránce eklesiologické a právní nové.
Používání tohoto svazku, jakožto doplňku Římského misálu, vyžaduje znalost
Všeobecných pokynů Římského misálu, praktickou znalost mešního řádu
a schopnost jeho různé části správně užívat. Ostatně jejich tisková podoba je
shodná.
Náš nově vydaný misál obsahuje rovněž některé části naší tradiční liturgie
a obnovené vlastní texty o svatých, o nichž bude řeč níže.
6. Je vhodné k tomuto listu připojit rozjímání o eucharistii, o významu jejího
slavení pro život našich komunit a o přednostním místu, které u nás zaujímá
Boží slovo při každém liturgickém slavení.

	Srov. ACG 1965, č. 283, 289; ACG 1968, č. 58; ACG 1971, č. 132, 134, 135; ACG 1974, č. 170,
171, 172. Viz ASOP 43, 1977, s. 193–275.
	Srov. ACG 1968, č. 58.
	Srov. SCCD, „De Missali Romano et novo calendario pro O.F.P.“ [Decr., Prot. CD 98/69,
2. června 1969], ASOP 39, 1969, s. 250–251.
	Srov. ACG 1971, č. 134; SCCD, „De Officio divino denuo instaurato“ [Decr., Prot. CD
1725/71, 7. října 1971], ASOP 40, 1971, s. 231.
	Srov. A. Dirks, „De novo Ordine Missæ. Relatio Consilio generali extraordinario oblata“,
ASOP 39, 1970, s. 572–574.
8

Srov. ACG 1974, č. 170: „Adaptationes ad Ordinem Prædicatorum illarum partium Ritualis
Romani quæ vocantur ‘Ordo Unctionis Infirmorum’ et ‘Ordo Exsequiarum’“, ASOP 43, 1977,
s. 143–155; závazné připomínky z SCSCD [Prot. CD 669/76], s. 156–159.

	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi, 7. listopadu 1980,
LHOP, s. IX–XXVIII.





II. Obsah tohoto svazku
7. Všeobecné pokyny pojednávají v první části o misálu a ve druhé
o lekcionáři.10
Toto vydání je typické. Všechny jeho prvky byly námi schváleny a potom
potvrzeny Apoštolským stolcem. Z různých důvodů byly potom shromážděny
do jediného svazku.11
Vlastní mešní texty liturgických dob
8. V mešních textech pro liturgické doby si náš řád ve svém misálu uchoval
v některých částech obřadů odlišné prvky a také pokyny pro společné slavení
v chóru.
Po shromáždění a studiu těchto řádových prvků bylo připraveno jejich nové
uspořádání. Po schválení řádem12 bylo pak předloženo Kongregaci pro bohoslužbu
a svátosti k přezkoumání, spolu s důvody obnovy.13
Zkušení odborníci porovnali tento ritus s Římským misálem a s dalšími
liturgickými tradicemi a obnovili ho. A tak byly tyto řádové prvky po nezbytných
úpravách zařazeny do Římského misálu. Tato místa poskytují možnost výběru
a bezpochyby obohacují liturgické dědictví.14
9. Různé způsoby konání a modlitby nabídnuté našim komunitám je potřebné
dobře uvážit. Hodnota obnovených obřadů a obrácení pozornosti ke službám
jednotlivých přisluhujících, ke slavení v chóru a ke vztahu liturgie k řeholnímu
životu, přispěje k hlubšímu prožívání tajemství slavených během liturgického
roku.
Mnohé texty a modlitby, které čerpají z naší tradice nebo s ní jsou spojené,
obohacují euchologium Římského misálu. Ostatně celá obnova i její jednotlivé
prvky jsou pro nás naukovým a duchovním bohatstvím, které živí a rozněcuje
náš řeholní a apoštolský život.

10 Týká se latinského vydání, srov. Proprium Ordinis Prædicatorum Missale et Lectionarium,
Řím 1985, „Introductio generalis“, č. 2, 4, s. XXIII–XXIV.
11	Srov. různé dokumenty v latinském vydání.
12	Srov. ACG 1974, č. 171: „De quibusdam elementis peculiaribus Ritus nostri“, ASOP 43, 1977,
s. 134–138.
13	Srov. SCSCD, „De elementis peculiaribus Ritus O.P.“ [Decr., Prot. CD 671/76, 25. července
1977], ASOP 43, 1977, s. 133 (v lat. vydání misálu s. V) a k číslům 1–30, s. 138–140. – ASOP 43,
1977, s. 193–275; Notitiæ 14, 1978, s. 334–417, 463–489.
14	Srov. ACG 1974, č. 171: „Nota prævia“, ASOP 43, 1977, s. 134; komentář: ASOP 43, 1977,
s. 207–211 a Notitiæ 14, 1978, s. 348–351.
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Vlastní mešní texty o svatých
10. Nově vydaný misál obsahuje množství formulářů určených k oslavě
svatých a blahoslavených, kteří jsou zařazeni v celořádovém kalendáři anebo
v kalendářích jednotlivých provincií.
15
Význam úcty ke svatým v našem dominikánském životě byl již zmíněn. Většina
formulářů, které jsou v této části Misálu, se vztahuje k euchologiu, především
modlitby, preface a slavnostní požehnání.
Texty, z nichž jsou cítit naše starodávné formuláře, i texty nově vytvořené
nám pomáhají správně rozumět postavám našich svatých a zároveň ocenit
16
charismatický rozměr jejich skutků. Preface ukazují svou povahou působení
Ducha svatého v životech svatých a povzbuzují nás k díkůčinění za poslání
řádu.
Lekcionář pro mše o svatých17
11. Čtení uvedená v tomto lekcionáři jsou vybrána podle tradiční normy: jednak
tak, aby se hodila pro naše vlastní mše, jednak aby přispěla k modlitbě daného
liturgického shromáždění.18
S pomocí tohoto lekcionáře nasloucháme Božímu slovu a setkáváme se s ním,
a tím se napodobuje život našich předchůdců ve víře a ve službě řádu. Když
totiž uvedli evangelium do svého způsobu života, způsobem a možnostmi sobě
vlastními, vybízejí také nás, abychom měli před očima mnohotvárné povolání
ke svatosti. Boží slovo nikdy nedává přímou a bezprostřední odpověď na naše
otázky, ale vždy je převyšuje a připravuje nás k pochopení Božího zjevení
a k jeho přijetí v celé šíři.
Přece však není možné užívat lekcionář pro mše o svatých neuváženě, ale je
třeba pamatovat na to, že feriální lekcionář má mít přednost, protože svým
souvislým čtením nás učí hlouběji prožívat vrcholná tajemství spásy.19

15	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi, č. 10–21 (LHOP,
s. XVI–XXII).
16	Srov. modlitby o sv. Dominiku (24. 5.) a o sv. Jordánu Saském (13. 2.).
17	V českém vydání propria je lekcionář uspořádán do samostatného svazku.
18	Srov. v lat. vydání: „Introductio generalis”, č. 34–43, s. XXXIII–XXXV.
19	Srov. IGMR, č. 316 c), 319; SC, č. 51.





Pokyny pro zpěv20
12. V dodatku jsou uvedeny některé pokyny pro zpěv a zároveň několik nápěvů.
Tato část, uspořádaná v duchu Řádu mešních zpěvů, usnadní užívání našich
knih a poskytuje podle potřeby možnost výběru vhodných textů. Vytištění
hudebních prvků alespoň částečně vyhovuje požadavku generální kapituly
z roku 1980, aby byl vydán nějaký výběr významnějších zpěvů a modliteb
z historie dominikánské liturgie, aby neupadly v zapomnění a nezanikly.21

III. Boží slovo a eucharistie
13. Řádu kazatelů je zřejmé, že základním životním bodem je eucharistie, která
22
je v církvi poutem bratrské lásky a hlavním pramenem apoštolské horlivosti.
Proto se jí má věnovat úplná pozornost, důstojnost a vážnost.
Vztah k Božímu slovu
14. Obnovené řádové proprium (misál, lekcionář, liturgie hodin i různé části
obřadů) nám jasněji ukazuje, že Řád kazatelů, v jednotlivých komunitách i jako
23
celek, je povolán ke službě Božímu slovu bohoslužbou, studiem a hlásáním.
Tato skutečnost tak podnítila první generace bratří, že, poučeni apoštolem
24
Pavlem (Řím 15,16), pokládali kázání samo o sobě za nejlepší chválu Boží.
25

15. Toto poslání řádu, chápané v eklesiologickém kontextu naší doby a plně
26
související s pochopením Božího zjevení, předávaného jak slovy, tak činy,
nepřestává mít i dnes velkou hodnotu.

20	V českém vydání propria misálu nejsou obsaženy.
21 ACG 1890, č. 61.
22	Srov. LCO, č. 3 § I, 59 § I, 105 § II; LCM, č. 82; ACG 1971, č. 128, s. 77; ACG 1974, č. 166,
s. 130–104; ACG 1980, č. 52, s. 37–38.
23	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Le courage du futur. Messages aux Dominicains
(Problèmes de vie religieuse, 41), Paris 1980, s. 101–102; „Introductio generalis“, č. 73 (LHOP,
s. LXI, poznámka 104).
24 Humbert Římský: „…dobré je vznešené officium, ve kterém je oslavován Bůh, …ale kázáním
je Bůh oslavován více a lépe, protože je v něm oslavován nejen ústy, ale i srdcem a skutkem“
(Opera de vita regulari, ed. J.-J. Berthier, díl II., Řím 1889, s. 31–32; viz také tamtéž s. 432–433).
25	Srov. SC, č. 9; OLM, „Prænotanda“, č. 24–27 (Notitiæ 18, 1981, s. 370–372).
26	Srov. II. vat. koncil, Dogmatická konstituce o Božím zjevení Dei Verbum, č. 2–10 (AAS 58,
1966, s. 812–822).
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Prorocké poslání řeholního života se má projevovat zejména v našich komunitách
27
a v našem kázání. V něm se totiž obnovuje úzký vztah k naší misijní službě, tak
jako i její poměr k různým formám kultury. Lidé naší doby, kteří si uvědomují
sami sebe, musí na své cestě nalézt svědky evangelijní pravdy, kteří jim spěchají
vstříc.
Abychom se stali takovými muži Slova, totiž muži evangelia, je žádoucí, abychom
byli muži víry, kteří jsou schopni žít evangelium v souladu se službou a závazky;
abychom mohli hlásat víru, o jejíž vyznání usilujeme díkůvzdáním i obětí.
Eucharistie a komunita
16. Hlubší poznání tradice a intenzivnější liturgický život umožňují vnímat
eucharistii a její slavení jako jakýsi pohyb: jako pohyb díkůčinění, pohyb
velikonoční hostiny, jako návrat všech věcí k Bohu, obsažený v samotné památce
28
Kristově.
Proto duchovní vědomí církve dosahuje svého vrcholu v eucharistii. Slovo Páně
nám ukládá, abychom vzdávali díky, a ono také spolu s modlitbou všechno
29
posvěcuje. Z něho čerpáme správné chápání toho, jak by měl křesťanský život,
30
zejména však řeholní, vycházet z eucharistického rozměru.
17. II. vatikánský koncil obnovil původní hodnotu společné a hierarchické stavby
31
všech bohoslužeb, aktivní účast věřících a v širším smyslu i samo společenství
jako nositele liturgických úkonů. Koncelebrace vyjadřuje jednotu kněží a zároveň
poskytuje plnější pohled na církev. Podobně svaté přijímání podávané pod obojí
způsobou, vždy, když je to dovoleno, velmi napomáhá k hlubšímu chápání
povahy eucharistické oběti. Také povinnost závazného slavení liturgie hodin
32
a konventní mše mají naše komunity chápat jako prostředek sjednocení, a to
jak ve vztahu k místní církvi, tak v samotné komunitě a celé dominikánské
rodině.

27	Srov. ACG 1980, č. 17 (s. 16–18).
28	Srov. II. vat. koncil, Dogmatická konstituce o církvi Lumen gentium, č. 10, 11, 34 (AAS 57,
1965, s. 14–16, 40). Sv. Tomáš Aquinský, Summa Theologiæ I, q. 2, prol.; Modlitba, 
Off. ss. Corp. et Sang. Dom., Opusc. Theol. II, Marietti 19722, s. 276.
29	Srov. 1 Tim 4,4–5; Mk 8,7; Lk 9,16.
30	Srov. „Adnotationes complementares. De celebrationum nostrarum liturgicarum significatione“, č. 42, 45 (LHOP, s. 21–22).
31	Srov. SC, č. 26–32; IGMR, č. 1–4, 7, 14, 257.
32	Srov. LCO, č. 58–63; LCM, č. 82, 85–87; ICLOP, č. 2, 3, 4, 9, 11, 21; magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi, č. 6–9 (LHOP, s. XII–XVI).
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18. Pro každého z nás platí napomenutí apoštola: „Neopouštějme naše
33
shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku.“
34
Liturgické shromáždění je pro nás také místem, kde Duch vzkvétá, kde se
prověřuje naše víra a kde se zvlášť hlásíme k dominikánskému charismatu,
když slavíme řádové svátky. Stává se také místem, kde se uskutečňuje bratrské
35
usmíření.
36

19. Sv. Dominik, způsobem jakým sloužil mši svatou, a podobně sv. Tomáš
Akvinský, který složil liturgické texty pro slavnost Těla a krve Páně, jsou pro
nás příklady, které nás povzbuzují, abychom hledali prostředky a symbolická
gesta, jimiž bychom vyjádřili víru a úctu k tak vznešeným tajemstvím.
Stále přítomné misionářské dílo vykonané tolika našimi bratřími a sestrami nás
pobízí k hlásání Božího království a k evangelizaci a k úsilí o rozvoj člověka. To
nás vede ke chvále a díkům jak za stvoření, tak i za vykoupení. Tyto příklady
nás přivádějí k tomu, abychom usilovali o živý chléb seslaný Kristem, který se
37
má lámat všem lidem.
Konečně zvyk modlit se ve skrytosti, který dokládají naše stanovy i naše tradice,
se nejlépe živí tímto díkůvzdáním, jež tryská ze slavení mše, zvláště však
38
z přijímání těla a krve Kristovy.
Symbolika a slavení
20. Význam Božího slova a většina dříve zmíněných pokynů týkajících se
eucharistie dávají samotnému liturgickému úkonu zvláštní účinek. Jak bylo
39
uvedeno, liturgický úkon se chápe jako bohatý celek, kde se spojuje dohromady
komunita a tajemství (mysterium), gesta a slova, věci lidské a přítomnost
Boží.

33 Žid 10,25. Viz také Žid 12,14–29; 13,1–9.
34	Srov. sv. Hippolyt, Traditio Apostolica, 35 (Sources Chrétiennes, č. 11, s. 118); sv. Irenej,
Adversus Hæreses III, 24, 1 (Sources Chrétiennes, č. 211, s. 472–475). – „Eucharistické modlitby
II. a III.“ (MR, č. 107, s. 458; č. 114, s. 463).
35	Srov. LCO, č. 59 § I, 1 § VII, 105 § II; LCM, č. 1 § V, 40 § II, 82; ACG 1971, č. 128 (s. 77–78);
ACG 1974, č. 166 (s. 103); magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi,
č. 9 (LHOP, s. XV).
36	Srov. Acta canonizationis S. Dominici, č. 3, 21, 38, 46 (MOPH, 16, s. 124, 140, 156, 165); Jordán
Saský, Libellus de principiis O. P., č. 105 (MOPH, 16, s. 75). – De novem modis orandi S. Dominici,
č. IV a V (ed. I. Taurisano, ASOP 15, 1922, s. 99–100).
37	Srov. Jan Pavel II., Nuntius televisificus iis qui XLII Eucharistico ex omnibus Nationibus conventui [Lourdes] interfuere missus, 21. července 1981, (AAS 73, 1981, s. 547–552; ASOP 45, 1981,
s. 165–170).
38	Srov. LCO, č. 67 § I, 187 § III; LCM, č. 83.
39	Srov. „Adnotationes complementares. De celebrationum nostrarum liturgicarum significatione“ (LHOP, s. 3–22).
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21. Ve slavení eucharistie se prostřednictvím bohoslužebných úkonů uskutečňuje
40
tajemství spásy.
Naše liturgie má vynikat přiměřeností a symbolickým rozměrem, o kterých mluví
41
42
Všeobecné pokyny Římského misálu a směrnice vydané naším řádem.
43
Je velmi prospěšné brát zřetel na rozdělení rozličných služeb tak, aby v liturgii
komunit zastávali různé úkoly i laici. Tyto služby mohou podle platných
předpisů vykonávat také mnišky, sestry a ostatní věřící. Doporučuje se tedy,
aby byl vhodný počet přisluhujících (jimi jsou především jáhen, dále akolyta,
44
lektor, zpěvák atd.). Schází-li jáhen, ať některé z jeho úkolů koná jeden
z koncelebrantů.
22. Ať se zachovává rozdíl mezi sváteční a všední liturgií. Rovněž je velmi
vhodné, aby se podle povahy jednotlivých bohoslužeb a v souladu s pravidly,
která jsou obsažena v naší tradici, vybraly přiměřené zpěvy. Ať se zároveň
podporuje účast věřících, když se jedná o symbolické úkony.
23. A konečně vyhlašujeme pro celý řád tento nový misál a lekcionář, připomínajíce, co jsme řekli o významu liturgie v našem životě. Chceme, aby je všichni
bratři a sestry přijali jako znamení jednoty mezi řádovými bratřími a ostatními
členy dominikánské rodiny a jako pramen denně nové životodárné síly, aby
tak i přes rozličnost jazyků směřovala k Bohu jedna a tatáž modlitba.
Toto vydání misálu a lekcionáře v latinském jazyce prohlašujeme za typické
pro celý řád a chceme, aby jako takové bylo přijato všemi, kdo užívají řádový
kalendář.

40	Pavel VI., Apoštol. konstituce Missale Romanum, 3. dubna 1969 (MR, s. 11–16); IGMR, 1–6,
7, 8, 14, … 241, 257, 283, 313. – Jan Pavel II., List všem biskupům církve o tajemství a úctě
nejsvětější eucharistie Dominicæ Cenæ, 24. února 1980 (AAS 72, 1980, s. 113–148); SCSCD,
Instrukce o některých předpisech týkajících se úcty tajemství eucharistie Inæstimabile donum,
3. dubna 1980 (AAS 72, 1980, s. 331–343).
41	Srov. MR, s. 17–92.
42	Srov. „Indicationes quædam pro Celebrationibus Liturgicis in Ordine Prædicatorum“ (1974)
[ICLOP], in ASOP 43, 1977, s. 160–168 a v LHOP, s. LXXV–LXXXV.
43	Srov. ICLOP, č. 7.
44	Srov. IGMR, č. 58–73: kapitola III „Povinnosti a služby při mši“ (ČM, s. 32–34).
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24. Žádáme provinciály, aby se postarali o překlady do jazyků krajů, kde působí,
podle norem daných církví, o nichž se zmiňuje Proprium Officiorum O.P., úředně
45
publikované v roce 1982. Tyto překlady schválené magistrem řádu budou jím
46
předloženy Kongregaci pro svátosti a bohoslužbu k potvrzení.
25. Velmi se radujeme v Pánu, že misál vychází v roce, v němž papež Jan
Pavel II. pro celý řád potvrdil liturgickou úctu bl. Jana z Fiesole, nazývaného
fra Angelico, jehož kněžský život a podivuhodné malířské dílo odráží nebe
47
a vyjadřuje božskou liturgii.

Dáno v Římě u sv. Sabiny, dne 15. srpna ve Svatém roce 1983, o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie.

fr. Vincent de Couesnongle, O.P.
magistr řádu
fr. Vincentius Romano, O.P.
provinciál Sicílie

45	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et Prædicationi, č. 27 (LHOP, s. XXVI); „Introductio generalis“, č. 72–79 (LHOP, s. LX–LXIII).
46	Srov. „Consilium“, Instr. De popularibus interpretationibus Proprium Diœcesium et religiosarum
Familiarum, 1. června 1965, č. 7 (EDIL, č. 403). – SCSCD, Instr. De Calendariis particularibus
atque Missarum et Officiorum Propriis recognoscendis, 24. června 1970 (EDIL, č. 2093–2143).
47	Srov. Jan Pavel II., Apoštolský list daný motu proprio, kterým se potvrzuje pro celý řád liturgický kult bratra Jana z Fiesole s titulem „blahoslavený“, Qui res Christi gerit, 3. října 1982.

všeobecné pokyny

16

všeobecné pokyny

všeobecné pokyny
k propriu misálu
Úvod
1. Vyhlašující list propria liturgie hodin i všeobecné pokyny a doplňující
poznámky ukazují, v jakém duchu a jakým způsobem mají být připraveny
nové řádové liturgické knihy, aby byly v souladu se směrnicemi II. vatikánského
koncilu a pokyny Apoštolského stolce.
Proto tyto všeobecné pokyny pojednávají především o propriu misálu Řádu
kazatelů. […]
3. Proprium misálu Řádu kazatelů má sloužit jako doplněk k Římskému misálu.
Doplňuje texty misálu pro liturgické doby některými vlastními prvky a přidává
vlastní mešní texty o svatých a blahoslavených našeho řádu.
Kniha obsahuje:
■ úvodní část: promulgační list magistra řádu, tyto všeobecné pokyny,
řádový kalendář a seznamy značek a zkratek;
■ část nazvanou „Vlastní mešní texty liturgických dob“, která obsahuje
v obnovené formě prvky řádového ritu pro liturgická období;
■ „Mešní řád“ s některými prefacemi;
■ část nazvanou „Vlastní mešní texty o svatých“, která zároveň obsahuje
některé části ze „Společných mešních textů“ a dalších oddílů Římského
misálu („Texty pro mše a modlitby za různé potřeby“, „Texty pro votivní
mše“, apod.);
■ různé přehledy k misálu.
5. Všeobecné pokyny pojednávají o různých částech Misálu Řádu kazatelů,
vysvětlují jejich strukturu a význam. […]

	 Z textu Všeobecných pokynů byly vypuštěny části týkající se Lekcionáře OP a Ordo cantus
missæ, které jsou v typickém vydání zahrnuty v jednom svazku s Misálem OP. Dále byly
vypuštěny směrnice pro překlad Misálu OP do národních jazyků. Číslování odstavců zůstalo
shodné s latinským typickým vydáním.
	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi, 7. 11. 1980 (LHOP,
s. X–XXVII); „Introductio generalis“ (ibid., s. XXIX–LXIX); „Adnotationes complementares.
De celebrationum nostrarum liturgicarum significatione“ (ibid., s. 1–22).
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Vlastní mešní texty liturgických dob
6. Řád kazatelů, který má svou vlastní liturgickou tradici, přijal za vlastní
Římský misál. I potom mu velmi záleželo na tom, aby si uchoval osobité prvky
své liturgické tradice, v souladu s konstitucí Sacrosanctum Concilium a podle
rozhodnutí generálních kapitul. Obnova, která z tohoto vychází, má na zřeteli
zvláštní povahu liturgického shromáždění (konvent bratří, klášter sester,
komunitu sester, shromáždění laických sdružení), směrnice obnovené liturgie
a také podmínky současného světa.
Složení propria Řádu kazatelů a jeho užití
7. Prvky obsažené v propriu pocházejí z různých pramenů. Všechny byly řádně
schváleny.
Formuláře byly sestaveny především z existujících textů naší liturgické tradice,
buď euchologických nebo s nápěvy. Pokud některé texty scházely, byly doplněny
z Římského misálu nebo jiných pramenů, aby nebylo nutné užívat další knihu.
Jedná se o texty pro svátek Uvedení Páně do chrámu, Popeleční středu, Květnou
neděli a průvody o slavnostech Nanebevstoupení Páně a Nanebevzetí Panny
Marie.
Pokud má některá bohoslužba pouze jednu část vlastní našemu ritu, je zde
uvedena, například na Velký pátek. Ostatní texty jsou doplněny z Římského
misálu a jsou označeny. Vždy jsou však dány pokyny, které se mají zachovat
při slavení v chóru.
Konečně pro jiné bohoslužby, jako je Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilie,
zachovává toto proprium podle našich zvyklostí některé směrnice pro užití
chorálu Římského misálu. Úplné formuláře byly vydány také kvůli některým
prvkům týkajícím se přisluhujících, kteří nejsou kněžími.
8. Při nezbytných úpravách zvláštních prvků byl také brán ohled na počet
přisluhujících a služby i na obřady a upravované texty. Při obnově byly brány na
zřetel především směrnice uvedené v Římském misálu pro některé bohoslužby
(pro Popeleční středu, Velikonoční vigilii apod.) nebo pro určité části liturgického
slavení (pro slavnostní nebo jednoduchý vstup apod.).
	Srov. SC, č. 4; 3, 37, 38 [87, 101, 123]; SRC, Instr. Ad exsecutionem Constitutionis de sacra
Liturgia recte ordinandam Inter Œcumenici, 26. 9. 1964, č. 9 (EDIL, č. 207). – magistr řádu
A. Fernández, „Litteræ de Sacra Liturgia“ [Prot. N. 7–64], ASOP 36, 1964, s. 404–405; 
Id., „De adaptatione Ritus nostri ad Constitutionem liturgicam“ [31. 12. 1964], ASOP 37,
1965, s. 75–82.
	Srov. ACG 1965, č. 276 (s. 122–124), č. 289; ACG 1968, č. 58; ACG 1971, č. 135; ACG 1974,
č. 171; SCSCD, „De elementis peculiaribus Ritus OP“ [Decr. Prot. CD 671/76, 25. 7. 1977], ad
č. 1–30, ASOP 43, 1977, s. 138–140. – ASOP 43, 1977, s. 193–275; Notitiæ 14, 1978, s. 334–417, 
463–489.
	Srov. dekrety uvedené v latinském vydání.
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Pro práci byly zvláště přínosné připomínky a zkušenosti provincií a klášterů
řádu. V některých případech byly předloženy nové texty, které lépe vyhovují
dnešní struktuře obřadů.
Tak tedy byly prvky našeho starého ritu citlivě začleněny do Římského misálu
na ta místa, kde se poskytuje možnost výběru. Díky těmto vhodně upraveným
prvkům je naše liturgická tradice aktuálně přítomná.
9. Složení konventů a různost komunit, v nichž se naše liturgie obvykle slaví,
nás vybízí, abychom si více všímali těch obřadů v liturgii, které nejlépe vyjadřují
ducha našeho řádu. Proto je třeba vždy mít na zřeteli zvláštní povahu každého
liturgického shromáždění a podle toho vhodným způsobem využít různé
možnosti uvedené v Římském misálu nebo v tomto propriu.
Je nutné vyvarovat se neuváženého upřednostňování pouze prvků našeho ritu
nebo jejich odmítání. V každém případě má výběr záviset na tom, co je lepší
pro komunitu a pro věřící, kteří se účastní našich bohoslužeb.
Přisluhující
10. Přípravě a samotnému liturgickému slavení se má věnovat taková péče,
aby bratři, mnišky, sestry a věřící vnímali duchovní bohatství a smysl symbolů
všech obřadů každého liturgického slavení.
Slavnostnost obřadů závisí na uspořádání prostoru, volbě přiměřených zpěvů,
textů pro různé části obřadů a liturgického jazyka a na počtu přisluhujících.10
11. Schází-li někdy jáhen, koná jeho službu (pronášení výzev, čtení evangelia,
přisluhování u oltáře apod.) někdo z koncelebrantů, aby tak bylo slavení liturgie
vyváženější a byly vhodně rozděleny různé služby.

	Srov. texty schválené generální kapitulou [ACG 1974, č. 171]: De quibusdam elementis peculiaribus Ritus nostri: „V našem starém ritu jsou prvky, které, po nezbytné úpravě, mohou být
zařazeny do různých obnovených knih na ta místa, kde je možnost výběru.“ (Nota prævia,
ASOP 43, 1977, s. 134); magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Vitæ orationis, 15. 8.
1983, č. 8, uvedeno výše – viz ASOP 43, 1977, s. 207–211, 211–222; Notitiæ 14, 1978, 348–351,
351–364.
	Srov. LCO, č. 57; LCM, č. 1 § 4; ICLOP, č. 2, 3, 8, 9; magistr řádu V. de Couesnongle, Litt.
prom. Orationi et prædicationi, č. 3–9 (LHOP, s. X–XV, „Introductio generalis“, č. 14, 73, 80
(LHOP, s. XXXVI, LXI, LXIII); „Adnotationes complementares“, č. 7, 8, 28, 29 (LHOP, s. 5, 6,
16).
	Srov. „Nota prævia“, cit. (ASOP 43, 1977, s. 134); SCSCD, Decr. Prot. CD 671/76, 25. 7. 1977,
uvedený v latinském vydání.
	Srov. „Adnotationes complementares“, č. 3, 4, 5, 8, 16, 17, 20, 35, 37 (LHOP, s. 3–4, 6, 10–11,
13, 19–20).
10	Srov. IGMR, č. 58, 62–64, 65–73, 76, 82, 313; ICLOP, č. 3–10; magistr řádu V. de Couesnongle,
Litt. prom. Vitæ orationis, č. 21, uvedeno výše.
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Naši liturgii často slaví více kněží společně. Ten, který předsedá, se nazývá hlavní
celebrant. Služby a místa koncelebrantů jsou zmíněny na příslušných místech.
Označení „kněz, který bohoslužbě předsedá“ se užívá na Velký pátek, kdy se
neslaví eucharistie, ale obřady mohou být podle našich zvyklostí vykonávány
více kněžími.
12. Ve snaze o vyváženou strukturu připomínají podle našich zvyklostí rubriky
formulářů službu převora slovy „hlavní celebrant (nejlépe převor)“, i když jej
poté už nezmiňují.
V komunitách mnišek nebo sester platí označení „převor“ pro kněze, který
slaví liturgii.
13. K označení ostatních přítomných služebníků, kromě kněze nebo koncelebrantů
a jáhna, jsou užity výrazy, které používá Římský misál.11 Slovo „akolyta“ se
zde užívá v obvyklém smyslu. Všechna pojmenování služeb při liturgii, kterých
se užívá podle zvyklostí řádu, ať jsou v souladu s pokyny ke slavení liturgie
hodin.12
14. V direktoriu pro slavení řádové liturgie se nacházejí další ustanovení
o liturgických službách mnišek a sester a zároveň pojednání o propojení liturgie
s jejich komunitním životem.13 Některé služby přisluhujících mohou po náležitých
úpravách zastávat mnišky nebo sestry.14
Při bohoslužbách během liturgického roku, jejichž součástí je průvod či slavnostní
vstup nebo které vyžadují jednotné chování přítomných, ať se zachovají obecné
předpisy práva. Komunity mnišek ať se také řídí směrnicemi místního ordináře
o způsobu veřejného slavení liturgie, při zachování předpisů pro kontemplativní
komunity.15
15. Také je vhodné, aby i ostatní věřící konali liturgické služby, které byly
v minulosti přidělovány pouze bratřím.

11	Srov. IGMR, č. 65–73.
12	Srov. ICLOP č. 3, 5–7, 22–27; ORDO PRÆDICATORUM, Directorium pro celebrationibus liturgicis, Řím 1979: „Prænotanda“, č. 24 a), s. 19. – Viz ASOP 43, 1977, s. 263–267, 269.
13	Srov. „Prænotanda“, č. 24 a) b) c), s. 19–21.
14	Srov. ibid,. č. 24 a), s. 19. – IGMR, č. 70.
15	Srov. „Adnotationes complementares“, č. 34, 40 (LHOP, s. 19, 21); LCM [ed. 1983], č. 88 bis.
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Vlastní mešní texty o svatých
Všeobecné zásady
16. Předkládané vlastní mešní texty o našich svatých a blahoslavených jsou
upraveny podle norem obnovené liturgie a pokynů o přezkoumání vlastních
textů.16
Byl brán ohled také na liturgické tradice našeho řádu a na rozmanitost různých
liturgických shromáždění: konventy bratří, kláštery mnišek, komunity sester,
naše přidružená laická sdružení i ostatní věřící apod.
Členové dominikánské rodiny nacházejí v těchto textech, které jsou „bohaté
počtem i příklady, zdroj obnovy svého dominikánského života“, „pro těsnější
spojení s těmi, kteří jsou našimi vzory a přímluvci v následování svatého
Dominika“.17
Kalendář a stupně liturgické oslavy
17. Podle všeobecných ustanovení obecného práva18 a žádostí našich generálních
kapitul19 byl kalendář řádu harmonicky sladěn s všeobecným liturgickým cyklem
ve dvojí formě: partikulární kalendář celého řádu a partikulární kalendář pro
jednotlivé provincie.20 Podle výsad udělených našemu řádu Svatým stolcem
se může památka svatých slavit buď společně (způsobem stanoveným a řádně
schváleným pro jednotlivou provincii, nebo způsobem určeným konventní
kapitulou21) anebo soukromě jako nezávazná památka, podle všeobecných
pokynů.22
Den liturgického slavení v provinčním kalendáři je určen pro všechny provincie
řádu. Avšak z pastoračních důvodů ať kalendáře jednotlivých provincií
zachovávají den stanovený v národním či diecézním kalendáři, při zachování
vyššího liturgického stupně23, a to zvláště v místech, kde se uchovávají ostatky
světců.

16	Srov. Bibliographia: „De Calendariis particularibus et Propriis“ (LHOP, s. LXXI).
17	Srov. ACG 1977, č. 61.
18	Srov. CP, č. 1–6 (EDIL, č. 2094–2099).
19	Srov. ACG 1965, č. 296; ACG 1971, č. 130–134, 136; Calendarium generale Ordinis (in ACG 1971,
s. 113–114); ACG 1974, č. 167–169; Calendarium particulare [O.P.] (in ACG 1974, s. 200–202);
ACG 1977, č. 61; ACG 1980, č. 55, 59, 60.
20	Srov. SCCD, „De calendario Ordinis Prædicatorum“ [Decr., Prot. CD 1860/71, 25. 11. 1971],
ASOP 40, 1971, s. 297–298; SCSCD, „Calendarium particulare ad usum Provinciarum O.P.
probatum seu confirmatum“ [Decr., Prot. CD 670/76, 1. 5. 1977], ASOP 43, 1977, s. 91–93.
21	Srov. ACG 1971, č. 130.
22	Srov. OGMR, č. 313–323, 326–341; IGLH, č. 243, 244–252.
23	Srov. magistr řádu A. Fernández, „Relatio de statu Ordinis…“, ACG 1974, s. 193. – Srov. CP,
č. 17b a 25; Normæ universales de anno liturgico et de calendario, č. 53 c), 54 (MR, s. 108).
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18. Liturgické oslavy svatých a blahoslavených našeho řádu se rozlišují
na slavnosti, svátky, závazné památky a nezávazné památky. Stupeň jejich
slavení je vždy uveden na příslušném místě (kromě památek blahoslavených
v provinčních kalendářích, které jsou samy o sobě nezávazné)24 a musí být
v souladu s všeobecnými pokyny Římského misálu.
19. Pro oslavy svatých a blahoslavených celořádového kalendáře jsou sestaveny
úplné formuláře. Pro blahoslavené provinčních kalendářů je vždy uvedena
vlastní vstupní modlitba a někdy také dvě zbývající modlitby. Chybějící části se
mohou doplnit ze společných mešních textů, převzatých z Římského misálu.
Některé části mše
20. Pokud se při vstupu nezpívá, recituje se z misálu antifona nebo jedna
z antifon určených ke vstupu, aby tak shromáždění věřících bylo uvedeno do
slaveného tajemství.25
Mohou se využít i jiné možnosti. Lze použít životopisné poznámky jednotlivých
svatých, které jsou uvedeny v liturgii hodin,26 nebo kratší poznámky, které
mohou být uvedeny na začátku formulářů ve vydáních propria v národních
jazycích.27
21. Pokud jsou předloženy k výběru dvě vstupní modlitby, vybere se ta, která
více odpovídá liturgickému shromáždění. První je vhodnější pro slavení spolu
s věřícími, druhá pro shromáždění členů řádu.28
22. Preface o svatých převzaté z mešního řádu Římského misálu29 se mohou
použít při slavení památek, svátků nebo slavností. Stejně tak se může použít
níže uvedená preface o svatých OP.30
Euchologium řádového propria
23. Euchologium Propria Řádu kazatelů, obsažené zvláště v modlitbách, ale
i v prefacích a požehnáních, bylo od základu obnoveno a obohaceno podle rad
předkládaných konstitucí o posvátné liturgii.31

24	Srov. SCSCD Decr., Prot. CD 670/76, 1. 5. 1977 (ASOP 43, 1977, s. 91).
25	Srov. IGMR, č. 26, 11.
26	Srov. IGLH, č. 168; „Introductio generalis“, č. 25 (LHOP, s. XL).
27	Srov. níže č. 69 d). – V. Romano, „Indicationes quædam pro adaptatione Proprii liturgici O.P.
a Provinciis perficienda“ [24. 6. 1978], č. 9 (ASOP 44, 1979, s. 17).
28	Srov. „Introductio generalis“, č. 44 (LHOP, s. XLVIII).
29	Srov. Mešní řád, níže, str. 144–145 a 147–149 (srov. MR, č. 64–68).
30	Srov. níže, str. 146.
31	Srov. SC, č. 4, 21, 23, 37, 40, 43.
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Tato úprava chce přispět k živějšímu vyjádření ducha naší řeholní profese,
k tomu, aby naše snaha o duchovní růst byla účinnější32 a aby se mnohotvárné
charisma našeho řádu výrazněji projevilo a bylo plněji pochopeno.33
24. Všechny texty euchologia přinášejí hojné plody v křesťanském životě díky
současnému historickému, teologickému a duchovnímu bádání a také díky
ustanovením posledního koncilu o obnově řeholního života, jeho přizpůsobení
se změněným podmínkám doby a zachovávání ducha zakladatele a dědictví
každého institutu.34
Modlitby
25. Při obnově modliteb je nutno mít na zřeteli tyto zásady:
a)	Nejdříve ať jsou všechny texty o svatých nebo blahoslavených pečlivě
zrevidovány a přepracovány příslušnými odborníky z hlediska historie
a duchovního profilu světců. Nadto ať se pečlivě zkoumá jejich vlastní apoštolská
plodnost, ať doktrinální, či pastorační, nebo misionářská.
b)	Při úpravě textů ať se pečlivě vybírají výrazy, které odpovídají eklesiologii
posledního koncilu, zvláště tehdy, když se jedná o vyjádření vztahů církve ke
světu.
c) Častěji jsou pro svátky a závazné památky svatých našeho řádu uvedeny
dvě vstupní modlitby. První, obecnější, je převzata z Římského misálu.35 Druhá,
bližší řádu, je záměrně obsahově zhuštěná a je určena k užitku celé dominikánské
rodiny.36
d)	Některé provincie, např. italská, užívají pro své blahoslavené jiné latinské
texty modliteb, ve kterých je povaha blahoslavených vyjádřena s ohledem na
místní obyčeje.
e)	V textech pro mše a modlitby za různé potřeby a v textech pro votivní mše jsou
použity některé modlitby vyňaté ze starého Misálu OP, které mají dostatečnou
euchologickou vznešenost.

32	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi, č. 14–15 (LHOP,
s. VIII–XIX).
33	Srov. CP, č. 40, b (EDIL, č. 2133). – „Introductio generalis“, č. 8 (LHOP, s. XXXIV).
34	Srov. II. vatikánský koncil, Dekret o přizpůsobené obnově řeholního života Perfectæ caritatis,
č. 2 (AAS 58, 1966, s. 703).
35	Srov. A. Dirks, „De oratio beati Dominici“, ASOP 40, 1971, s. 167–169; Id., „De orationibus
Sanctorum in libris Ritus Romani instauratis“, ibid. 1972, s. 514–525.
36	Srov. „Introductio generalis“, č. 44 (LHOP, s. XLVIII).
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Preface
26. Vlastní preface pro některé řádové svátky a preface odpovídající zvláštním
potřebám našeho života byly pečlivě vybrány a přepracovány, nebo i nově
vytvořeny.
V tom jsme následovali postup Římského misálu, který udává vlastní preface
nejen pro významné slavnosti a svátky, ale také pro památky svatých nebo pro
užití s jinými vlastními formuláři.
27. Povaha a užití prefací:
a)	Vlastní preface pro svátek Panny Marie Růžencové byla vypracována se zvláště
pozornou zbožností, kterou náš řád od svých počátků věnoval Bohorodičce
Panně Marii.
Text preface vychází z vyhlášení ekumenického II. vatikánského koncilu o Panně
Marii Bohorodičce v tajemství Krista a církve.37
b)	Kromě toho jsou předloženy ještě další preface pro svátky svatých OP, které
dokazují jednotu mnohotvárné Boží milosti a jejích darů, které ukazují plodnou
činnost Ducha svatého ve svatých našeho řádu a které nás účinně pobádají
k Boží chvále, k napodobování jejich života a k následování jejich příkladu.
c) Jedná se o tyto preface:
1.	Především o svatém Dominikovi. Jsou dva formuláře pro jeho dva svátky
(jedna preface je nově vytvořená, druhá přepracovaná).
2.	Dále o svatém Tomáši Akvinském (preface je nově vytvořená), o svatém
Petru, mučedníku a svaté Kateřině Sienské (obě preface jsou převzaty
z ambrosiánského misálu), o svatém Františkovi z Assisi (preface je převzata
ze serafínského misálu), o svatém Augustinovi, biskupu (preface je odvozená
z textů a zvlášť schválená).
3.	Pro mše o svatých našeho řádu, i votivní, se může použít vlastní preface,
která poukazuje na charisma a příklad našich svatých.
Požehnání
28. Pro některé svátky jsou uvedeny slavnostní požehnání nebo žehnací
modlitby, které může kněz použít v závěrečných obřadech.38 Jejich texty jsou
buď vytvořeny pro tuto příležitost, nebo jsou převzaty z Římského misálu.

37	Srov. II. vatikánský koncil, věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, kap. VIII (AAS 57,
1965, s. 58–67).
38	Srov. IGMR, č. 57a) MR, s. 495–507.
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Shrnutí
29. Texty modliteb a prefací, leckdy bohaté, si zachovávají svou zvláštní povahu:
na samém počátku eucharistické modlitby vzdávají díky Bohu za dar daný
církvi za jeho svědky a hlasatele víry.
Každé díkůčinění nás také nabádá k obnově, kterou Bůh působí v Kristu skrze
Ducha svatého. Tyto texty povzbuzují svou poetickou strukturou a euchologickou
povahou naše komunity k tomu, aby v církvi a v Řádu kazatelů pohotově
usilovaly o završení díla spásy.39
Společné mešní texty o svatých a texty pro mše a modlitby za různé potřeby
30. Kvůli snadnějšímu užívání této knihy, především při slavení blahoslavených
podle provinčního kalendáře, byly z Římského misálu převzaty formuláře
společných textů o svatých, avšak bez jejich vstupní modlitby.
31. Z textů pro mše za různé potřeby byl především zrevidován náš formulář
„Za kazatele“. Z formulářů Římského misálu se některé připomínají, jako
např. formulář „Za koncil nebo synod“, který se může použít také za generální
kapitulu. Vstupní modlitba tohoto formuláře je částečně převzata ze starého
Misálu OP.40
32. Pro votivní mše, u kterých je uveden pouze odkaz, se použijí texty z Římského
misálu. Ať jsou spojeny s příslušným oficiem.
Formulář „Panny Marie ochránkyně Řádu kazatelů“ byl zrevidován a zařazen
jako votivní mše bez pevného data.
33. Toto vydání nepočítá s vlastními votivními mšemi o řádových svatých.
Přesto však, s ohledem na shromáždění věřících nebo zvláštní úctu k některému
světci, se může sloužit votivní mše o tomto svatém, při zachování liturgických
předpisů.41 Vydání propria misálu Řádu kazatelů v národních jazycích mohou
poskytovat zvláštní formuláře pro některé svaté našeho kalendáře.

39	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi, č. 15 (LHOP,
s. XVIII).
40	Srov. MOP, s. [87].
41	Srov. IGMR, č. 326–334.
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Slavení liturgického roku
v životě komunit
71. Aby slavení tajemství vykoupení během liturgického roku a i připomínky
svatých působily plnější duchovní růst věřících, jak požaduje církev,42 je žádoucí
usilovat o propojení života komunity a slavení liturgické doby,43 jak to odpovídá
naší tradici.
Je žádoucí, aby v nových, přiměřeně upravených formulářích bylo symbolicky
dáno najevo spojení mezi životem komunit a tajemstvím spásy, s ohledem na
konkrétní možnosti.
Tak naši bratři, mnišky a sestry, ať už sjednoceni v malých či velkých komunitách,
za přítomnosti věřících či bez nich, ať přispívají k tomu, aby slavení liturgie
plněji odpovídalo duchu a pravdivosti našeho evangelního života.44

***
72. Tak komunity řádu a věřící, různí podle lidských dispozic, kultury nebo
apoštolského úsilí, shromážděni v jedno ke slavení velikonočního tajemství
v průběhu liturgického roku a v úctě svatých, jsou účastni církve slavící, ač
omezené podmínkami místa a času.45
V ní samé Kristus vykonává kněžskou službu, totiž „dílo lidského vykoupení
a dokonalou oslavu Boha“, a Duch svatý, vzývaný liturgickým shromážděním
v epiklesi, působí, že naše komunity, podle charismatu nám vlastního, uskutečňují
poslání řádu, kterým je kázání Božího slova.46

42	Srov. SC, č. 102–105; SRC, Instr. Inter Œcumenici č. 14, 38 (EDIL, č. 212, 236); II. vatikánský
koncil, Dekret Perfectæ caritatis, č. 2, 3, 6, 7, 9, 15 (AAS 58, 1966, s. 703–706, 709).
43	Srov. „Adnotationes complementares“, č. 8, 16, 19 (LHOP, s. 6, 11, 12).
44	Srov. ACG 1974, č. 171: „Nota prævia“ (ASOP 43, 1977, s. 134); „Introductio generalis“, č. 8,
85 (LHOP, s. XXXIV, LXVI); Humbertus de Romans, Opera de vita regulari, ed. J.-J. Berthier,
vol. I, Řím 1888, s. 167–169.
45	Srov. magistr řádu V. de Couesnongle, Litt. prom. Orationi et prædicationi, 7. 11. 1980, č. 30
(LHOP, s. XXVII).
46	Srov. LCO, č. 1 § III; „Introductio generalis“, č. 73, především poznámku 104 (LHOP, s. LXI).
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Seznam zkratek
Liturgické knihy
AG	

Antiphonarium S.O.P., vydání S. Gillet, Řím 1933 (Add. 1948,
1949 et 1961)
GOP	Graduale S.O.P., vydání E. Suarez, Řím 1950 (Add. 1962)
GR	Graduale Romanum, Abbatia Sancti Petri de Solesmis, 1974
GS	Graduale Simplex, druhé typické vydání, Typis Polyglottis
Vaticanis, 1975
LH
Liturgia Horarum iuxta Ritum Romanum, typické vydání,
4 díly, Typis Polyglottis Vaticanis, 1971–1972
LHOP	
Liturgia Horarum, Proprium Officiorum O.P., vydání V.
Couesnongle, Řím 1982
LR	Missale Romanum, Lectionarium, typické vydání, 3 díly,
Typis Polyglottis Vaticanis, 1970–1971
MOP	Missale iuxta Ritum O.P., vydání A. Fernández, Řím 1965
MR	Missale Romanum, druhé typické vydání, Typis Polyglottis
Vaticanis, 1975
OCM	Ordo cantus Missæ, typické vydání, Typis Polyglottis
Vaticanis, 1973
OHS	Officium Hebdomadæ Sanctæ O.P., vydání A. Fernández, Řím
1965
OLM	Ordo lectionum Missæ, druhé typické vydání, Typis
Polyglottis Vaticanis, 1981, („Prænotanda“ et „Variationes“,
in Notitiæ 18, 1981 s. 357–462)
PS	Processionarium S.O.P., vydání E. Suarez, Řím 1949
TCOP	
Tonorum communium iuxta Ritus O.P. Regulæ, vydání
A. Fernández, Řím 1965

Různé
AAS	
Acta Apostolicæ Sedis (Řím 1909 násl.)
ACG	
Acta Capituli Generalis O.F.P.
ASOP	
Analecta Sacri Ordinis Fratrum Prædicatorum (Řím 1893 násl.)
„Consilium“	Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia
CP – SCCD	Instructio De Calendariis particularibus atque Officiorum et
Missarum Propriis recognoscendis, 24. 6. 1970 (AAS 62, 1970,
s. 651–663; Notitiæ 6, 1970, s. 349–370; EDIL, č. 2093–2143)
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EDIL	R. Kaczynski (vydání), Enchiridion documentorum
instaurationis liturgicæ, I. (1963–1973). Torino 1976
ICLOP	Indicationes quædam pro celebrationibus liturgicis in Ordine
Prædicatorum (1974) (ASOP 43, 1977, s. 160–168; LHOP,
s. LXXV–LXXXV)
IGLH	Institutio generalis de Liturgia Horarum (LH I, 1971, s. 19–92)
IGMR	Institutio generalis Missalis Romani (MR, 1975, s. 17–92)
LCM	
Liber Constitutionum Monialium Ordinis Prædicatorum (1971)
(in ASOP 40, 1972, s. 385–442 et emendationes 1983)
LCO	
Liber Constitutionum et Ordinationum Ordinis Fratrum
Prædicatorum (1968), Typis Polyglottis Vaticanis, 1969
MOPH	Monumenta Ordinis Fratrum Prædicatorum Historica (Lovaň–
Řím, 1896 násl.)
SC	Konstituce II. vatikánského koncilu o liturgii Sacrosanctum
Concilium, 4. 12. 1963 (AAS 56, 1964, s. 97–134; ASOP 36, 1964,
s. 333–363; EDIL, č. 1–131)
SCRIS	Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis sæcularibus;
(do 1. 3. 1968: Sacra Congregatio de Religiosis)
SCSCD	Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino
SRC	Sacra Rituum Congregatio
Značky
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Kalendář
České dominikánské provincie
Kalendář vychází z celořádové předlohy z roku 2006. Je přizpůsoben tak, aby
nedocházelo ke střetům závazných oslav v řádovém a národním kalendáři.
Stupně liturgické oslavy jsou převzaty z celořádového kalendáře. Vyšší stupeň
slavení je uveden pouze u světců, kteří působili na území provincie, pro mnišky
také u některých významných světic – mnišek.
Slaví se pouze ti světci, u nichž je uveden stupeň liturgické oslavy. Památky
ostatních světců mohou být z rozumných důvodů zařazeny do kalendáře
konventu, domu či kláštera.
Formy jmen světců a jejich tituly odpovídají nové formě uvedené v latinské
předloze z roku 2006; do češtiny jsou převedeny – tam, kde to je možné – podle
zásad používaných v českých liturgických knihách.
LEDEN
Nezávazná památka]
	3. [Nejsvětějšího Jména Ježíš
		
Bl. Štěpánky Quinzaniové, panny, řeholnice
7. Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Nezávazná památka
Bl. Gundisalva z Amaranta, kněze
10.
		
Bl. Anny od Andělů Monteagudové, panny, mnišky
11.
Bl. Bernarda Scammacca, kněze
15. Sv. Františka Fernándeze de Capillas, kněze, 
Petra Sanse, biskupa, a druhů, čínských mučedníků	
Památka
Památka
19. Sv. Markéty Uherské, panny, mnišky
		

pro mnišky: Svátek
		
Bl. Ondřeje Grega neboli z Peschiery, kněze
22.
Bl. Antonína della Chiesa, kněze
23.
Bl. Jindřicha Seuse neboli Susa, kněze
27.
Bl. Markolína z Forli, kněze
28. Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Svátek
29.
Bl. Villany delle Botti, matky rodiny, terciářky
ÚNOR
2. [Uvedení Páně do chrámu
	3.
Bl. Petra Cambianiho neboli z Ruffìa, kněze a mučedníka
		
Bl. Antonína Pavoniho, kněze a mučedníka

Svátek]
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Bl. Bartoloměje Cerveriho, kněze a mučedníka
4. Sv. Kateřiny z Ricci, panny, řeholnice
7. Vzpomínka zemřelých otců a matek 
členů Řádu kazatelů
12. Bl. Reginalda z Orléansu, kněze
13. Bl. Jordána Saského, kněze
Bl. Mikuláše Paglia neboli z Giovinazza, kněze
16.
18. Bl. Jana z Fiesole neboli fra Angelica, kněze
Bl. Alvara (Alvareze) ze Zamory
19.
neboli z Cordoby, kněze
20.
Bl. Kryštofa z Milána, kněze
24.
Bl. Konstance Servoliho neboli z Fabriana, kněze
		
Bl. Ascensiony od Srdce Ježíšova Nicol Goni,
panny, řeholnice

Památka

Nezávazná památka
Památka
Nezávazná památka

BŘEZEN
25.

[Zvěstování Páně

Slavnost]
DUBEN

10.
Bl. Antonína Neyrota, kněze a mučedníka
13.
Bl. Markéty z Citta di Castello, panny, terciářky
14.
Bl. Petra Gonzáleze neboli „svatého Telma“, kněze
17.
Bl. Kláry Gambacortové, vdovy, mnišky
		
Bl. Marie Manciniové, vdovy, mnišky
19.
Bl. Isnarda z Chiampa, kněze
		
Bl. Sibylliny Biscossiové, panny, terciářky
20. Sv. Anežky z Montepulciana, panny, mnišky
Památka
		

pro mnišky: Svátek
24.
Obrácení sv. Augustina
27.
Bl. Hosanny z Kotoru, panny, terciářky
28. Sv. Ludvíka Marie Grignona z Monfortu, 
kněze, terciáře
Nezávazná památka
29. Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve, terciářky
Svátek
	30. Sv. Pia V., papeže
Památka
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KVĚTEN

Připomínka utrpení našeho Pána Ježíše Krista
Bl. Emílie Bicchieriové, panny, mnišky
Sv. Vincence Ferrerského, kněze
Památka
Bl. Alberta z Villy d‘Ogna neboli z Bergama, terciáře
Sv. Antonína Pierozziho neboli Florentského, biskupa
Památka
Bl. Jany Portugalské, panny, mnišky
Bl. Imeldy Lambertiniové, panny
Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů
Památka
Bl. Ondřeje Abellona, kněze
Bl. Jiljího z Vouzely, kněze
Sv. Františka Colla Guitarta, kněze
Nezávazná památka
Bl. Kolumby Guadagnoliové neboli z Rieti,
panny, řeholnice
21. Bl. Hyacinta Marie Cormiera, kněze
Památka
Památka
24. Přenesení ostatků sv. Otce Dominika
Bl. Ondřeje (Františka) Franchiho, biskupa
27.
28.
Bl. Marie Bartolomějky Bagnesiové, panny, terciářky
29.
Bl. Viléma Arnauda, kněze, a druhů, mučedníků
		
Bl. Jakuba Salomoniho, kněze
30. Sv. Zdislavy z Lemberka, matky rodiny, terciářky,
spolupatronky provincie
Svátek
–
4.
5.
7.
10.
12.
13.
15.
		
		
19.
20.

ČERVEN
2.
4.
8.
10.
12.
18.
20.
23.

Bl. Sadoka, kněze, a druhů, mučedníků
Sv. Petra Veronského, kněze a mučedníka
Bl. Diany Andalo a Cecílie, panen, mnišek

Bl. Jana Dominiciho, biskupa
Bl. Štěpána Bandelliho, kněze
Bl. Hosanny Andreasiové neboli z Mantovy,
panny, terciářky
Bl. Markéty Ebnerové, panny, mnišky
Bl. Innocence V., papeže

Památka
Nezávazná památka
pro mnišky: Památka
Nezávazná památka
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4.
Bl. Petra Jiřího Frassatiho, terciáře
		
Bl. Kateřiny Jarrige, panny, terciářky
7.
Bl. Benedikta XI., papeže
8.
Bl. Hadriána Fortescue, otce rodiny, terciáře, mučedníka
9. Sv. Jana Kolínského, kněze, a druhů, mučedníků
Bl. Jakuba z Varazze, biskupa
13.
17. Bl. Česlava z Polska, kněze
Bl. Bartoloměje od Mučedníků, biskupa
18.
22. [Sv. Marie Magdalény
24.
Bl. Jany z Orvieta, panny, terciářky
		
Bl. Augustina de Fango neboli z Bielly, kněze
27.
Bl. Roberta Nuttera, kněze a mučedníka

Památka
Památka
Památka]

SRPEN
2. Bl. Jany, matky sv. Otce Dominika
Nezávazná památka
Bl. Augustina Kazotiče neboli z Lucery, biskupa
	3.
8. Sv. Otce Dominika, kněze
Slavnost
Bl. Jana ze Salerna, kněze
12.
		
Bl. Jana Jiřího (neboli Tomáše) Rehma,
kněze a mučedníka
		
Bl. Aimona Taparelliho, kněze
15. [Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost]
17. Sv. Hyacinta z Polska, kněze
Památka
18. Bl. Mannesa neboli Mamesa, kněze, 
bratra sv. Otce Dominika
Nezávazná památka
Bl. Jordána z Rivalta neboli z Pisy, kněze
19.
23. Sv. Růženy Floresové neboli z Limy, panny, terciářky
Památka
Bl. Jakuba Bianconiho neboli z Bevagny, kněze
26.
28. Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Svátek
ZÁŘÍ
2.
		
4.
5.

Bl. Gualy z Rogna neboli z Bergama, biskupa
Bl. Ingrid ze Skänninge, vdovy, mnišky
Bl. Kateřiny Matteiové neboli z Racconigi,
panny, terciářky
Vzpomínka zemřelých příbuzných a dobrodinců řádu
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Bl. Bertranda z Garrigua, kněze
Bl. Michaela neboli Jana Františka Czartoryského, kněze,
a Julie Stanislavy Rodzinské, panny, řeholnice,
polských mučedníků
18. Sv. Jana Maciase, řeholníka
Bl. Františka de Posadas, kněze
22.
		
Bl. Hyacinta Serrana Lópeze, kněze, a druhů,
španělských mučedníků
24.
Bl. Dalmáce Monera, kněze
25.
Bl. Marka Scalabriniho neboli z Modeny, kněze
26. Sv. Dominika Ibaněze z Erquicia, Jakuba Kyušei 
Tomonagy, kněží, Vavřince Ruize, otce rodiny, 
a druhů, japonských mučedníků
		
Bl. Vavřince z Ripafratty, kněze
28. [Sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona provincie
6.
		

Památka

Památka

Slavnost]

ŘÍJEN
	3.
4.
5.
6.
7.
8.
		
9.
11.
13.
14.
19.
21.
22.
25.
26.
27.
	30.
		

Bl. Dominika Spadafory, kněze
Sv. Otce Františka z Assisi
Svátek
Bl. Rajmunda delle Vigne neboli z Kapuy, kněze Nezávazná památka
Bl. Bartoloměje Longa, terciáře
Panny Marie Růžencové
Svátek
Bl. Ambrože Sansedoniho, kněze
Bl. Matěje Carreriho, kněze
Sv. Ludvíka Bertrána, kněze
Památka
Bl. Jakuba Griesingera neboli z Ulmu, řeholníka
Bl. Magdalény Panatieriové, panny, terciářky
Bl. Marie Poussepinové, panny, terciářky
Bl. Anežky od Ježíše Galandové, panny, mnišky
Bl. Petra Capucciho neboli z Citta di Castello, kněze
Výročí posvěcení klášterního kostela
Slavnost
Bl. Petra Geremii, kněze
Bl. Damiána Furcheriho neboli z Finalborga, kněze
Bl. Bartoloměje z Vicenzy, biskupa
Bl. Benvenuty Boianiové, panny, terciářky
Bl. Terentia Alberta O‘Briena, biskupa,
a Petra Higginse, kněze, irských mučedníků
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3.
5.
6.

Sv. Martina de Porres, řeholníka
Bl. Šimona Ballacchiho, řeholníka
Sv. Alfonse Navarrety, kněze, a druhů, 
japonských mučedníků
7. Všech svatých Řádu kazatelů
8. Vzpomínka všech zemřelých 
bratří a sester Řádu kazatelů
14.
Bl. Jana Liccia, kněze
		
Bl. Lucie Broccadelliové neboli z Narni,
panny, řeholnice
15. Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
19.
Bl. Jakuba Benfattiho, biskupa
24. Sv. Ignáce Delgada, biskupa, Vincence Liema, kněze, 
Dominika An-Khama, otce rodiny, a druhů, 
vietnamských mučedníků
Bl. Markéty Savojské, vdovy, mnišky
27.

Svátek

Památka
Svátek

Svátek

Památka

PROSINEC
1.
8.
16.
22.
25.

Bl. Jana z Vercelli, kněze
[Neposkvrněného početí Panny Marie
Bl. Šebestiána Maggiho, kněze
Výročí schválení řádu
[Narození Páně

Slavnost]
liturgicky se neslaví
Slavnost]

	V celocírkevním kalendáři je tato památka vietnamských mučedníků uvedena pod názvem
„sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků“. Nejedná se tedy o střet dvou oslav.
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Dodatek

Výročí posvěcení klášterních kostelů v provincii:
4. 5.
12. 7.
4. 8.
28. 8.
29. 8.
	30. 10.

Výročí posvěcení klášterního kostela sv. Jiljí v Praze
Výročí posvěcení klášterního kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě
Výročí posvěcení klášterního kostela sv. Vavřince 
v Jablonném v Podještědí
Výročí posvěcení klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Uherském Brodě
Výročí posvěcení klášterního kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci
Výročí posvěcení klášterního kostela Panny Marie Růžencové v Plzni

Titulární slavnosti klášterních kostelů a kaplí v provincii:
1. 5.
8. 5.
10. 8.
15. 8.
1. 9.
7. 10.
8. 12.

Titulární slavnost klášterního kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě
Titulární slavnost klášterní kaple Panny Marie, ochránkyně Řádu
kazatelů v Lysolajích
Titulární slavnost klášterního kostela sv. Vavřince 
v Jablonném v Podještědí
Titulární slavnost klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Uherském Brodě
Titulární slavnost klášterního kostela sv. Jiljí v Praze
Titulární slavnost klášterního kostela Panny Marie Růžencové v Plzni
Titulární slavnost klášterního kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci

Mešní texty
pro liturgické doby
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Doba postní
Popeleční středa
1.	Dnes nebo v jiný den doby postní se podle starobylé tradice našeho řádu
říkají kající žalmy, je-li to možné, společně. Pokud je to vhodnější, je možné
konat jinou kající pobožnost neboli „smíření” – buď spojenou se svátostí smíření
nebo nesvátostnou – v duchu Obřadů pokání (č. 36–37, Obřady pokání, Česká
liturgická komise, Praha 1982) a podle liturgických předpisů.
2.	Dnešního dne se při mši světí popel připravený z ratolestí posvěcených loni
na Květnou neděli a věřící jsou tímto popelem označováni.

Úvodní obřady a bohoslužba slova
3. Hlavní celebrant (zpravidla převor), koncelebranti, jáhni a přisluhující oblékají
mešní roucha fialové nebo kající barvy.
Mše začíná obvyklým způsobem. Vynechává se úkon kajícnosti. Místo něho
budou věřící označováni popelem.
Vstupní antifona
Slitováváš se nade všemi, Bože,
a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil;
nechceš nás trestat za naše hříchy,
protože chceš, abychom se obrátili,
a odpouštíš nám,
neboť jsi náš Pán a Bůh.

srv. Mdr 11,23–24

popeleční středa39

Vstupní modlitba
Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst,

kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu,
abychom se naučili sebeovládáním
statečně přemáhat zlo a konat dobro.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Svěcení popela
4. Po homilii se hlavní celebrant odebere ke stupňům presbytáře nebo na
jiné vhodné místo. Přisluhující přinesou popel k posvěcení, svěcenou vodu
a misál. Koncelebranti, bratři a ostatní věřící stojí obráceni směrem k hlavnímu
celebrantovi až do konce obřadu svěcení popela.
Hlavní celebrant říká se sepjatýma rukama:

Prosme pokorně Boha, našeho Otce,
aby se nad námi smiloval,
až budeme tímto popelem označeni jako hříšníci,
kteří chtějí konat pokání.



Po krátké modlitbě pokračuje:

Bože, ty dáváš pokorným svou milost,
a odpouštíš těm, kdo činí pokání.
Vyslyš naše prosby,
a když si dáváme sypat na hlavu popel,
zahrň nás svým  požehnáním.
Dej, ať konáme opravdové pokání po celý půst,
abychom s čistým srdcem mohli slavit velikonoce
ve spojení s Kristem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.
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Nebo:

Všemohoucí věčný Bože,
ty se slitováváš nade všemi
a nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil.
Zahlazuješ hříchy lidí, když činí pokání,
a obtíženým přicházíš na pomoc v jejich potřebách.
Požehnej  a posvěť tento popel,
znamení pokory a zbožnosti,
kterým budeme označeni na hlavě podobně jako Ninivští,
abychom tak byli očištěni od svých provinění.
Vzýváme tvé jméno a prosíme,
aby všichni, kdo se dovolávají tvého milosrdenství
a budou tímto popelem na začátku svatého postu označeni,
dosáhli tvého odpuštění
a v den vzkříšení mohli s čistým srdcem slavit velikonoce
a jednou dojít do věčné slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
Hlavní celebrant pokropí popel svěcenou vodou; nic při tom neříká.

Označování věřících popelem
5.	Nejdříve jeden z koncelebrantů nebo jáhen označí popelem hlavního celebranta.
Ten potom označí popelem koncelebranty a přisluhující; dále přistupují bratři
podle pořadí v chóru a ostatní věřící.
Pokud se to zdá vhodné, mohou ti, kdo jsou označováni popelem, pokleknout
nebo udělat jiné vhodné gesto. Kněz přitom každému říká:

Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.

srv. Gn 3,19

Nebo:

Čiňte pokání a věřte evangeliu.

srv. Mk 1,15

Kde je to zvykem, jeden z koncelebrantů nebo hebdomadář kropí svěcenou
vodou ty, kdo byli označeni popelem.
Hlavnímu celebrantovi mohou při označování popelem pomáhat jiní kněží.

popeleční středa
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6. Během označování věřících popelem se zpívá jeden z následujících zpěvů
nebo jiný vhodný zpěv:
Antifona
Vyslyš mě, Bože, tvá láska je dobrotivá.
Obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.

Žl 69,17

Tato antifona se může vkládat mezi verše žalmu 69. Po posledním verši se přidá
Sláva Otci a opakuje se antifona.
Antifona
Kněží, služebníci Hospodinovi, 
ať pláčou na nádvoří před oltářem a volají: 
Ušetři, Hospodine, ušetři svůj lid,
nenič ty, kteří tě mají chválit, Bože náš.

srv. Jl 2,17; Est 4,17

Antifona
V kajícnosti začněme půst
a s pláčem volejme k Hospodinu,
neboť veliké jsou naše hříchy,
ale ještě větší je milosrdenství našeho Boha.

srv. Jl 2,13

Responsorium
Napravme, co jsme zavinili ve své slabosti a hříšnosti,
aby nás den smrti nezaskočil
a my na poslední chvíli marně nehledali čas k pokání.
* Zhřešili jsme proti tobě, Hospodine;
neodvracej se od nás a smiluj se nad námi. *
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, pro slávu svého jména
a vysvoboď nás.
* Zhřešili jsme proti tobě, Hospodine;
neodvracej se od nás a smiluj se nad námi. *

srv. Bar 3,2

7.	Když hlavní celebrant a kněží, kteří mu pomáhali, dokončí označování
věřících popelem, umyjí si ruce. Obřad se zakončí přímluvami.
Neříká se vyznání víry.
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Slavení eucharistie
8.	Modlitba nad dary
Na počátku svatopostní doby
klademe před tebe, Bože, tyto dary
a pokorně tě prosíme:
veď nás k pokání a ke skutkům lásky,
abychom nežili sami pro sebe,
a odpusť nám naše hříchy,
abychom se mohli spojit s utrpením Kristovým.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



9.	Preface – jedna ze dvou následujících:

Preface 3. postní: Smysl a užitečnost odříkání
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
abychom tě chválili za všechno, co nám dáváš,
a především za to, že nás skrze ukřižovaného Ježíše Krista
učíš lásce, která nehledá sebe.
Neboť jestliže se sami sebe zříkáme
a z lásky se vydáváme druhým,
podobáme se tobě.
A proto ti děkujeme
a se všemi nebeskými zástupy
hlásáme tvé veliké skutky a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

popeleční středa

43

Nebo:

Preface 4. postní: Užitečnost postu
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť ty se slitováváš nad naší slabostí:
když se postíme, obnovuješ v nás kázeň
a obracíš nás k sobě
a dáváš nám sílu,
abychom nad zlem vítězili
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
A proto tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:



Svatý, Svatý, Svatý…
10. Antifona k přijímání
Kdo dnem i nocí rozjímá zákon Hospodinův,
vydá ovoce, až přijde jeho čas.

11.	Modlitba po přijímání
Bože, kéž nám svátost, kterou jsme přijali, 
přinese posilu, 
aby byl náš půst takový, jaký si přeješ,
a pomohl nám k polepšení.
Skrze Krista, našeho Pána.

srv. Žl 1,2–3
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12.	Na konci mše může hlavní celebrant, zvláště dnes, ale i v jiné dny doby
postní, použít jednu z žehnacích modliteb (str. 201–207).

Žehnací modlitba a požehnání
Jáhen (není-li přítomen, jeden z koncelebrantů nebo sám hlavní celebrant) vyzve
lid těmito anebo podobnými slovy:

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
Všichni se skloní. Hlavní celebrant pronáší s rukama vztaženýma nad lid
žehnací modlitbu:

Prosíme tě, Bože, obrať svůj lid k sobě,
aby ti sloužil celým svým srdcem:
vždyť ty se neodvracíš ani od těch, kdo hřeší,
a zahrnuješ svou láskou všechny, 
kdo jsou ti upřímně oddáni.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
Po modlitbě udělí požehnání:

Požehnání všemohoucího Boha,
Otce i Syna  i Ducha svatého,
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
13.	Světit popel a označovat jím věřící je možno také mimo mši, buď jak je
uvedeno v Římském misálu, nebo při společném slavení Modlitby během dne
nebo Hodinky četby spolu s věřícími. Ať předchází vhodná bohoslužba slova
s homilií.

květná neděle
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Svatý týden
Květná neděle
1.	Dnes si církev připomíná slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma.
Při každé mši se koná památka tohoto slavného vjezdu Páně.
Před konventní mší se koná průvod nebo slavnostní vstup. V ostatních případech
jednoduchý vstup. Slavnostní vstup, nikoli však průvod, se může opakovat při
mších slavených s velkou účastí lidu.

Památka vjezdu do Jeruzaléma
První způsob: Průvod
2.	Ve stanovenou hodinu se bratři a ostatní věřící shromáždí na vhodném
místě mimo kostel, případně v kapitulní síni nebo v křížové chodbě konventu.
Ratolesti se rozdělí před začátkem obřadu, nebo až po jejich posvěcení před
čtením z evangelia.
3. Hlavní celebrant (zpravidla převor), koncelebranti a přisluhující oblékají
posvátná mešní roucha červené barvy. Přicházejí na místo, kde se bratři a věřící
shromáždili. Hlavní celebrant může mít místo mešního roucha pluviál, který
po skončení průvodu odloží.
4.	Přitom se zpívá následující antifona nebo jiný vhodný zpěv:
Antifona
Hosana Synu Davidovu!
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!
Král izraelský! Hosana na výsostech!
Nebo:
Zástupy lidí, které přišly na svátky, provolávaly Pánu:
„Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!
Hosana na výsostech!“

srv. Mt 21,9

srv. Jan 12,12.13
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Nebo:
Spolu s anděly a dětmi
vzdejme čest vítězi nad smrtí:
„Hosana na výsostech!“

Svěcení ratolestí
5.	Nejdříve hlavní celebrant pozdraví lid a bratry obvyklým způsobem. Potom
buď on sám nebo jáhen nebo jeden z koncelebrantů vybídne bratry a ostatní
věřící k aktivní a vědomé účasti na dnešní slavnosti.
Pokud se použije pro svěcení ratolestí první z modliteb uvedených pod č. 6, která
vysvětluje tajemství dnešní slavnosti, ať je úvodní vybídnutí krátké. Mohou se
použít tato nebo podobná slova:

Po celý půst jsme se s církví připravovali
na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána.
A dnes začínáme Svatý týden.
Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat
na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma,
ale především chceme vyznat,
že Kristus je náš Vykupitel a Pán.
Chceme mu jít vstříc celým svým životem
a radostně volat:
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!
Nebo:

Bratři a sestry,
shromáždili jsme se na začátku Svatého týdne,
abychom si připomněli vjezd našeho Spasitele,
mírného a pokorného Krále, do Jeruzaléma.
S pevnou důvěrou se připravme vyznáním hříchů,
aby přišel do našich srdcí
a napravil nás svým nejsvětějším utrpením.
Až poneseme tyto ratolesti,
prosme Pána, abychom mu při jeho druhém příchodu
mohli vyjít vstříc s radostí s palmami vítězství.
A na tomto světě ať vydáváme svědectví o jeho lásce.
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6.	Potom říká hlavní celebrant se sepjatýma rukama jednu z následujících
modliteb:

Modleme se.
Všemohoucí věčný Vykupiteli,
ty jsi sestoupil z nebe na zem,
abys dobrovolně podstoupil utrpení,
a vykoupil tak svou drahocennou krví lidský rod.
Přijmi tedy naléhavé prosby své církve
i naše pokorné modlitby.
Neboť ty, Pane, sám mírný,
jsi vsedl na hřbet mírného osla
a dobrovolně jsi šel vstříc utrpení, abys nás vykoupil.
Tebe vítaly zástupy učedníků s ratolestmi
a nadšeně ti prostíraly na cestu pláště.
Veliký zástup ti s palmami v rukou radostně běžel naproti,
stlali ti cestu na Olivovou horu ratolestmi, 
a všichni volali:
„Hosana Synu Davidovu,
požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově.“
Ty jsi chránil na vodách potopy archu Noemovu,
a když holubice přinesla olivovou ratolest,
zvěstoval jsi tím zemi navrácení pokoje.
A jako patriarcha Jákob,
když na znamení tvé slávy vztyčil kámen
a vylil na jeho vrchol olej požehnání z téhož stromu olivy,
tak jsi pomazával i své proroky a krále.
Ty sám jsi Pomazaný Boží,
tobě přísluší ovoce pomazání a pokoje,
jehož vznešenost opěvoval žalmista, když říkal:
„Bůh, tvůj Bůh tě vyvolil přede všemi
a pomazal tě olejem radosti a jásotu.“
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Proto tě, Pane, pokorně prosíme,
požehnej  tyto ratolesti,
které tvoji služebníci drží v rukou,
s touhou setkat se s tebou, 
dobrořečit ti a oslavovat tě.
Králi mírný,
vstoupil jsi do Jeruzaléma na oslátku,
přijď tedy, prosíme, a zůstaň mezi námi,
abychom poznali, že přebýváš v našich srdcích.
A nás, které jsi jednou provždy získal svým křížem,
obnov tímto blaženým utrpením,
když stále znovu klesáme.
Přijmi dobrotivě vyznání našich úst a postní pokořování
a daruj nám ovoce duchovní svěžesti,
abychom zavlaženi proudem tvé milosti vydali sladký plod,
ve kterém bys mohl mít zalíbení.
A tak jako ti vyšly vstříc zástupy se zelenými ratolestmi,
kéž také my ti můžeme vyjít v ústrety
s ratolestmi vítězství a radosti,
až podruhé přijdeš, Spasiteli světa,
neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem 
v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
O.: Amen.
Nebo:

Modleme se.
Bože, vyslyš naše prosby,
a když dnes s ratolestmi v rukou
oslavujeme Krista, našeho Krále,
rozmnož naši víru a veď nás,
ať ho následujeme celým svým životem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.
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Hlavní celebrant pokropí svěcenou vodou ratolesti, které jsou položeny před
ním, nebo prochází mezi věřícími a kropí ratolesti, které drží v rukou.
7.	Pokud věřící ještě nemají ratolesti, rozdají se nyní. Nakonec si vezme ratolest
i hlavní celebrant a kantor začne zpívat antifonu Všichni chválí nebo jiný vhodný
zpěv, přiměřený liturgické době, ke kterému se všichni přidají.
Antifona
Všichni chválí tvé jméno a volají:
„Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!
Hosana na výsostech!“
Tato antifona se může opakovat po žalmu 147,12–20 nebo vždy po jeho dvou
verších.

Evangelium
8.	Potom přečte jáhen (není-li přítomen, pak jeden z koncelebrantů nebo sám
hlavní celebrant) obvyklým způsobem jedno ze čtyř evangelií o vjezdu Páně
do Jeruzaléma.

V roce A:
Mt 21,1–11
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli
k Betfage u Olivové hory, poslal dva učedníky napřed a řekl
jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete
přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.
A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: ‚Pán je potřebuje,
a hned je pošle nazpátek.‘“
To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka:
„Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.“
Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na
pláště posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a stlali je na cestu.
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Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosana synu
Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana
na výsostech!“
Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město
a lidé se ptali: „Kdo je to?“ Ze zástupu jim odpovídali: „To je
ten prorok, Ježíš z galilejského Nazareta.“
Slyšeli jsme slovo Boží.
V roce B:
Mk 11,1–10
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové
hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed a řekl jim:
„Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní
vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl
žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo
zeptal: ‚Co to děláte?‘, řeknete: ‚Pán ho potřebuje, a hned ho
sem pošle nazpátek.‘“
Učedníci odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na
rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich
ptali: „Co to děláte, že oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim
tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali.
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště
a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště,
jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před
ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve
jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které
přichází! Hosana na výsostech!“
Slyšeli jsme slovo Boží.
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Slova svatého evangelia podle Jana.
Mnoho lidí, kteří přišli na svátky, slyšelo, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Tu vzali palmové ratolesti, vyšli mu naproti a volali:
„Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský!“
Ježíš nalezl mladého oslíka a posadil se na něj, jak je psáno: „Neboj se, siónská dcero! Hle, tvůj král přichází, sedí na
oslátku.“
Jeho učedníci to zprvu nechápali, ale teprve až byl Ježíš
oslaven, rozpomenuli se, že to bylo o něm psáno a že mu to
tak udělali.
Slyšeli jsme slovo Boží.
V roce C:
Lk 19,28–40
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se blížili k Betfage
a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva
ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak
do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě
neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás
někdo zeptal: ‚Proč ho odvazujete?‘, odpovíte mu takto: ‚Pán
ho potřebuje.‘“
Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl.
Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to
oslátko odvazujete?“Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili
na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali mu na cestu své pláště.
Když se už blížili ke svahu Olivové hory, začal celý zástup
učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky,
které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který
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přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na
výsostech!“
Někteří farizeové ze zástupu na něj volali: „Mistře, zakaž to
svým učedníkům!“
Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet
kamení.“
Slyšeli jsme slovo Boží.
9. 	Po evangeliu může následovat, zdá-li se to vhodné, krátká homilie.
Potom vyjde průvod do kostela, ve kterém se bude slavit mše svatá.



Průvod
10. Hlavní celebrant si vezme ratolest, která je pro něho připravená, pokud ji
ještě nemá. Potom jáhen (není-li přítomen, pak jeden z koncelebrantů nebo sám
hlavní celebrant) může zahájit průvod těmito nebo podobnými slovy:

Připojme se k zástupu, který obklopoval Pána,
volejme a jásejme mu vstříc
a vyjděme v pokoji.
Nebo:

Jako zástup, který vyšel vstříc se zelenými ratolestmi,
v očekávání jeho druhého příchodu
vyjděme i my s radostí naproti Pánu.
11.	Kde je to zvykem, jde před průvodem bratr se svěcenou vodou a kropí.
Potom jde – pokud se užívá kadidla – přisluhující s kouřící kadidelnicí, za
nimi nese přisluhující odhalený kříž, který se po skončení průvodu umístí
u hlavního oltáře. Vedle něj se nesou dvě rozsvícené svíce. Následují ostatní
bratři, koncelebranti a hlavní celebrant s jáhnem. Za nimi jdou ostatní věřící.
Všichni drží v rukou posvěcené ratolesti.
12. Během průvodu zpívá chór a lid následující antifony a hymny, především
Sláva, chvála a čest a antifonu Buď zdráv, náš Králi, nebo jiné vhodné zpěvy
odpovídající tajemství tohoto dne.
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Antifona
Z Jeruzaléma vyšly zástupy naproti Pánu;
děti mávaly olivovými ratolestmi
a všichni volali: Hosana na výsostech.
Může se opakovat mezi verši žalmu 24.

srv. Mt 21,15.8–9

Antifona
Lidé prostírali Pánu na cestu své pláště
a volali: Hosana Synu Davidovu!
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově!
Může se opakovat mezi verši žalmu 47.

srv. Mt 21,15.8–9

Jiné antifony:
Zástupy spěchají vstříc Vykupiteli s květy a palmami
a vzdávají hold slavnému vítězi.
Národy velebí Božího Syna
a z nebe mocně zaznívají hlasy ke chvále Krista: Hosana.
Nebo:
Sbíhaly se četné zástupy
a s radostí chválily Boha mocným hlasem
za všechny jeho mocné činy:
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově,
pokoj na nebi a sláva na výsostech.
Nebo:
Prostírejme přicházejícímu Pánu svěží ratolesti:
spěchejme mu všichni naproti s hymny a písněmi,
oslavujme ho a volejme:
Požehnaný je Pán!
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Hymnus ke Kristu Králi
Pokud je to možné, opakuje lid spolu s chórem po každém verši hymnu verš
Sláva, chvála.
* Sláva, chvála, čest buď tobě, Kriste Vykupiteli,
vládce, jehož průvod chlapci s láskou doprovázeli. *
Všichni opakují: Sláva, chvála…
Ty jsi králem Izraele, Davidův syn jsi ty sám,
přicházíš ve jménu Páně, požehnaný kráčíš k nám.
* Sláva, chvála… *
Nebešťané na výsostech slaví tě, jsi Boží Syn,
každý tvor ti chválu vzdává a smrtelný člověk s ním.
* Sláva, chvála… *
S ratolestmi přichází ti vstříc všechen hebrejský lid,
hleď, my také přicházíme lásku svou ti projevit.
* Sláva, chvála… *

Vstup do kostela
13. Antifona Buď zdráv, náš Králi se zpívá před vstupem do kostela nebo
do chóru. Přisluhující s křížem a svícemi se zastaví a otočí se tváří k bratřím
a lidu. Všichni pokleknou a kantor začne antifonu Buď zdráv, náš Králi nebo
jiný vhodný zpěv, ke kterému se všichni přidají.
Antifona
Buď zdráv, náš Králi, Synu Davidův, Vykupiteli světa.
O tobě předpovídali proroci,
že přijdeš jako Spasitel Izraelova domu.
Tebe poslal Otec na svět jako oběť spásy,
kterou očekávali všichni svatí od počátku světa.
Proto voláme: Hosana Synu Davidovu:
Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově.
Hosana na výsostech.
14.	Když skončí zpěv antifony, začne kantor zpívat responsorium Když Pán
vcházel nebo jiný vhodný zpěv, v němž se mluví o vjezdu Páně, jako vstupní
zpěv ke mši. Všichni se k němu přidají. Průvod přitom vchází do kostela.
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Responsorium
Když Pán vcházel do svatého města,
vítaly ho jeruzalémské děti. 
Mávaly ratolestmi a volaly vstříc vítězi nad smrtí:
Hosana na výsostech!
Když lidé slyšeli, že Ježíš přichází do Jeruzaléma,
vyšli mu naproti. 
Mávali ratolestmi a volali vstříc vítězi nad smrtí:
Hosana na výsostech!
15.	Přisluhující postaví kříž, pokud se používá jako oltářní, na jeho místo k oltáři.
Bratři, když vcházejí do chóru, mohou odkládat ratolesti na stupně presbytáře
nebo před kříž nebo na jiné vhodné místo. Potom zaujmou své místo v chóru.
Podobně odloží ratolesti koncelebranti, pozdraví oltář a odeberou se na svá
místa. Hlavní celebrant přijde k oltáři, pozdraví ho a může ho též okouřit.
Potom se odebere k sedadlu, odloží pluviál, pokud ho užíval, a přijme mešní
roucho červené barvy. Průvod zakončí vstupní modlitbou ze mše. Všechno, co
jí obvykle předchází, se vynechá a dále se pokračuje obvyklým způsobem.

Druhý způsob: Slavnostní vstup
16.	Kde se nemůže konat průvod mimo kostel nebo v křížové chodbě, oslaví
se vjezd Páně uvnitř kostela slavnostním vstupem před konventní mší.
17. Bratři a ostatní věřící se shromáždí před vchodem do kostela nebo v kostele.
Ratolesti drží v rukou. Hlavní celebrant, koncelebranti, přisluhující, bratři
a několik zástupců věřících přijdou na vhodné místo v kostele mimo presbytář
tak, aby co největší množství věřících mohlo přihlížet.
18.	Když hlavní celebrant přichází s ostatními na toto místo, zpívá se antifona
Hosana Synu Davidovu nebo Zástupy lidí (č. 4) nebo jiný vhodný zpěv. Hlavní
celebrant po pozdravu a uvedení posvětí ratolesti (č. 5–6) a přečte se evangelium
o vjezdu Páně do Jeruzaléma (č. 8–9).
Po evangeliu hlavní celebrant slavnostně prochází spolu s koncelebranty, přisluhujícími a zástupci věřících kostelem do presbytáře. Zachová se pořadí, jak je uvedeno
pod č. 11. Zpívá se přitom antifona nebo jiný vhodný zpěv (č. 12). Pokud možno ať se
koná zastavení s křížem uprostřed kostela nebo před chórem za zpěvu antifony Buď
zdráv, náš Králi (č. 13). Potom pokračuje průvod směrem k oltáři za zpěvu responsoria
Když Pán vcházel (č. 14) nebo jiného vhodného zpěvu.
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19.	Když přijdou koncelebranti a hlavní celebrant k oltáři, pozdraví ho a odeberou
se k sedadlům. Hlavní celebrant říká vstupní modlitbu ze mše. Všechno, co jí
obvykle předchází, se vynechá a dále se pokračuje obvyklým způsobem.

Třetí způsob: Jednoduchý vstup
20.	Ve všech ostatních mších této neděle, které nezačínají průvodem nebo
slavnostním vstupem, se koná na začátku alespoň krátká vzpomínka na vjezd
Páně do Jeruzaléma.
21.	Když kněz přichází k oltáři, zpívá se vstupní antifona s žalmem (č. 22) nebo
jiný vhodný zpěv stejného obsahu. Kněz pozdraví oltář, odebere se k sedadlu,
pozdraví lid a potom pokračuje obvyklým způsobem.
Ve mších bez účasti lidu, anebo není-li možné zpívat vstupní zpěv, přečte kněz
po pozdravu lidu vstupní antifonu a pokračuje obvyklým způsobem.
22.	Vstupní antifona
Šest dní před velikonoční slavností
přicházel Pán do města Jeruzaléma.
Tehdy mu vyšly naproti zástupy lidí;
mávaly mu palmovými ratolestmi a volaly:
* Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš!
Hosana na výsostech. *
Žalm 24,9–10
Zdvihněte, brány, své klenby,
zvyšte se, prastaré vchody,
ať vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?
Hospodin zástupů,
on je král slávy!
* Hosana, buď požehnán! Ty ses smiloval a přicházíš!
Hosana na výsostech. *
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Mše
23.	Po průvodu nebo slavnostním vstupu začíná hlavní celebrant mši vstupní
modlitbou.

24.	Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,

tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli,
abychom tvého Syna následovali
a měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
25.	Pašije se čtou bez svící a bez okuřování. Na začátku se neříká pozdrav Pán
s vámi a kniha se nežehná. Čte je jáhen (není-li přítomen, koncelebrant nebo
sám hlavní celebrant). Mohou je číst i lektoři; Kristova slova přitom předčítá
jáhen nebo kněz, pokud je to možné.
Jáhni (nikdo jiný) před pašijemi žádají hlavního celebranta o požehnání jako
jindy před evangeliem.
Po slovech vypustil ducha se všichni vkleče nebo v prostraci chvíli potichu
modlí.
26.	Po pašijích ať následuje, zdá-li se to vhodné, krátká homilie.
Říká se vyznání víry.

27.	Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši účast na oběti tvého Syna;
sami si nemůžeme zasloužit tvé slitování,
ale spoléháme na to,
že nás s tebou smířil svou krví.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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28.	Preface: Nevinný trpí za hříšníky
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on nás neodsoudil, ale dal se odsoudit za nás,
a byl za naše hříchy přibit na kříž.
Svou nevinnou smrtí nám otevřel přístup k tobě.
A proto tě chválí nebe i země,
proto tě chválí všichni andělé a svatí,
proto i my s radostí voláme:



Svatý, Svatý, Svatý…
29. Antifona k přijímáníMt 26,42
Otče, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít,
ať se stane tvá vůle.

30.	Modlitba po přijímání
Bože, ty nás sytíš tělem a krví svého Syna
a jeho smrt posiluje naši naději,
že se na nás naplní tvé sliby;
prosíme tě: dej, ať jeho vzkříšení upevní naši víru,
že i my dosáhneme věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.



31.	Doporučuje se, aby se všude, kde nemůže být průvod nebo slavnostní vstup,
konala bohoslužba slova o slavném vjezdu a utrpení Páně buď v sobotu večer
nebo v neděli ve vhodnou dobu.
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Čtvrtek Svatého týdne
Kající bohoslužba
Dnes nebo v jiný den Svatého týdne se podle starobylé řádové tradice může,
je-li to vhodné, místo obvyklých kajících žalmů slavit v komunitě jiná kající
bohoslužba neboli „smíření“ – buď spojená se svátostí smíření nebo nesvátostná
– v duchu Obřadů pokání (č. 36–37, Obřady pokání, Česká liturgická komise,
Praha 1982, str. 17) a podle liturgických předpisů.

Péče o nemocné
Je žádoucí, aby se v těchto dnech pomohlo nemocným bratřím a sestrám, zvláště
těm, kteří jsou v nemocnicích, přijmout smysl jejich utrpení, které mají prožívat
jako účast na velikonočním Kristově tajemství. Proto ať se nemocní shromáždí
ke společným bohoslužbám nebo ať se jim na nich umožní nějaká účast.
Proto je třeba mít na zřeteli všechny obtíže a zvyky a uspořádat vše tak,
aby nemocní měli co nejlepší možnost přistoupit ke svatému přijímání.
Ať se při tom svobodně použije různých fakult daných v Rituálu.
Tak totiž naše starost, vyjádřená bratrskou pomocí a modlitbou, vydává světu
nejlepší svědectví o vzájemných poutech, jimiž jsme skrze evangelium spojeni,
totiž o naší víře v Boha a o moci, která se projevuje ve vzkříšení jeho Syna.

Obřad umývání nohou
Obřad umývání nohou se může slavit mimo mši v kapitulní síni nebo v křížové
chodbě nebo na jiném vhodném místě.
Všichni členové komunity ať se snaží hledat co nejvhodnější způsob, jak vyjádřit
smysl tohoto úkonu, kterým je následování Krista v bratrské službě. Dalším
významem tohoto úkonu, který je možno také nějak vyjádřit, je smíření.
Během obřadu se může číst evangelium (Jan 13,1–17; nebo úryvky z Jan 13.–17.
kap.), zpívat některý ze zpěvů určených pro tuto příležitost z knihy Officium
Hebdomadæ Sanctæ O.P. (str. 91–98) nebo jiný vhodný zpěv.
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Velikonoční triduum
Mše na památku Večeře Páně
Podle prastaré církevní tradice není dnes dovoleno slavit mši bez účasti lidu.
Bratři ať společně slaví konventní mši, při které jsou všichni pozváni k přijetí
eucharistie.
Ve večerních hodinách, v době, kdy je to nejvhodnější, se slaví mše na památku
poslední večeře Páně za účasti celé komunity. Všichni kněží a přisluhující při
ní mají konat svou službu.
Tuto večerní mši mohou kněží koncelebrovat, i když už koncelebrovali při mši
při svěcení olejů anebo slavili jinou mši ve prospěch věřících.
Kde to vyžadují pastorační důvody, může místní ordinář dovolit, aby byla
v kostelích a kaplích slavena ještě další mše ve večerních hodinách; a v případě
opravdové nutnosti třeba i v ranních hodinách, ale jen pro věřící, kteří nemají
žádnou možnost zúčastnit se večerní mše. Je ovšem třeba dbát na to, aby k tomu
nedocházelo pro soukromé pohodlí anebo na úkor hlavní večerní mše.
Svaté přijímání se může podávat věřícím jen ve mši; nemocným však se může
donášet v kteroukoli denní hodinu.

Úvodní obřady a bohoslužba slova
1.	Přede mší se obnaží všechny oltáře kromě hlavního. Svatostánek, pokud je
umístěn na hlavním oltáři, je prázdný; pro dnešní a zítřejší svaté přijímání se
připraví dostatečný počet hostií, které budou při této mši konsekrovány.
2. Hlavní celebrant (zpravidla převor), koncelebranti a přisluhující oblékají
posvátná mešní roucha bílé barvy.
Vstupní obřady a bohoslužba slova se konají podle Římského misálu. Je-li to
vhodné, vstupního průvodu se mohou účastnit všichni bratři. Během průvodu
se zpívá vstupní zpěv.
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3.	Vstupní antifona
Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista:
v něm je naše naděje, život a vzkříšení,
skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.

srv. Gal 6,14

4.	Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu se rozezvučí zvony; po jeho skončení
utichnou až do velikonoční vigilie, pokud biskupská konference nebo ordinář
nestanoví jinak.

5.	Vstupní modlitba
Bože, slavíme svatou hostinu,
kterou nám tvůj Syn odkázal na znamení lásky:
neboť při poslední večeři, když se vydával na smrt,
dal se své církvi za oběť novou a věčnou;
dej, ať celá jeho církev
žije stále plněji z tohoto velikého tajemství
a sjednocuje se v lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



6. Jestliže lid nebyl přítomen obřadu umývání nohou, čte se ve mši evangelium
Jan 13,1–15. Pokud se konal obřad umývání nohou mimo mši, může se místo
této perikopy číst Mt 26,17–29 se zpěvem před evangeliem, který je uveden
v Lekcionáři.

Mytí nohou
7.	Po homilii následuje obřad mytí nohou, pokud se již nekonal mimo mši
(str. 59). Obřad se uspořádá podle pokynů v Římském misálu a podle místních
zvyklostí.
Během obřadu se zpívají některé z následujících antifon anebo jiné vhodné
zpěvy, např. z knihy Officium Hebdomadæ Sanctæ O.P. (str. 91–98).
Pokud se to zdá vhodnější, může být obřad mytí nohou hned po přečtení evangelia;
v následující homilii se potom objasní symbolický význam tohoto úkonu a dále
se rovněž osvětlí nejdůležitější tajemství, která si dnes připomínáme.
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První antifona
Když Ježíš vstal od večeře, nalil vodu do umyvadla
a začal učedníkům umývat nohy: a tak jim dal příklad.

srv. Jan 13, 4.5.15

Druhá antifona
Jan 13,6.7.8
* Pane, ty mi chceš mýt nohy? 
Ježíš mu odpověděl: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. *
Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl:
* Pane, ty mi chceš mýt nohy?… *
Co já dělám, tomu ty teď ještě nemůžeš rozumět, pochopíš to však později.
* Pane, ty mi chceš mýt nohy?… *
Třetí antifona 
Jestliže jsem vám umyl nohy, já, váš Pán a Mistr, 
máte také vy jeden druhému umývat nohy.

srv. Jan 13,14

Čtvrtá antifona 
* Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku k sobě navzájem. *
Ježíš řekl svým učedníkům.
* Podle toho všichni poznají… *

Jan 13,35

Pátá antifona 
Nové přikázání vám dávám: 
Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás – praví Pán.

Jan 13,34

Šestá antifona 
1 Kor 13,13
* Ať ve vás trvá víra, naděje a láska, tato trojice. 
Ale největší z nich je láska. *
Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.
* Ať ve vás trvá víra, naděje a láska… *
8. Hned po mytí nohou následují přímluvy. Konal-li se obřad mytí nohou mimo
mši, následují přímluvy po homilii.
Vyznání víry se při této mši neříká.
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Slavení eucharistie
9.	Při přípravě darů se může uspořádat průvod, při němž věřící přinášejí dary
pro chudé, jak je uvedeno v Římském misálu. Průvodu se mohou účastnit také
bratři. Přitom se zpívá Kde je opravdová láska nebo jiný vhodný zpěv.
Antifona
Ant.: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.
Spojila nás v jedno láska Krista Pána.
Jásejme a hledejme jen v něm svou radost!
Boha živého se bojme, milujme ho!
Upřímně se navzájem vždy mějme rádi!
Ant.: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.
Tvoříme-li tedy jedno společenství,
varujme se všeho, co nás vnitřně dělí,
nechme nerozumných hádek, nechme sporů,
ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi!
Ant.: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.
Kéž pak jednou s blaženými patřit smíme
ve slávě na tvář tvou, Kriste, Boží Synu,
v dokonalé radosti nad pomyšlení,
bez mezí a bez konce na věčné věky.
Všichni: Amen.

10.	Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary
a dej nám ducha pravé zbožnosti,
aby se ti naše služba zalíbila;
vždyť slavíme památku oběti,
kterou se stále uskutečňuje naše vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.





64

velikonoční triduum

11.	Preface 1. o eucharistii: Eucharistie jako oběť a svátost
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on je náš kněz, pravý a věčný:
za naši spásu obětoval sám sebe,
jednou provždy vykonal oběť
a přikázal nám slavit její památku,
aby jeho tělo bylo chlebem našeho života
a kalich jeho krve byl odpuštěním našich hříchů.
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:



Svatý, Svatý, Svatý…
12.	V Římském kánonu jsou pro tuto mši vlastní texty V tomto společenství,
Přijmi tedy a Neboť on právě dnes:

První eucharistická modlitba
(Římský kánon)
Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Proto skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána,
pokorně žádáme a prosíme,
dobrotivý Otče:
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Sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

Přijmi a požehnej  tyto dary,
tuto oběť svatou a nekrvavou.
A s rozepjatýma rukama pokračuje:

V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N,
s naším biskupem N
zde se mohou jmenovat také pomocní biskupové 
(srv. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, č. 109)

a se všemi, kterým je svěřena
pravá, obecná, apoštolská víra,
obětujeme tyto dary
především za tvou církev, svatou a obecnou.
Po celém světě ji naplňuj pokojem,
chraň, sjednocuj a veď.
Vzpomínka na živé

Pamatuj, Bože,
na své služebníky a služebnice,
které ti dnes připomínáme (zvláště na N).
Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště vzpomenout.
Potom rozepne ruce a pokračuje:

Pamatuj také na všechny kolem shromážděné;
vždyť jejich víru i zbožnost znáš.
Za ně ti přinášíme
a oni ti přinášejí tuto oběť chvály
za sebe i za všechny sobě blízké,
za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu
a modlí se k tobě,
Bože věčný, živý a pravý.
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Vzpomínka na svaté

V tomto společenství slavíme posvátný den,
kdy náš Pán Ježíš Kristus byl za nás vydán;
a také uctíváme slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista,
jejího snoubence svatého Josefa,
tvé svaté apoštoly a mučedníky
Petra a Pavla,
Ondřeje, (Jakuba, Jana,
Tomáše, Jakuba, Filipa,
Bartoloměje, Matouše,
Šimona a Tadeáše,
Lína, Kléta, Klementa,
Sixta, Kornélia, Cypriána,
Vavřince, Chryzogona,
Jana a Pavla,
Kosmu a Damiána)
a všechny tvé svaté.
Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu
ať nás vždycky a všude chrání tvá moc.
(Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.)
Kněz pokračuje s rozepjatýma rukama:

Přijmi tedy milostivě, Bože,
oběť svých služebníků
i celé své rodiny
v den, kdy náš Pán Ježíš Kristus přikázal svým učedníkům
slavit oběť jeho těla a krve.
Dej našim dnům svůj řád a mír.
Vysvoboď nás od věčné záhuby
a připočti k zástupu vyvolených
Sepne ruce.

(v Kristu, našem Pánu. Amen.)
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S rukama vztaženýma nad dary říká:

Učiň, Bože, ty sám,
ať je tato oběť
v plnosti tvého požehnání
tobě zasvěcená,
právoplatná a duchovní,
hodná tvého zalíbení;
ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
Sepne ruce.

Neboť on právě dnes,
večer předtím, než trpěl
za naši spásu a za spásu celého světa,
Vezme chléb, drží ho trochu pozdvižený nad oltářem a pokračuje:

vzal do svatých a ctihodných rukou chléb,
pozdvihne oči,

pozdvihl oči k nebi,
k tobě, svému Otci všemohoucímu,
vzdal ti díky a požehnal,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
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Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou
také tento slavný kalich,
znovu ti vzdal díky a požehnal,
dal svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho
pozdraví.
Potom řekne:

Tajemství víry.
Ostatní jako v Římském kánonu, str. 166.
13. Antifona k přijímání
Toto je moje tělo, které se za vás vydává;
tento kalich je nová smlouva potvrzená mou krví, praví Pán,
kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.

1 Kor 11,24.25

Jako zpěv k přijímání nebo k díkůčinění se může použít některá část z řeči Páně
na rozloučenou (Jan 13.–17. kap.).
14.	Po přijímání věřících zůstává nádoba s hostiemi pro zítřejší den na oltáři.
Mše končí modlitbou po přijímání.

15.	Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, že jsme směli mít účast
na hostině tvého Syna;
dej, ať s ním jednou také zasedneme za stůl
v tvém věčném království.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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Přenesení Nejsvětější svátosti
16.	Po této modlitbě stojí hlavní celebrant před oltářem, nasype kadidlo do
kadidelnice a vkleče třikrát okouří Nejsvětější svátost. Pak přijme vélum, vezme
nádobu s hostiemi a zahalí ji konci véla. V chóru přitom všichni klečí a zapálí
si svíčky.
17.	V čele průvodu se nese kříž mezi dvěma přisluhujícími se svícemi. Za nimi jdou
bratři se svíčkami a koncelebranti, přisluhující s kadidelnicí, který ze strany neustále
okuřuje tělo Páně. Dále hlavní celebrant nese Nejsvětější svátost; je-li potřeba,
pomáhá mu jáhen. Následují věřící, kteří mohou mít také svíčky. Průvod jde kostelem
na místo předem připravené a vyzdobené, kde bude uložena Nejsvětější svátost.
Při průvodu se zpívá hymnus Chvalte ústa (vyjma poslední dvě sloky) nebo
jiný eucharistický zpěv podle místních zvyklostí.
18.	Po příchodu na místo, kde má být Nejsvětější svátost uložena, uloží hlavní
celebrant nádobu s hostiemi, nasype kadidlo, vkleče okouří – přitom se zpívá
Před svátostí touto slavnou – a potom svatostánek uzavře.
19.	Po chvíli tiché adorace hlavní celebrant s přisluhujícími vstanou, znovu
pokleknou a pak odejdou do sakristie.
Po skončení večerní mše se ve vhodnou chvíli obnaží hlavní oltář a, pokud je
to možné, odnesou se z kostela všechny kříže. Ty, které nebylo možné odnést,
se doporučuje zahalit. Z kropenek v kostele se odstraní svěcená voda.
Ti, kdo se účastnili večerní mše, neříkají nešpory.
Po kompletáři se dnes a zítra nedává požehnání, vynechává se antifona Salve,
Regina a nekropí se svěcenou vodou.
Úryvky z Ježíšovy řeči na rozloučenou (Jan 13.– 17. kap.) se mohou číst v mateřském
jazyce při večeři nebo při posledním společném shromáždění tohoto dne před
Nejsvětější svátostí.
Je vhodné, aby bratři a ostatní věřící, podle svých možností a místních zvyklostí,
nějakou část noci adorovali před Nejsvětější svátostí. Po půlnoci však tato
adorace nemá mít slavnostní ráz.
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Velký pátek

Památka umučení Páně
V tento den „příprav na svátek“ (Mt 27,62) se slaví památka umučení Páně tak,
jak je popsána Římském misálu. Pro obřad uctívání kříže se může kromě dvou
forem uvedených v Římském misálu užít vlastní obřad našeho řádu.
Z těchto tří možností ať se vybere ta, která nejlépe vyhovuje komunitě a ostatním
věřícím.
1.	Podle prastaré tradice neslaví církev dnes a zítra eucharistickou oběť.
2.	V odpoledních hodinách, nejlépe kolem třetí hodiny, se slaví památka
umučení Páně. Z pastoračních důvodů však se může zvolit i pozdější hodina.
Tento obřad má tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání.
Svaté přijímání se může podávat věřícím jen při těchto obřadech; nemocným,
kteří se těchto obřadů nemohou zúčastnit, se však může donášet v kteroukoli
denní hodinu.
3.	Oltář je zcela obnažený, bez kříže, bez svící a bez pláten. Kněz, který bohoslužbě
předsedá, jáhen a přisluhující si k památce umučení Páně obléknou posvátná
roucha červené barvy jako ke mši.
4.	Kněz, který bohoslužbě předsedá (zpravidla převor), jáhen a ostatní přisluhující
přijdou k oltáři, pozdraví ho hlubokou úklonou a vrhnou se tváří k zemi nebo,
zdá-li se to být vhodnější, kleknou si. Všichni setrvají nějakou dobu v tiché
modlitbě. Pokud se to zdá vhodné, mohou přijít všichni bratři do kostela
v průvodu s celebranty a přisluhujícími.
5.	Potom všichni vstanou a kněz, který bohoslužbě předsedá, se s přisluhujícími
odebere k sedadlu a tam, obrácen k lidu, říká se sepjatýma rukama jednu
z následujících modliteb bez výzvy Modleme se.
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Modlitba
Rozpomeň se, Bože, na skutky svého slitování;
rozpomeň se na krev svého Syna
a stůj při nás, 
když budeme slavit památku našeho vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.
Nebo:

Bože, ty ses smiloval nad lidstvem,
když propadlo hříchu a smrti,
a dals nám svého Syna, Ježíše Krista,
aby svou smrtí hřích a smrt přemohl;
dej, ať také v nás je hřích přemožen,
abychom se podobali svému Vykupiteli.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



O.: Amen.

Bohoslužba slova
6.	Potom všichni usednou a čte se první čtení z knihy proroka Izaiáše (Iz 52,13
– 53,12) se svým žalmem.
7.	Následuje druhé čtení z listu Židům (Žid 4,14–16; 5,7–9) a zpěv před
evangeliem.
8.	Potom se čtou pašije podle Jana (Jan 18,1 – 19,42) stejným způsobem jako na
Květnou neděli.
9.	Po pašijích ať následuje, zdá-li se to vhodné, krátká homilie.

Přímluvy
10. Bohoslužbu slova uzavírají přímluvy, které se konají takto: jáhen stojí
u ambonu nebo na jiném vhodném místě a říká výzvu naznačující úmysl.
V chóru všichni stojí obráceni směrem k oltáři.
Všichni setrvají chvíli v tiché modlitbě, kterou kněz předsedající bohoslužbě
zakončí hlasitou modlitbou. Říká ji s rozepjatýma rukama. Bratři během celé
modlitby setrvají v hluboké úkloně nebo klečí anebo mohou stát obráceni k oltáři.
Věřící mohou buď klečet nebo stát.
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11.	Mohou se zachovat tradiční výzvy jáhna: Klekněme – Vstaňte; všichni potom
klečí během tiché modlitby. Před modlitbu kněze se může také vložit zvolání
lidu.
12.	V případě naléhavé veřejné potřeby může místní ordinář dovolit nebo
nařídit, aby byla přidána modlitba na příslušný úmysl.
13. Z modliteb uvedených v misálu může kněz vybrat ty, které nejlépe odpovídají
místním poměrům; a to tak, aby bylo zachováno ustanovení o oddílech úmyslů
v přímluvách (srv. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, č. 46).

1. Za církev
Modleme se za svatou církev Boží.

Kéž ji Bůh a náš Pán naplní pokojem,
kéž ji dovede k jednotě a po celém světě chrání,
abychom všichni v míru a bezpečí mohli oslavovat Boha.
Chvíle tiché modlitby.
Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
tys v Kristu zjevil svou slávu celému světu.
Chraň toto své dílo, ať pokračuje v tvé církvi:
Upevni ji ve víře,
aby ti po celém světě vydávala svědectví.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.

2. Za papeže
Modleme se za našeho papeže N.
Bůh a náš Pán si ho vyvolil za prvního mezi biskupy;
kéž ho chrání a kéž ho zachová své církvi,
aby dobře vedl svatý lid Boží.
Chvíle tiché modlitby.
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Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
všechno záleží na tvé vůli.
Proto tě prosíme:
Zachovej našeho papeže N ve své lásce,
ať posiluje tvůj lid ve víře
a vede ho po tvých cestách.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.

3. Za služebníky církve a za všechny věřící
O jménu biskupa a o způsobu, jak se vkládá, pojednávají Všeobecné pokyny
k Římskému misálu, č. 109.

Modleme se také za našeho biskupa N,
za všechny biskupy, kněze a jáhny
a za všechny věřící.



Chvíle tiché modlitby.
Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj Duch posvěcuje každého věřícího a řídí celou církev.
Prosíme tě: zachovej všem svého svatého Ducha,
abychom ti každý na svém místě věrně sloužili.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.

4. Za katechumeny
Modleme se také za všechny, kdo se připravují na křest.
Kéž Bůh a náš Pán otevře jejich srdce svému slovu
a kéž se nad nimi smiluje,
aby se z vody a z Ducha svatého znovu narodili,
dosáhli odpuštění všech hříchů
a byli s námi spojeni v Ježíši Kristu, našem Pánu.
Chvíle tiché modlitby.
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Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
ty svou církev stále obnovuješ,
ty nepřestáváš přijímat lidi za své syny.
Prosíme tě za všechny, kdo se připravují na křest:
Dej jim víru, aby tě poznali,
dej jim ve křtu nový život
a připoj je ke svému vyvolenému lidu.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.

5. Za jednotu křesťanů
Modleme se také za všechny bratry a sestry,
věřící v Krista.
Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, 
kdo žijí podle poznané pravdy,
a kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě.
Chvíle tiché modlitby.
Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit,
jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit.
Dej, ať si uvědomujeme,
že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem,
že všichni patříme jednomu Kristu:
Doveď nás k plnosti jedné víry
a k dokonalosti jedné lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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6. Za židy
Modleme se také za židy.
Vždyť oni jsou první,
kteří poznali jméno Hospodina, našeho Boha.
Kéž ho stále více milují
a kéž věrně zachovávají smlouvu, kterou s nimi uzavřel.
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Chvíle tiché modlitby.
Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
tys slíbil spásu především Abrahámovi a jeho potomkům.
Vyslyš prosby své církve
a dej, ať se na tvém vyvoleném národě
tvé zaslíbení naplní.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.

7. Za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista
Modleme se také za ty, kdo věří v Boha,
ale nepoznali jeho Syna Ježíše Krista.
Kéž je Duch Boží jejich světlem,
aby šli cestou, která vede ke spáse.
Chvíle tiché modlitby.
Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
dej, ať ti, kteří tvého Syna neznají,
žijí před tebou podle svého svědomí
a poznávají pravdu.
A nám dej, ať žijeme v Kristu tak opravdově,
abychom světu vydávali věrohodné svědectví o tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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8. Za ty, kdo nevěří v Boha
Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří.
Kéž žijí poctivě podle svého poznání,
aby k Bohu nakonec došli.



Chvíle tiché modlitby.
Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
stvořiteli všech lidí,
ty jsi jediné dobro
a jenom v tobě je pravý pokoj.
Smiluj se nade všemi, kdo o tobě nevědí,
a dej, ať konají dobro
a přes všechny překážky dosáhnou pokoje.
A těm, kdo v tebe věří, dej,
ať jejich život uprostřed nevěřících
je znamením tvé lásky,
aby každý, kdo se s nimi setká,
setkal se s tebou, pravým Bohem a Otcem všech lidí.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.

9. Za ty, kdo mají odpovědnost za společnost a stát
Modleme se také za všechny politiky a státníky.
Kéž Bůh a náš Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí,
aby usilovali o skutečný mír a svobodu všech lidí.
Chvíle tiché modlitby.
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Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
lidská srdce i osudy národů jsou v tvých rukou.
Veď všechny, kdo jsou odpovědni za společnost a stát,
aby všude ve světě hájili svobodu svědomí 
a všechna lidská práva,
aby prosazovali spravedlnost a mír
a usilovali o rozvoj národů.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.

10. Za ty, kdo trpí
Modleme se k našemu všemohoucímu Otci 
za všechny lidi.
Kéž Bůh nedopustí, aby bloudili,
kéž zažene hlad a odvrátí pohromy,
otevře žaláře a rozváže pouta.
Kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách,
a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů,
kéž dá nemocným zdraví
a umírajícím věčnou spásu.
Chvíle tiché modlitby.
Potom hlavní celebrant říká:

Všemohoucí, věčný Bože,
útěcho zarmoucených a sílo trpících.
Slyš prosby těch, kdo k tobě volají v úzkosti a soužení,
a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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Obřad uctívání kříže
Po skončení přímluv následuje obřad uctívání kříže buď podle jedné z forem
uvedených v Římském misálu (č. 14–20), nebo podle následujícího obřadu
našeho řádu.
14. Během přímluv si dva kněží a dva jáhni (nebo další dva kněží) obléknou
albu a červenou štólu.
Kde není dost kněží a jáhnů k vykonání následujících úkonů, potom sám kněz,
který bohoslužbě předsedá, a jáhen činný při liturgii vykonají úkony s jinými
dvěma bratry z chóru, kteří mohou být zároveň kantory.
V komunitách mnišek nebo sester mohou být určeny dvě sestry, které budou
zpívat Agios.
15.	Verše k Improperiím (Lide můj, Já jsem tě čtyřicet let, Což jsem ti mohl)
mohou dva kněží zpívat za pomoci kantorů nebo v nutném případě pouze
recitovat.
Předepsaná pokleknutí při chorálním zpěvu Agios, Svatý mohou být vhodně
přizpůsobena podle zvyků a potřeb liturgického shromáždění a místních
zvyklostí, pokud se zpívá v mateřském jazyce.

Přinášení kříže
16.	Po skončení přímluv kněz, který bohoslužbě předsedá, odloží ornát, zdá-li
se to vhodné. Spolu s přisluhujícími stojí u sedadla nebo na jiném vhodném
místě.
17.	Ke stupňům oltáře se přinese zahalený kříž. Tam ho přijmou dva kněží, a za
ramena ho nesou na pravou stranu oltáře. Obrátí se ke konventu nebo k lidu a
zpívají:

Lide můj, co jsem ti učinil?
Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
Já jsem tě vyvedl z Egypta
a tys mě za to přibil na kříž.
18.	Když verš dozpívají, dva jáhni (nebo jiní dva bratři), kteří stojí na stupních
presbytáře nebo na jiném vhodném místě, odpovídají. Vždy, když zpívají Agios,
poklekají a hned zase vstanou.
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Agios o Theós, Agios Ischyrós,
Agios Athánatos, eléison imás.
19.	Potom chór odpovídá a přitom stejným způsobem pokleká při zpěvu Svatý.
Je-li to možné, odpovídají a poklekají i všichni ostatní přítomní.

Svatý Bože, Svatý Silný,
Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.
Kněží, kteří drží v rukou kříž, neklekají. Podobně neklekají jáhni (srv. č. 18)
s konventem, ani konvent s jáhny.
20.	Když chór odpoví, kněží se otočí a popojdou směrem ke středu oltáře. Tam
zpívají druhý verš:

Já jsem tě čtyřicet let vedl pouští,
živil tě manou a dovedl do země požehnané,
a tys mě za to přibil na kříž.
Jáhni znovu odpovídají Agios a chór podobně Svatý. 
Poklekají přitom jako předtím.
Kněží s křížem přijdou do středu oltáře a zpívají tam třetí verš:

Což jsem ti mohl učinit víc?
Vždyť jsem se o tebe staral
jako o svou vinici, krásnou a milovanou.
Ale tvé víno ztrpklo:
Octem jsi hasil mou žízeň 
a srdce mi probodl kopím.
Jáhni potřetí odpovídají Agios a chór podobně Svatý. Poklekají přitom jako
předtím.

Výzva k uctívání kříže
21.	Kněží, kteří zpívali, sestoupí od oltáře a přijdou ke stupňům presbytáře,
kde se bude uctívat kříž. Pokud je to vhodnější, mohou se zastavit na některém
stupni oltáře. Kněz, který bohoslužbě předsedá, se postaví o schod výše mezi
dva kněze, vezme od nich zahalený kříž a s jejich pomocí ho odhalí.
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Potom kněz, který bohoslužbě předsedá, zdvihne kříž oběma rukama, všem ho
ukáže a začne zpívat antifonu Hle, kříž. Všichni zpívají odpověď.
Antifona

Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.
O.: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
Když se antifona dozpívá, všichni v chóru i u oltáře (vyjma celebranta) pokleknou,
hluboce se ukloní a chvíli se potichu modlí.
22.	Potom kněz, který bohoslužbě předsedá, předá kříž dříve zmíněným
kněžím, ti ho opřou patou o polštářek pokrytý ozdobnou pokrývkou na stupních
presbytáře nebo na stupních oltáře nebo na jiném vhodném místě. Sami se
položí na bok po stranách kříže obráceni čelem k sobě a drží ho uctivě tak,
aby ho adorující mohli políbit. Kde by toto postavení znemožňovalo věřícím
uctívat kříž, postaví se dva kněží na stupně oltáře nebo na podstavec, který je
uprostřed před oltářem nebo na jiném vhodném místě, a drží kříž za ramena
tak, aby jeho pata stála na podstavci.

Uctívání kříže
23.	Následuje uctívání kříže tímto způsobem: pokud je to možné, odloží všichni
obuv a jeden po druhém jako v procesí přistupují ke kříži. Celým tělem se položí
a jednou, bez průtahů, kříž políbí, nebo, pokud dva kněží stojí a nastavují kříž
k políbení, projeví úctu pokleknutím a políbením kříže.
Pokud se to zdá vhodné, mohou bratři podle tradičního zvyku dvakrát pokleknout
na obě kolena dříve než udělají prostraci celým tělem a políbí kříž.
24. Uctívání kříže se děje v tomto pořadí: jako první uctí kříž kněz, který
bohoslužbě předsedá. Když ho políbí, vystřídá postupně kněze na pravé
a levé straně kříže, aby i oni mohli uctít kříž. Po kněžích uctí kříž jáhen činný
při liturgii. Po něm dva jáhni, kteří zpívali Agios, ti pak odejdou do sakristie
a odloží posvátná roucha. Následují ostatní přisluhující a za nimi bratři, kteří
přistupují po jednom nebo po dvou, počínaje od starších.
Když kněz, který bohoslužbě předsedá, a přisluhující uctí kříž, obují se, usednou
na sedadla a pozorně poslouchají, co chór zpívá.
25.	Když přisluhující a konvent uctí svatý kříž, přenesou ho dva kněží k mřížce
a tam ho umístí tak, aby věřící mohli v průvodu přistupovat ke kříži a uctít
ho jednoduchým pokleknutím nebo podle místních zvyklostí jiným vhodným
způsobem, např. políbením.
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26.	Pokud by se zdálo, že uctívání kříže věřícími, jak je popsáno výše, by bylo
pro množství lidu obtížné anebo by neprospívalo zbožnosti, ať se uctívání
přeruší poté, co kříž uctil kněz, který bohoslužbě předsedá, přisluhující, bratři
a část věřících a obřad ať se ukončí, jak je uvedeno pod č. 29.

Zpěvy při uctívání kříže
27. Během uctívání kříže se zpívají následující antifony:
1. antifona
Tvému kříži se klaníme, Pane,
tvé slavné umučení si připomínáme:
pro své utrpení smiluj se nad námi.
2. antifona
Tvému kříži se klaníme, Pane,
a slavíme tvé svaté vzkříšení.
Neboť kříž přinesl radost celému světu.
3. antifona
Klaňme se znamení kříže,
skrze které jsme obdrželi záruku spásy.
Hymnus
Potom se zpívá verš Kříži věrný s hymnem Pějme chvály. Verš Kříži věrný
se po jednotlivých slokách hymnu opakuje. Pokud je to možné, ať ho opakují
s chórem všichni.
Hymnus se zpívá tak dlouho, dokud věřící uctívají kříž. Vždy se zakončí
doxologií Vždy a všude budiž Bohu. Pokud však antifony a hymnus nestačí,
opakují se, dokud je třeba.
V. Kříži věrný, nade všechny jiné stromy vznešený,
není stromu, který by měl stejné listí, pupeny.
Sladký kříži, na němž umřel Pán náš krví zbrocený.
Hymnus
1. Pějme chvály o zápase v slavném boji nebeském,
o slavném znamení kříže, o vítězství nade zlem,
o tom, jak Spasitel zemřel a byl přece vítězem.
2. Pyšným hříchem první člověk Stvořitele zarmoutil,
k smrti odsouzen byl za to, že plod zhoubný okusil,
sám Bůh určil tento strom však, aby vinu dřeva smyl.
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3. Toto dílo vyžádal si naší spásy božský řád,
aby klamem přemožen byl ďábel, vládce klamů, zrad,
aby, kde nepřítel škodil, blahodárný lék byl vzat.
4. Když nastala plnost času, začalo se tajemstvím,
seslán je nám Tvůrce světa, Otce nebeského Syn,
z čisté Panny zrozen, aby stal se tělem pozemským.
5. Pláče v loktech Matky Panny malé dítě, světa Pán,
plenkami je ovinutý, do jeslí pak ukládán,
něžné údy v pevných plátnech, bezbranný se vydal nám.
6. Šestkrát pět let uplyne a život je již naplněn,
jak beránek dobrovolně dá se mučitelům v plen;
vyzdvižen je na kmen kříže, pro oběť jsa narozen.
7. Ocet, žluč a kopí, hřeby – jakpak na ně zapomnět?
Probodli to něžné tělo, teď krev rudá jako květ
omývá nám oceány, zemi, hvězdy, celý svět.
8. Skloň své větve, velký strome, do výšky se přestaň pnout,
přemoz dřevnatost ti danou, hleď se z lásky ustrnout,
aby údy Krále nebes měkce mohly spočinout.
9. Unést vykoupení světa byl jsi hoden jen ty sám,
připravil jsi přístav světu, který úpěl ztroskotán,
ty, jenž pomazán jsi krví z Beránkových svatých ran.
10. Vždy a všude budiž Bohu nejvyššímu vzdána čest,
pějme Otci, Synu, Duchu ustavičně na počest,
chvála, sláva kéž jim povždy celým tvorstvem vzdána jest.
28.	Když všichni uctili kříž, dva kněží ho vezmou a přinesou knězi, který
bohoslužbě předsedá. Ten stojí nad stupni presbytáře nebo oltáře, vezme kříž,
drží ho zdvižený a začne antifonu Nad všechny. Všichni se přidají.
Antifona

Nad všechny cedry ty jediný vynikáš,
na tobě zemřel život světa,
na tobě Kristus zvítězil
a smrt na věky svou smrtí porazil.
Když se antifona dozpívá, všichni pokleknou, hluboce se ukloní a kněz, který
bohoslužbě předsedá, drží kříž jako předtím. Potom může zazpívat modlitbu
Prosíme tě, při které nadále drží kříž.
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Modlitba
Prosíme tě, Bože, shlédni na tuto svou rodinu,
pro niž se náš Pán Ježíš Kristus
nezdráhal vydat do rukou hříšníků
a podstoupit muka kříže.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.
29.	Pokud bylo uctívání přerušeno, jak je uvedeno pod č. 26, po skončení
antifony Nad všechny všichni pokleknou. Kněz, který bohoslužbě předsedá,
vyzve krátce lid k tiché adoraci kříže. Potom ho vysoko zdvihne a chvíli jej takto
drží. Může zakončit modlitbou Prosíme tě.
30.	Po modlitbě předá kněz, který bohoslužbě předsedá, kříž dvěma kněžím,
kteří ho odnesou na oltář a postaví uprostřed, pokud možno co nejvýše, aby
byl dobře viditelný pro věřící a aby na oltáři nepřekážel následujícím obřadům.
Všichni přitom stojí.

Svaté přijímání
31.	Dva kněží, pokud nebudou konat nějaké služby při této třetí části bohoslužby,
odejdou do sakristie a odloží posvátná roucha.
Kněz, který bohoslužbě předsedá, znovu přijme ornát, jestliže ho předtím
odložil.
32.	Oltář se pokryje plátnem a připraví se na něm korporál a misál. Potom jáhen
(není-li přítomen, sám kněz) přinese Svátost oltářní z místa, kam byla včera
uložena, nejkratší cestou na oltář. Ostatní přitom klečí a potichu se modlí.
Doprovázejí ho dva přisluhující s rozžatými svícemi, které pak postaví u oltáře
nebo na oltář. Chór a věřící stojí obráceni k oltáři.
33. Jáhen postaví nádobu s hostiemi na oltář a odkryje ji. Potom přijde kněz,
který bohoslužbě předsedá, poklekne, přistoupí k oltáři a říká nahlas se sepjatýma
rukama:
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Podle Spasitelova příkazu
a podle jeho božského učení
odvažujeme se modlit:
Kněz rozepne ruce a všichni přítomní spolu s ním pokračují:

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.
Dále pokračuje kněz sám s rozepjatýma rukama:

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože,
a dej našim dnům svůj mír.
Smiluj se nad námi a pomoz nám:
Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu,
ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem
a s nadějí očekáváme požehnaný příchod
našeho Spasitele Ježíše Krista.
Kněz sepne ruce; a lid dokončí modlitbu zvoláním:

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
34.	Pak říká kněz potichu se sepjatýma rukama:

Pro tvou lásku tě prosím,
Pane Ježíši Kriste:
Ať přijímání tvého těla
není mým odsouzením,
ale mou ochranou a lékem
pro duši i tělo.
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35.	Potom poklekne, vezme jednu hostii, drží ji trochu pozdviženou nad ciboriem
a obrácen k lidu říká nahlas:

Hle, Beránek Boží,
ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
Spolu s lidem pokračuje:

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.
A obrácen k oltáři přijme tělo Kristovo.
36.	Potom podává svaté přijímání věřícím. Během přijímání se může zpívat
vhodný zpěv. Bratři přistupují obvyklým způsobem a vzdají úctu Svátosti
oltářní.
37.	Po přijímání věřících odnese jáhen (nebo sám kněz) ciborium se zbývajícími
hostiemi na předem připravené místo mimo kostel. Vyžadují-li to okolnosti,
může ho uložit do svatostánku.
38.	Po chvíli tichého díkůčinění říká kněz následující modlitbu:

Modlitba po přijímání
Modleme se.
Milosrdný Bože,
děkujeme ti, žes Kristovou smrtí a vzkříšením
všechno obnovil;
upevni v nás dílo vykoupení,
abychom posilněni svátostí, kterou jsme přijali,
žili v trvalém spojení s tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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39.	Nakonec stojí kněz, který bohoslužbě předsedá, obrácen k lidu, s rukama
vztaženýma nad shromáždění a pronáší následující modlitbu. Chór a věřící se
podle našeho zvyku skloní.

Žehnací modlitba
Shlédni, Bože, na lid,
který v naději ve vzkříšení
oslavil památku smrti tvého Syna;
dej svému lidu požehnání:
odpusť mu hříchy a potěš ho,
posilni ho ve víře
a veď ho bezpečně ke spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.
40.	Kněz a přisluhující se hluboce ukloní směrem ke kříži a v tichosti odejdou
do sakristie.
Oltář se ve vhodnou chvíli obnaží. Nechá se pouze kříž se svícemi.
41.	Nemocní bratři a sestry, kteří se nemohou zúčastnit této bohoslužby, mohou
přijmout svaté přijímání v kteroukoli denní dobu. Může se jim také umožnit
vhodným způsobem uctění kříže.
42. Ti, kdo se zúčastnili těchto odpoledních liturgických obřadů, neříkají dnešní
nešpory. Kompletář se říká ve vhodnou dobu po liturgických obřadech. Zapalují
se při něm dvě svíce.

Bílá sobota
Na Bílou sobotu setrvává církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje
o jeho umučení a smrti.
Oltářní stůl je obnažen a neslaví se mše svatá.
Teprve po slavných obřadech noční vigilie, které jsou přípravou na Kristovo
zmrtvýchvstání, církev prožívá velikonoční radost naplňující celých následujících
padesát dní.
Svaté přijímání se může v tento den podávat jenom při zaopatřování jako
viatikum.
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Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční vigilie
1.	Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu (Ex 12,42), aby podle napomenutí
evangelia (Lk 12,35 a násl.) byli věřící s hořícími lampami v rukou podobni
lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí, a přivedl ke
svému stolu.
Komunity bratří a sester, sjednoceny s ostatními věřícími v liturgickém
shromáždění, bdí a očekávají s celou církví zmrtvýchvstání Páně.
Slavení dějin spásy a svátostí křesťanské iniciace, které dosahují nejvyššího
vrcholu v eucharistii, o této noci vyžaduje, aby komunita měla účast na této
všeobecné velikonoční obnově v Duchu svatém. V ní je přece pramen a také
dokonalost veškerého apoštolského života: „Hle, všechno tvořím nové,“ říká
Pán (Zj 21,5).
2. Tato noční vigilie je uspořádána takto: Po krátké slavnosti velikonoční svíce
(první část obřadů této veliké noci) uvažujeme o tom, co Pán Bůh od počátku
konal pro svůj lid, a důvěřujeme jeho slovu i příslibu (druhá část – bohoslužba
slova); a když se blíží den vzkříšení, jsme spolu s těmi, kdo se znovu narodili ve
křtu (třetí část), povoláni k hostině, kterou Pán svou smrtí a zmrtvýchvstáním
připravil svému lidu (čtvrtá část).
3.	Všechny obřady velikonoční vigilie ať se konají v noci. Ať nezačínají před
začátkem noci a skončí před nedělním svítáním.
4.	Mše slavená v noci, i kdyby to bylo před půlnocí, patří už k neděli
Zmrtvýchvstání.
Při druhé mši této neděle může znovu přistoupit k svatému přijímání i ten, kdo
přijímal při mši v noci.
5.	Druhou mši v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně může slavit nebo
koncelebrovat i ten, kdo už slavil nebo koncelebroval první velikonoční mši
v noci.
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6. Hlavní celebrant (zpravidla převor), koncelebranti a přisluhující oblékají
posvátná mešní roucha bílé barvy ještě před začátkem obřadů.
Pro všechny účastníky obřadů vigilie se připraví svíčky. Všechna světla v kostele
jsou zhasnuta.

Slavnost velikonoční svíce – lucernarium
Požehnání ohně a příprava svíce
7.	V určenou hodinu se bratři a ostatní věřící shromáždí na vhodném místě
mimo kostel, kde je připravena hranice, a bude se tam světit oheň. Přijde hlavní
celebrant s koncelebranty a přisluhujícími. Ten, kdo bude zpívat velikonoční
chvalozpěv, nebo jiný přisluhující, nese velikonoční svíci.
Během žehnání ohně a přípravy svíce komunita a koncelebranti stojí kolem
hlavního celebranta tak, aby nepřekáželi ve vykonávání obřadů a aby věřící
posvátný obřad dobře viděli.
Není-li možné rozdělat oheň mimo kostel, vykoná se tento obřad podle pokynů
uvedených pod č. 13.
8. Hlavní celebrant pozdraví lid obvyklým způsobem a buď on sám nebo jáhen
nebo jeden z koncelebrantů krátce připomene hlavní obsah bohoslužby těmito
anebo podobnými slovy:

V této veliké noci

křesťané na celém světě bdí a modlí se,
poslouchají slovo Boží a slaví Kristovo vítězství nad smrtí.
Připojme se k nim s vírou,
že náš Pán Ježíš Kristus přemohl také naši smrt,
že skrze něho také my žijeme v Bohu,
že jeho vzkříšení je naše vzkříšení.
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9.	Pokud ještě nebyla hranice zapálena, ať se nyní vhodným způsobem zapálí.
Potom hlavní celebrant požehná oheň.

Modleme se.
Bože, požehnej  tento oheň (tento plamen). 
Ať nám připomíná tvého Syna,
v němž nám zazářila tvá sláva.
Očisti naše srdce a dej,
ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě,
aby světlo této veliké noci bylo předobrazem tvé slávy,
kterou nám připravuješ ve svém království.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.
Od nového ohně rozsvítí velikonoční svíci.
10.	Odpovídá-li přirozené povaze účastníků, aby důstojnost a význam velikonoční
svíce byly zdůrazněny nějakými symboly, může se to učinit tímto způsobem:
Po požehnání ohně přinese jeden z přisluhujících velikonoční svíci před hlavního
celebranta. Ten do ní rydlem vyryje kříž, řecká písmena Alfa a Omega, mezi
ramena kříže čtyři číslice označující letopočet, a přitom říká:

1.
2.
3.
4.
5.

Kristus včera i dnes (vyrývá svislé břevno);
začátek i konec (vyrývá příčné břevno);
Alfa (vyrývá nad svislým břevnem písmeno A);
i Omega (vyrývá pod příčným břevnem písmeno Ω);
Kristus je pán všech věků (vyrývá první číslici
letopočtu v levém horním rohu kříže);
6. on vládne dějinám (vyrývá druhou číslici
letopočtu v pravém horním rohu kříže);
7. jeho je království i moc i sláva (vyrývá třetí
číslici letopočtu v levém dolním rohu kříže);
8. po všechny věky věků. Amen (vyrývá čtvrtou
číslici letopočtu v pravém dolním rohu kříže).

A
		 │
2 │ 0
──┼──
0 │ 8
		 │
		 Ω
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11.	Když kněz vyryl do paškálu kříž a ostatní symboly, může do něho také
zasadit pět kadidlových zrn, na způsob kříže, a přitom říká:

1.
2.
3.
4.
5.

Pro své slavné
svaté rány		 1
kéž nás chrání
4 2 5
a zachrání		 3
Kristus Pán ukřižovaný.

12.	Od nového ohně hlavní celebrant rozsvítí velikonoční svíci a říká:

Ať slavné Kristovo vzkříšení
naši tmu ve světlo promění.
Tyto symbolické úkony se mohou vykonat buď všechny, nebo jen některé, podle
místních pastoračních podmínek a okolností.
13.	Kde by bylo nesnadné rozdělat oheň mimo kostel, přizpůsobí se
žehnání ohně místním podmínkám. Věřící se shromáždí v kostele. Hlavní
celebrant, koncelebranti a přisluhující, nesoucí velikonoční svíci, se
odeberou ke vchodu do kostela. Lid, pokud je to možné, se otočí směrem
ke knězi.
Následuje pozdrav a výzva (č. 8), žehnání ohně (č. 9). Uzná-li kněz za
vhodné, může vykonat také přípravu svíce (č. 10–13).

Průvod
14.	Když se zapálí svíce a do kadidelnice se vloží kadidlo, vezme jáhen nebo ten,
kdo má zpívat velikonoční chvalozpěv, velikonoční svíci, drží ji pozdviženou
a zpívá:

Světlo Kristovo.
Pokud je to vhodné, všichni pokleknou nebo udělají hlubokou úklonu směrem
k požehnané svíci a odpovídají:

Sláva tobě, Pane.
15.	Průvod jde do kostela, první jde ten, kdo nese velikonoční svíci. Užívá-li
se kadidla, jde první přisluhující s kadidelnicí.
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U vchodu do kostela se průvod zastaví a jáhen nebo ten, kdo má zpívat velikonoční
chvalozpěv, znovu pozdvihne svíci a zpívá podruhé:

Světlo Kristovo.
Všichni odpovídají:

Sláva tobě, Pane.
A všichni si zapálí svíčky od velikonoční svíce.
Když přijde jáhen nebo ten, kdo má zpívat velikonoční chvalozpěv, před oltář,
zastaví se a obrácen k lidu zpívá potřetí:

Světlo Kristovo.
Všichni odpovídají:

Sláva tobě, Pane.
Když pozdraví oltář, jdou všichni na svá místa.
V kostele se rozsvítí všechna světla, pokud se nebudou rozsvěcovat až na konci
velikonočního chvalozpěvu.

Velikonoční chvalozpěv
16.	Po příchodu k oltáři jdou koncelebranti a hlavní celebrant na svá místa. Jáhen
odloží velikonoční svíci na připravený svícen uprostřed presbytáře nebo vedle
ambonu nebo na jiném vhodném místě. Užívá-li se kadidla, nasype ho kněz
do kadidelnice jako před evangeliem ve mši. Jáhen žádá hlavního celebranta
o požehnání a hlavní celebrant potichu říká:

Ať ti Bůh očistí srdce i ústa,
abys dobře zvěstoval velikonoční chvalozpěv,
a ať ti k tomu dá své požehnání:
ve jménu Otce i Syna  i Ducha svatého.
O.: Amen.
Toto požehnání se vynechává, zpívá-li velikonoční chvalozpěv někdo jiný než
jáhen.
17. Jáhen (není-li přítomen, jeden z koncelebrantů) může okouřit knihu a paškál
a zpívá velikonoční chvalozpěv od ambonu nebo u pultu. Všichni přitom stojí
obráceni k němu a drží v rukou rozsvícené svíčky.
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V případě nutnosti může zpívat velikonoční chvalozpěv i zpěvák, který není
jáhen. Ten ovšem vynechává slova Prosím vás tedy… až po konec invitatoria
a pozdrav Pán s vámi.
18.	Velikonoční chvalozpěv se může zpívat buď celý, anebo zkrácený, jak je
uvedeno v Římském misálu (č. 18–19). Pro zpěv velikonočního chvalozpěvu se
může použít vlastní nápěv našeho řádu.

Delší text velikonočního chvalozpěvu:
Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!

Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále
zazni polnice a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě
rychle zmizely temnoty!
Raduj se i ty, matko Církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu
ať tento svatý dům Boží
zní ozvěnou té radosti!
(Prosím vás tedy, drazí bratři,
když hledíte na tak obdivuhodně jasné a svaté světlo,
vzývejte spolu se mnou
milosrdného a všemohoucího Boha.
On mě bez mých zásluh milostivě přidružil ke sboru jáhnů;
kéž mě tedy naplní jasem svého světla
a dá mi vyzpívat chválu této svíce.)
(V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.)
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.
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Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce,
i jeho jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista,
oslavovali radostným zpěvem
a celou vroucností srdce i ducha.
Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův
a svou krví z lásky prolitou
zrušil dlužní úpis dávného hříchu.
Dnes je slavnost veliké noci,
kdy se zabíjí onen pravý Beránek,
jehož krev posvěcuje veřeje věřících.
To je ta noc,
ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti,
kdysi vyvedl z Egypta;
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.
To je tedy ta noc,
kdy jas ohnivého sloupu
zahnal temnotu hříchu.
To je noc,
která dnes na celém světě
vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa a od tmy hříchu,
vrací milost, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni.
Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám
tvá otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný projev tvé lásky:
Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
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Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův,
který Kristus zahladil svou smrtí.
Ó šťastná vina,
pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!
Ó vskutku blažená noc,
ta jediná směla znát čas i hodinu,
kdy Kristus vstal z říše zemřelých!
To je ta noc, o které je psáno:
„Noc jako den se rozjasní“
a „Noc je mým světlem ve všech mých radostech“.
A tak posvěcená tato noc
zahání hříchy, smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost;
zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci.
V této milostiplné noci přijmi tedy, Otče svatý,
tento chvalozpěv jako večerní oběť,
kterou ti přináší přesvatá církev,
když rukama svých služebníků
slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku.
Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci,
kterou ke cti Boží rozsvítil planoucí oheň.
Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo,
přece ho neubývá.
Napájí se totiž tajícím voskem, který pro tuto vzácnou svíci
připravila pilná včela.
Ó vpravdě blahodárná noc,
která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.
Prosíme tě tedy, Bože,
ať tato svíce, ke cti tvého jména zasvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem,
aby rozehnala temnotu této noci.
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Přijmi ji jako líbeznou vůni
a dej, aby zářila jako světla na nebi.
Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých
a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn Ježíš Kristus.
On s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.

Kratší text velikonočního chvalozpěvu:
Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále
zazni polnice a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě
rychle zmizely temnoty!
Raduj se i ty, matko Církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu
ať tento svatý dům Boží
zní ozvěnou té radosti!
(V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.)
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.
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Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce,
i jeho jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista,
oslavovali radostným zpěvem
a celou vroucností srdce i ducha.
Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův
a svou krví z lásky prolitou
zrušil dlužní úpis dávného hříchu.
Dnes je slavnost veliké noci,
kdy se zabíjí onen pravý Beránek,
jehož krev posvěcuje veřeje věřících.
To je ta noc,
ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti,
kdysi vyvedl z Egypta;
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.
To je tedy ta noc,
kdy jas ohnivého sloupu
zahnal temnotu hříchu.
To je noc,
která dnes na celém světě
vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa a od tmy hříchu,
vrací milost, sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám
tvá otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný projev tvé lásky:
Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův,
který Kristus zahladil svou smrtí.
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Ó šťastná vina,
pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!
A tak posvěcená tato noc
zahání hříchy, smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost.
Ó vpravdě blahodárná noc,
která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.
V této milostiplné noci přijmi tedy, Otče svatý,
tento chvalozpěv jako večerní oběť,
kterou ti přináší přesvatá církev,
když rukama svých služebníků
slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku.
Prosíme tě tedy, Bože,
ať tato svíce, ke cti tvého jména zasvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem,
aby rozehnala temnotu této noci.
Přijmi ji jako líbeznou vůni
a dej, aby zářila jako světla na nebi.
Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých
a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn Ježíš Kristus.
On s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.
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Bohoslužba slova
19.	Po skončení velikonočního chvalozpěvu začíná druhá část této vigilie, při
které církev rozjímá o podivuhodných věcech, které Pán Bůh učinil pro svůj lid
od počátku, v důvěře v jeho slovo a přislíbení. Je vybráno devět čtení: sedm ze
Starého zákona a dvě z Nového zákona (epištola a evangelium).
20.	Vyžadují-li to pastorační důvody, může se číst menší počet čtení ze Starého
zákona. Má se však stále pamatovat, že biblická čtení tvoří podstatnou část této
velikonoční vigilie. Ať se čtou vždy alespoň tři čtení ze Starého zákona a ve
velmi naléhavých případech nejméně dvě. Jedno z nich musí být vždy z druhé
knihy Mojžíšovy (Ex 14,15 – 15,1).
21.	Všichni odloží svíčky a usednou. Hlavní celebrant, pokud tento úkol
nezastane jáhen nebo jeden z koncelebrantů, krátce uvede bohoslužbu slova.
Může použít následující výzvu nebo jinou podobného obsahu:

Otevřme nyní své srdce,
abychom rozuměli Božímu slovu
o tom, jak Hospodin vysvobodil a vedl svůj lid
a jak nakonec poslal svého Syna, aby nás vykoupil.
A také prosme, 
aby se jeho vykupitelské dílo ve světě naplnilo.



22.	Potom následují čtení. Lektor se odebere k ambonu a přednáší první čtení,
žalmista nebo zpěvák zpívá žalm a lid vkládá odpověď.
Na modlitby, které následují po čteních, všichni vstanou a obrátí se směrem
k oltáři. Hlavní celebrant vyzve Modleme se. Všichni se chvíli potichu modlí.
Nakonec hlavní celebrant říká příslušnou modlitbu.
Místo responsoriálního žalmu se může vkládat chvíle tichého usebrání. V takovém
případě se vynechává chvíle ticha po výzvě Modleme se.
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Modlitby po čteních
23.	Po prvním čtení (O stvoření světa: Gn 1,1 – 2,2)
Modleme se.
Rozjímáme, Bože, o podivuhodném díle stvoření.
Dej, ať pochopíme, že ještě větší je jiné tvé dílo:
naše vykoupení v plnosti času
skrze velikonoční oběť tvého Syna Ježíše Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



O.: Amen.
Nebo (O stvoření člověka: Gn 1,1.26–31a)

Modleme se.
Všechno máme od tebe, Bože:
tys nás nejen stvořil, 
ale když jsme zhřešili, také jsi nás vykoupil.
Dej, ať svou radost hledáme především v tobě,
neboť jenom ty nám můžeš dát radost plnou a věčnou.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.

24.	Po druhém čtení (O Abrahámově oběti: Gn 22,1–18 nebo 1–2.9.10–13.15–18)
Modleme se.
Bože, náš nebeský Otče,

tys naším vykoupením skrze oběť svého Syna
splnil přísahu svému služebníku Abrahámovi,
že se stane otcem všech národů:
neboť křtem přijímáš lidi všech národů 
za syny svého zaslíbení.
Prosíme tě: Ustavičně si shromažďuj svůj lid,
aby všechny národy nalezly požehnání
v našem Pánu Ježíši Kristu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.
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25.	Po třetím čtení (O přechodu Rudým mořem: Ex 14,15 – 15,1)
Modleme se.
Bože, to, o čem jsme nyní slyšeli ze Starého zákona,
je pro nás stále živé.
Ani dnes nepřestáváš konat své podivuhodné skutky,
a cos vykonal kdysi,
je předobrazem toho, co konáš křtem mezi námi.
Vysvobodil jsi z otroctví svůj vyvolený národ,
vysvoboď z otroctví hříchu celý svět
a uskutečni na nás své zaslíbení,
které jsi dal Abrahámovi a jeho potomkům.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.
Nebo:

Modleme se.
Bože, ve světle tvého evangelia

nově vidíme podivuhodné skutky,
které konáš od počátku světa:
vody Rudého moře nám připomínají křest
a Izrael vysvobozený z otroctví je obrazem tvé církve.
Prosíme tě: Vlož víru do lidských srdcí
a dej nám svého svatého Ducha,
ať se tvůj vyvolený lid shromažďuje ze všech národů světa.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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26.	Po čtvrtém čtení (O novém Jeruzalémě: Iz 54,5–14)
Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože,

pro slávu svého jména
rozpomeň se na zaslíbení, kterými jsi odměnil víru praotců,
uskutečňuj je uprostřed nás
a ukaž, že se v církvi naděje praotců naplňuje.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
Nebo jiná modlitba, která by měla následovat 
po některém z vynechaných čtení.

27.	Po pátém čtení (O spáse, všem zdarma nabídnuté: Iz 55,1–11)
Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože,
naše jediná naděje,
splň nám sliby, kterés dal ústy svých proroků.
Vždyť bez tvé pomoci nic nezmůžeme
a jen v tobě je naše síla.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.

28.	Po šestém čtení (O prameni moudrosti: Bar 3,9–15.32 – 4,4)
Modleme se.
Bože, ty stále povoláváš do církve lidi,
kteří tě dosud neznali;
a tak tvá církev roste.
Chraň všechny, které jsi povolal ke křtu,
ať neopustí tebe, studnici moudrosti,
ale chodí věrně po tvých cestách.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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29.	Po sedmém čtení (O novém srdci a novém duchu: Ez 36,16–17a.18–28)
Modleme se.
Bože, tvá síla neslábne a tvé světlo nehasne.

Neopustil jsi svůj lid, i když on opouštěl tebe.
Neopouštěj ani nás pro naši hříšnost
a skrze církev uskutečňuj ve světě své dílo spásy:
Ať celý svět zakouší a poznává,
že se v něm rozptýlené sjednocuje a zestárlé obnovuje
a že všechno směřuje k dokonalosti skrze Krista,
původce a počátek všeho.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.
Nebo:

Modleme se.
Bože, ty nám svým slovem, 
uloženým ve svatých knihách,
ukazuješ smysl slavení velikonoc.
Dej, ať pochopíme, že jsi milosrdný a věrný
a že se nemusíme bát budoucnosti,
ale můžeme se bezpečně spoléhat na to,
cos pro nás vykonal.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.
30.	Po posledním čtení ze Starého zákona, s příslušným responsoriálním žalmem
a modlitbou, se rozsvítí svíce na oltáři. Hlavní celebrant začne chvalozpěv Sláva
na výsostech Bohu, ve kterém pokračují chór a věřící. Přitom vyzvánějí zvony
podle místních zvyklostí.
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31.	Po skončení chvalozpěvu říká hlavní celebrant obvyklým způsobem vstupní
modlitbu:

Modleme se.
Děkujeme ti, Bože,
že nám dáváš účast na slávě této veliké noci vzkříšení
svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a prosíme tě,
vyslyš modlitby těch, které jsi přijal za své syny:
oživ v církvi svého ducha a obnov nás,
abychom ti sloužili v duchu a v pravdě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



32.	Potom lektor čte epištolu (Řím 6,3–11).
33.	Po epištole všichni vstanou, hlavní celebrant slavnostně zazpívá Aleluja
a všichni opakují po něm.
Žalmista nebo zpěvák zpívá žalm a lid odpovídá Aleluja. Je-li třeba, může
žalmista sám (místo hlavního celebranta) i začít zpívat Aleluja.
34.	Při evangeliu se nepřinášejí světla, ale jen kadidlo, pokud se ho užívá.
35. Hned po evangeliu následuje homilie. Po ní začne křestní bohoslužba.
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Křestní bohoslužba
36. Třetí část této vigilie nás na prahu dne vzkříšení zve k obřadům křtu
(srv. č. 40) nebo k obnově našeho křestního vyznání.
37. Hlavní celebrant promluví k přítomným těmito nebo podobnými slovy:
Když se křtí:

Bůh chce rozmnožit naše shromáždění
křtem tohoto vyvoleného
(této vyvolené, těchto vyvolených).
Provázejme ho (ji, je) ke křtu svými modlitbami
ve společenství všech svatých.



Jestliže se nekřtí, ale světí se křestní voda:

Velikonoce jsou svátky našeho vykoupení,
a proto církev nejraději křtí právě o velikonocích.
Stojíme nad vodou připravenou ke křtu.
Ve společenství svatých prosme Boha
za ty, kteří touto vodou budou pokřtěni.
A pamatujme také na všechny,
kteří se tuto noc kdekoli na světě
narodí z vody a z Ducha svatého.



38.	Pokud se nekřtí a ani se nesvětí křestní voda, mohou se litanie k svatým
zpívat před svěcením vody a obnovou křestního vyznání. Uvedou se pak krátkou
výzvou.
39.	Dva zpěváci zpívají litanie. Všichni stojí (vzhledem k velikonoční době)
obráceni směrem k oltáři a odpovídají.
V litaniích se mohou přidat další jména svatých, především řádových, titulárního
světce kostela nebo místního patrona a křestních patronů těch, kdo přijímají
křest.

Pane, smiluj se.
Všichni:	Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. 	Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. 	Pane, smiluj se.
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Svatá Maria, Matko Boží,
Svatý Michaeli,
Svatí Boží andělé,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Svatý Petře a Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Svatá Maří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatá Perpetuo a Felicito,
Svatá Anežko,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Svatý Basile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Benedikte,
Svatý Františku,
Svatý Otče Dominiku,
Svatý Alberte,
Svatý Tomáši Akvinský,
Svatý Martine de Porres,
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oroduj za nás.
oroduj za nás.
orodujte za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
orodujte za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
orodujte za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
orodujte za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
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Svatý Františku Xaverský,
oroduj za nás.
Svatý Jene Maria Vianneyi,
oroduj za nás.
Svatá Markéto Uherská,
oroduj za nás.
Svatá Kateřino Sienská,
oroduj za nás.
Svatá Anežko Česká,
oroduj za nás.
Svatá Terezie od Ježíše,
oroduj za nás.
Svatá Růženo z Limy,
oroduj za nás.
Svatá Zdislavo,
oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží,
orodujte za nás.
Měj s námi slitování,
vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého
vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho hříchu
vysvoboď nás, Pane.
Od smrti věčné
vysvoboď nás, Pane.
Svým vtělením
vysvoboď nás, Pane.
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
vysvoboď nás, Pane.
Sesláním Ducha svatého
vysvoboď nás, Pane.
I když jsme hříšníci,
prosíme tě, vyslyš nás.
Shlédni na nás 
ve svém milosrdenství,
prosíme tě, vyslyš nás.
Zachovej nás v pohotové poslušnosti, prosíme tě, vyslyš nás.
Daruj nám horlivost v řeholní kázni, prosíme tě, vyslyš nás.
Obracej naši mysl 
k věčným hodnotám,
prosíme tě, vyslyš nás.
Jen když se křtí:

Dej těmto vyvoleným, ať se ve křtu
narodí k novému životu,

prosíme tě, vyslyš nás.

Když se nekřtí:

Požehnej tuto vodu a dej, ať se ti,
kdo v ní budou pokřtěni,
narodí k tvému životu,

prosíme tě, vyslyš nás.
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Ježíši, Synu Boha živého,
prosíme tě, vyslyš nás.
Kriste, uslyš nás. 	Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. 	Kriste, vyslyš nás.
Bude-li po svěcení vody následovat křest, modlí se nyní hlavní celebrant za
přítomné katechumeny:

Všemohoucí, věčný Bože,
sešli svého Ducha na tyto své služebníky
(tohoto svého služebníka, tuto svou služebnici),
kteří se mají 
(který se má, která se má)
skrze křest narodit k tvému životu,
a stůj při nás se svou láskou,
až je (ho, ji) budeme křtít:
učiň ty sám svou mocí,
čeho je naše pokorná služba znamením.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
40.	Koná-li se křestní bohoslužba v kapli (nebo u křtitelnice), jsou
katechumeni představeni dříve, než se tam průvod odebere. V čele průvodu
se nese velikonoční svíce, za ní jdou katechumeni s kmotry, potom bratři,
koncelebranti a hlavní celebrant s jáhnem. Pokud je to vhodné, následuje
lid. Během průvodu se zpívají litanie.
Výzvu Bůh chce rozmnožit (č. 37) říká hlavní celebrant po litaniích před
svěcením vody.
Když se všechno vykoná, vrátí se všichni v průvodu do chóru a do
presbytáře. Během průvodu se zpívá křestní zpěv nebo žalm 118.
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Svěcení vody
41.	Potom hlavní celebrant světí křestní vodu. 
Se sepjatýma rukama říká následující modlitbu:

Všemohoucí, věčný Bože,
tvá neviditelná moc působí,
že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti.
Stvořil jsi vodu
a při různých příležitostech jsi ukazoval,
že její účinky naznačují náš křest.
Už na počátku, když se tvůj Duch vznášel nad vodami,
vložil jsi, Bože, do vody život a požehnání.
A když jsi v přívalech potopy zničil hřích,
stala se voda znamením
nové spravedlnosti a nového života.
A když jsi převáděl svůj lid 
z egyptského otroctví Rudým mořem,
myslel jsi na ty, kdo budou pokřtěni.
A když byl tvůj Syn pokřtěn vodou Jordánu,
pomazal jsi ho Duchem svatým;
když visel na kříži,
vytryskla z jeho probodeného srdce krev a voda,
a když vstal z mrtvých, dal učedníkům přikázání:
Jděte a učte všechny národy
a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Shlédni tedy, Bože, na svou církev
a otevři jí pramen vody tryskající do života věčného.
Kéž tvůj svatý Duch učiní tuto vodu
znamením milosti tvého jednorozeného Syna:
Ať svátost křtu smyje všechno staré a špatné,
aby člověk, stvořený k tvému obrazu,
povstal z vody a z Ducha svatého
k účasti na tvém životě.
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Pokud to uzná za vhodné, ponoří hlavní celebrant paškál do vody – jednou
nebo třikrát – a přitom říká:

Prosíme tě, Bože: Ať skrze tvého Syna
sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého,
Drží paškál ve vodě a pokračuje:

aby všichni, kdo budou ve křtu spolu s Kristem pohřbeni,
ve křtu s ním také vstali ze smrti k životu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
O.: Amen.
42.	Potom hlavní celebrant vytáhne paškál z vody a lid zvolá:

Prameny, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Následuje křest (a biřmování) přítomných katechumenů.
43.	Neuděluje-li se křest, ani se nesvětí křestní voda, posvětí hlavní
celebrant vodu následujícím způsobem:
Nejprve osloví lid těmito anebo podobnými slovy:

Velikonoce jsou svátky našeho vykoupení,
a proto církev nejraději křtí právě o velikonocích.
Modleme se za všechny vyvolené,
kteří se o těchto velikonocích 
narodí z vody a z Ducha svatého.
A připomeňme si také svůj vlastní křest.
Prosme Boha, aby požehnal této vodě,
kterou budeme na památku křtu pokropeni,
a aby v nás zachoval svého svatého Ducha.
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Po krátké chvíli tiché modlitby pokračuje se sepjatýma rukama:

Bože, stůj při nás, když v této noci bdíme,
když slavíme památku tvého velikého díla
a připomínáme si všichni, co jsme od tebe přijali.
Tys nás stvořil k svému obrazu
a neopustils nás, ani když jsme zhřešili,
ale dals nám Vykupitele
a dáváš nám život z vody a z Ducha svatého.
Vyslyš naše prosby
a požehnej  tuto vodu,
aby byla znamením tvé milosti.
Voda dává zemi plodnost, čistí a osvěžuje;
přes ni jsi vedl svůj lid vysvobozený z otroctví,
a ona uhasila na poušti jeho žízeň;
o ní prorok předpověděl, 
že bude znamením nové smlouvy,
a Kristus ji posvětil, když sestoupil do Jordánu.
Kéž nám tato voda připomene náš křest,
pramen naší radosti.
Chraň v nás tuto milost
a dej, ať se spojí s radostí všech nově pokřtěných.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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Obnova křestního vyznání
44.	Když skončil křest (a biřmování), nebo, nebyl-li nikdo křtěn, po svěcení
vody, všichni vstoje obráceni tváří k hlavnímu celebrantovi a s rozsvícenými
svíčkami v rukou obnoví křestní vyznání.
Hlavní celebrant promluví k věřícím těmito anebo podobnými slovy:

My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí:
Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni,
abychom s Kristem vstali k novému životu.
Proto nyní vykonejme to,
nač jsme se čtyřicet dní připravovali,
a obnovme své křestní vyznání:
Zřekněme se ducha zla
a vyznejme víru v Krista Ježíše,
zřekněme se hříchu a slibme,
že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi.
Hlavní celebrant: Zříkáte se ducha zla?
Všichni:
Ano.
Hlavní celebrant: I všeho, co působí?
Všichni:
Ano.
Hlavní celebrant: I všeho, čím se pyšní?
Všichni:
Ano.



Nebo:

Hlavní celebrant: Chcete žít ve svobodě dětí Božích 
a zříkáte se proto hříchu?
Všichni:
Ano.
Hlavní celebrant: Chcete, aby vás hřích nikdy neovládl, 
a zříkáte se proto všeho, co k němu láká?
Všichni:
Ano.
Hlavní celebrant: Zříkáte se tedy ducha zla 
a všeho, co působí a čím se pyšní?
Všichni:
Ano.
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Potom hlavní celebrant pokračuje:

Hlavní celebrant: Věříte v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země?
Všichni:	Věřím.
Hlavní celebrant: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho, jenž se narodil z Marie
Panny, byl ukřižován a pohřben, 
vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?
Všichni:	Věřím.
Hlavní celebrant: Věříte v Ducha svatého, svatou církev
obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Všichni:	Věřím.
Hlavní celebrant končí slovy:

Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,
nás vysvobodil z hříchu
a dal nám život z vody a z Ducha svatého.
Kéž v nás svou milost chrání,
abychom byli s Kristem spojeni
na věky věků.
O.: Amen.
45.	Po obnově křestního vyznání kropí hlavní celebrant koncelebranty, bratry
a lid svěcenou vodou. Mohou mu pomáhat jiní kněží. Je-li to vhodné, může
procházet kostelem. Všichni přitom zpívají:
Viděl jsem pramen vody,
který vyvěral z chrámu,
na pravé straně, aleluja.
A všichni, k nimž voda dosáhla,
byli uzdraveni a volají:
Aleluja, aleluja.
nebo jiný vhodný zpěv mající křestní charakter.
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46.	Nově pokřtění se mezitím vrátí na svá místa mezi věřící.
Pokud se svěcení křestní vody nekonalo u křtitelnice, přisluhující přenesou do
křtitelnice nádobu s vodou. Není-li v kostele křtitelnice, odloží se nádoba se
svěcenou vodou na obvyklé místo.
47.	Když hlavní celebrant pokropil lid svěcenou vodou, odebere se
k sedadlu.
Vynechává se vyznání víry.
Následují přímluvy, jichž se poprvé účastní také novokřtěnci.
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Slavení eucharistie
48.	Potom začíná čtvrtá část vigilie, při níž jsou věřící pozváni ke stolu, který
Pán připravil pro svůj lid svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním.
Hlavní celebrant přistoupí k oltáři a obvyklým způsobem začíná slavit eucharistii.
Je vhodné, aby chléb a víno přinesli nově pokřtění.

49.	Modlitba nad dary
Vyslyš, Bože, modlitby svého lidu
a posvěť tyto dary,
abychom měli účast na Kristově velikonoční oběti,
v níž máme počátek věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.



50.	Preface: Kristus je pravý velikonoční Beránek
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky;
abychom tě chválili a oslavovali
zvláště v této veliké noci.
Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus.
On je Beránek, který byl zabit za hříchy světa:
svou smrtí naši smrt přemohl
a svým vzkříšením obnovil život.
Skrze něho vstoupila do světa tvá radost,
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě 
a bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý…
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51. Užívá-li se Římského kánonu, říká se vlastní V tomto společenství a Přijmi
tedy. Pokud se křtilo, připomínají se při vzpomínce na živé kmotři.

První eucharistická modlitba
(Římský kánon)
Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Proto skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána,
pokorně žádáme a prosíme,
dobrotivý Otče:
Sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

Přijmi a požehnej  tyto dary,
tuto oběť svatou a nekrvavou.
A s rozepjatýma rukama pokračuje:

V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N,
s naším biskupem N
zde se mohou jmenovat také pomocní biskupové 
(srv. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, č. 109, str. 39)

a se všemi, kterým je svěřena
pravá, obecná, apoštolská víra,
obětujeme tyto dary
především za tvou církev, svatou a obecnou.
Po celém světě ji naplňuj pokojem,
chraň, sjednocuj a veď.
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Vzpomínka na živé
Pokud se nekřtilo:

Pamatuj, Bože,
na své služebníky a služebnice,
které ti dnes připomínáme (zvláště na N).
Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště vzpomenout.
Pokud se křtilo, připomínají se při vzpomínce na živé kmotři:

Pamatuj, Bože,
na své služebníky a služebnice, kteří na sebe vzali
(na svého služebníka N, který na sebe vzal)
(na svou služebnici N, která na sebe vzala)

spoluzodpovědnost za naše nově pokřtěné
(za našeho bratra N, za naši sestru N).
Potom rozepne ruce a pokračuje:

Pamatuj také na všechny kolem shromážděné; 
vždyť jejich víru i zbožnost znáš.
Za ně ti přinášíme a oni ti přinášejí tuto oběť chvály
za sebe i za všechny sobě blízké,
za život v bezpečí,
za vykoupení a naději ve spásu
a modlí se k tobě,
Bože věčný, živý a pravý.
Vzpomínka na svaté

V tomto společenství slavíme velikou noc,
kdy náš Pán Ježíš Kristus vpravdě vstal z mrtvých;
a také uctíváme slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista,
jejího snoubence svatého Josefa,
tvé svaté apoštoly a mučedníky
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Petra a Pavla, 
Ondřeje, (Jakuba, Jana,
Tomáše, Jakuba, Filipa,
Bartoloměje, Matouše,
Šimona a Tadeáše,
Lína, Kléta, Klementa, Sixta,
Kornélia, Cypriána,
Vavřince, Chryzogona,
Jana a Pavla,
Kosmu a Damiána)
a všechny tvé svaté.
Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu ať nás vždycky
a všude chrání tvá moc.
(Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.).
Pokračuje s rozepjatýma rukama:

Přijmi tedy milostivě, Bože,
oběť svých služebníků
i celé své rodiny.
Přijmi tuto oběť zvláště za ty,
kdo se znovu narodili z vody a z Ducha svatého
a dostali od tebe odpuštění všech hříchů.
Dej našim dnům svůj řád a mír.
Vysvoboď nás od věčné záhuby
a připočti k zástupu vyvolených.
Sepne ruce

(v Kristu, našem Pánu. Amen).
Dále jako v Římském kánonu, str. 164.
52. Užívá-li se jiných eucharistických modliteb, vkládají se na příslušné místo
prosby za nově pokřtěné, uvedené v mešním řádu.
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Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován.
Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí
a životem podle pravdy. Aleluja.
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srv. 1 Kor 5,7–8

54.	Modlitba po přijímání
Naplň nás, Bože, svým Duchem;

a když jsme při velikonoční hostině jedli z jednoho chleba,
ať nás všechny spojuje vjedno tvá láska.
Skrze Krista, našeho Pána.
55.	Slavnostní požehnání
Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa:
ať vás chrání před nákazou hříchů a ať vám žehná.



O.: Amen.

Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna:
ať vám dá účast na jeho nesmrtelnosti a ať vám žehná.
O.: Amen.

Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu:
ať promění i vaše zármutky v radost a ať vám žehná.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha,
Otce i Syna  i Ducha svatého,
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
Pokud se křtilo, může se použít formule z obřadu křtu dospělých nebo dětí.
60. Jáhen nebo jeden z koncelebrantů anebo sám hlavní celebrant propustí lid
těmito slovy:

Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.
O.: Bohu díky, aleluja, aleluja.
61.	Slavení velikonoční vigilie nahrazuje modlitbu se čtením z neděle
Zmrtvýchvstání Páně. Konvent a bratři, kteří se účastnili velikonoční vigilie,
začínají liturgii hodin tohoto dne ranními chválami.
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Nanebevstoupení Páně
Slavnost
1. Dnes si slavnostně připomínáme evangelijní tajemství, jak Kristus vstoupil na
nebesa a usedl po Otcově pravici (srv. Mk 16,19; Lk 24,50–53; Sk 1,6–11). Podle
našich zvyků se může konat přede mší průvod nebo slavnostní vstup.

Průvod
2. Ať se zachová všechno to, co je stanoveno pro jiné průvody a slavnostní
vstupy během liturgického roku (Uvedení Páně do chrámu, Květná neděle).
Uspořádání průvodu se může podle místních zvyklostí obohatit vhodnými
osobitými prvky.
3.	Na začátku bohoslužby se zpívá antifona nebo responsorium anebo jiný
vhodný zpěv.
Antifona 
Velebnost tvá, Bože, je vyvýšena nad nebesa, aleluja.
Nebo:
Responsoria 
Nádhera Páně převyšuje nebesa, jeho velebnost je nad oblaky 
* a jeho jméno trvá na věky, aleluja.*
Vychází na okraji nebe a jeho západ je až na opačném konci 
* a jeho jméno trvá na věky, aleluja.*

srv. Žl 8,2

srv. Žl 19,7

Nebo: 
srv. Sk 1,11.10
Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Aleluja.
* Ježíš přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. 
Aleluja, aleluja, aleluja.*
Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva
muži v bělostných šatech a řekli:
* Ježíš přijde právě zase tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe. 
Aleluja, aleluja, aleluja.*
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4. Hlavní celebrant pozdraví lid obvyklým způsobem. Potom k němu buď sám
nebo jeden z koncelebrantů krátce promluví těmito anebo podobnými slovy:

Ježíš Kristus zaměnil poníženost země
za nebeskou vznešenost.
Dnes se náš Spasitel, který přijal lidské tělo,
vrátil na trůn božství.
Dnes vystoupil k Otci
a znovu přijde v moci Otcově, jemuž je roven.
Zajisté nepřeslechne vyznání těch,
které přišel zachránit ze smrti.
A ten, který si i z nepřátel činí syny,
nenechá své věrné jako sirotky.
5.	Potom se může přečíst jeden z biblických úryvků, který mluví o nanebevstoupení
Páně. Je-li to vhodné, může se tento biblický úryvek číst hned po vstupním zpěvu
(srv. č. 3).
6.	Po čtení může následovat krátká homilie.
Jáhen nebo jeden z koncelebrantů anebo sám hlavní celebrant může průvod
zahájit těmito anebo podobnými slovy:

Jako údy Kristova těla vyjděme s radostí
v očekávání jeho příchodu.
7.	Potom průvod kráčí do kostela jako obvykle. Podle místních zvyklostí se
mohou udělat nějaká zastavení, ale tak, aby byl zřejmý jejich smysl.
8. Během průvodu se zpívají antifony s žalmy nebo responsorium. Mohou se
buď vybrat z následujících nebo zvolit jiné vhodné zpěvy.
Antifony
1.
Zvedl ruce, požehnal jim
a vznášel se k nebi, aleluja.
2.
Bůh sídlí ve svém svatém chrámě, 
jeho trůn je na nebesích.

srv. Lk 24,50.51

srv. Žl 11,4
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3.
Vychází na okraji nebe
a jeho západ je až na opačném konci, aleluja.
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Tyto antifony se zpívají s žalmy 8, 47, 68, 24.
Responsorium 
srv. Jan 14,27.28; 16,7.22
Ať se vaše srdce neděsí, odcházím k Otci: 
Odejdu-li od vás, pošlu vám Ducha pravdy, aleluja.
* A vaše srdce se bude radovat, aleluja.*
Budu prosit Otce a on vám dá jiného Přímluvce.
* A vaše srdce se bude radovat, aleluja.*
Při vstupu do kostela se zpívá:
Antifona 
srv. Žl 24,7–10; Jan 14,18; Lk 24,49
Ó králi slávy, Bože silný, 
který jsi dnes jako vítěz vystoupil nad nebesa: 
nenechávej nás jako sirotky, 
ale pošli Ducha pravdy, kterého nám Otec slíbil, aleluja.
9.	Průvod nebo slavnostní vstup se ukončí obvyklým způsobem; vynechá se
znamení kříže a úkon kajícnosti, následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu
a dále mše pokračuje jako obvykle.
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Mše
Vstupní antifona Sk 1,11
Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?
Ježíš přijde zase právě tak, 
jak jste ho viděli, že odchází do nebe. Aleluja.

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus, vstoupil na nebesa,
a tím bylo povýšeno i celé lidstvo;
naplň nás radostnou vděčností a nadějí,
že pro naše spojení s Kristem
také my vejdeme do tvé slávy.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



Říká se vyznání víry.

Modlitba nad dary
O slavnosti nanebevstoupení tvého Syna
přinášíme, Bože, tyto dary a prosíme:
ať účast na Kristově oběti
pozvedá naši mysl k tobě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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Preface – jedna ze dvou následujících:

Preface 1. o Nanebevstoupení Páně:
Kristus usedl po Otcově pravici a nepřestává být jedním z nás
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobrý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on, Král slávy,
vítěz nad hříchem a přemožitel smrti,
vyzdvižen nad nebesa, usedl (dnes) po tvé pravici.
Andělé žasnou, 
že člověk je soudcem světa a pánem vesmíru.
A my se radujeme, 
že tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás,
že je náš prostředník u tebe a zůstává mezi námi.
My k němu patříme navěky
a skrze něho se jednou náš život naplní v tobě.
A proto tě celý vesmír oslavuje
a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.
Také my tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Nebo:

Preface 2. o Nanebevstoupení Páně
Oslavený Kristus nás předešel k Otci
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
O něm nám apoštolové vydali svědectví,
žes ho vzkřísil z mrtvých
a žes ho vzal k sobě do své slávy.
A my jsme jejich svědectví přijali a uvěřili,
že jako on budeme v tobě i my.
Skrze něho vstoupila do světa tvá radost,
a celý vesmír a mocné zástupy andělů
zpívají píseň o tvé slávě
a bez ustání volají:



Svatý, Svatý, Svatý…
Užívá-li se Římského kánonu, říká se vlastní V tomto společenství, str. 163.
Antifona k přijímání Mt 28,20
Hle, já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa. Aleluja.
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Modlitba po přijímání
Všemohoucí, věčný Bože,
ty nám už zde na zemi dáváš účast na svém životě
a sytíš nás tělem a krví svého Syna;
pozvedej naše myšlenky a tužby k nebi,
kam nás tvůj Syn předešel jako první z lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Slavnostní požehnání
Všemohoucí Bůh přijal svého Syna k sobě,
a člověku se tak otevřel přístup do nebeské slávy:
ať tam jednou přijme i vás,
abyste se u něho radovali navěky.
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O.: Amen.

Kristus se ukázal svým učedníkům
a jako slavný vítěz nad smrtí 
byl před jejich očima vzat do nebe:
ať se jednou ukáže i vám, až přijde jako soudce,
a ať na vás zjeví své milosrdenství.
O.: Amen.

Kristus usedl po Otcově pravici,
a přece podle svého slibu zůstává s námi:
ať i vy žijete ve spojení s ním,
abyste měli účast na jeho slávě.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha,
Otce i Syna  i Ducha svatého,
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
Překládá-li se slavnost Nanebevstoupení Páně na neděli, slaví se mše i Liturgie
hodin této slavnosti o sedmé neděli velikonoční.

mešní řád
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Mše s účastí lidu
Úvodní obřady
Příchod a pozdrav
Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, zpívá se
vstupní zpěv.
Po příchodu k oltáři pozdraví ho kněz spolu s přisluhujícími obvyklou úklonou,
políbí ho a může ho také okouřit kadidlem. Potom se spolu s přisluhujícími
odebere k sedadlu.
Po skončení vstupního zpěvu se kněz i věřící vstoje znamenají křížem. Kněz
přitom obrácen tváří k lidu říká:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Lid odpovídá:

Amen.
Potom kněz s rozepjatýma rukama pozdraví lid slovy:

Milost našeho Pána Ježíše Krista,
láska Boží a společenství svatého Ducha
ať je s vámi se všemi.
Nebo:

Milost a pokoj od Boha, našeho Otce,
i od Pána Ježíše Krista
ať je s vámi se všemi.
Nebo:

Milost Ježíše Krista, našeho Pána pro nás …
(narozeného, ukřižovaného, vzkříšeného, oslaveného),
ať je s vámi se všemi.

Úvodní obřady
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Nebo:

Pán s vámi.
Biskup říká místo Pán s vámi při tomto zahajovacím pozdravu:

Pokoj Kristův ať je s vámi.
Lid odpoví:

I s tebou.
Uvedení do bohoslužby a úkon kajícnosti
Po zahajovacím pozdravu může kněz několika slovy uvést věřící do slavení mešní
liturgie. Místo něho to může udělat jáhen nebo jiný vhodný přisluhující.
Pokud se nezpíval vstupní zpěv, je vhodné přečíst zde text vstupní antifony
z misálu, protože obvykle vyjadřuje ústřední myšlenku právě začínající
bohoslužby.
Následuje úkon kajícnosti, v neděli se může nahradit obřadem svěcení vody
a pokropení lidu (viz Římský misál).
Úkon kajícnosti začíná výzvou kněze. Je vhodné, aby tato výzva bezprostředně
navazovala na předcházející uvedení do mešní liturgie. Kněz ji říká těmito
anebo podobnými slovy:

Dříve než uslyšíme Boží slovo
a budeme slavit eucharistii,
litujme svých hříchů.
Nebo:

Dříve než budeme slavit památku Páně,
je třeba, abychom se dobře připravili:
proto zkoumejme každý sám sebe
a vyznejme, že jsme hříšníci.
Neboť když se odsoudíme sami,
Bůh nás neodsoudí.
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Nebo, následuje-li Vyznávám se:

Kdybychom řekli, že nemáme hřích,
sami sebe klameme a pravda v nás není.
Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy,
a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.
Následuje chvíle ticha a úkon kajícnosti pokračuje některým z následujících
způsobů:

1.
Po chvíli ticha všichni společně říkají:

Vyznávám se všemohoucímu Bohu
a vám všem,
že často hřeším
myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat:
bijí se v prsa a říkají:

je to má vina, má veliká vina.
Dále pak pokračují:

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,
všechny anděly a svaté
i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u Boha přimlouvali.
Kněz úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.
Lid odpoví:

Amen.

Úvodní obřady
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2.
Po chvíli ticha kněz říká:

V.: Smiluj se nad námi, Pane.
O.: Hřešili jsme proti tobě.

V.: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
O.: A dej nám svou spásu.
Kněz úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy 
a doveď nás do života věčného.
Lid odpoví:

Amen.
3.
Po chvíli ticha kněz nebo někdo z přisluhujících pronáší tato anebo podobná
zvolání, končící prosbou: Pane (Kriste): Smiluj se nad námi.
Lid odpovídá: Pane (Kriste), smiluj se nad námi.

V.: Byls poslán uzdravovat duše, Pane: 
Smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.

V.: Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: 
Smiluj se nad námi.
O.: Kriste, smiluj se nad námi.

V.: Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: 
Smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.
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Nebo:

V.: Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane: 
Smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.

V.: Vzals na sebe všechen náš hřích, abychom byli 
skrze tebe ospravedlněni před Bohem, Kriste: 
Smiluj se nad námi.
O.: Kriste, smiluj se nad námi.

V.: V jednotě svatého Ducha žiješ stále u Otce, 
aby ses za nás přimlouval, Pane: 
Smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.
Nebo:

V.: Svou smrtí a svým vzkříšením jsi nás zachránil, Pane: 
Smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.

V.: Stále mezi námi obnovuješ 
památku svého vykoupení, Kriste: 
Smiluj se nad námi.
O.: Kriste, smiluj se nad námi.

V.: Zveš nás hříšníky ke svému stolu, Pane: 
Smiluj se nad námi.
O.: Pane, smiluj se nad námi.
Kněz úkon kajícnosti zakončí:

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože,
odpusť nám hříchy
a doveď nás do života věčného.
Lid odpoví:

Amen.

Úvodní obřady
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Kyrie
Následuje volání Kyrie, eleison.
Jestliže se konal úkon kajícnosti třetím způsobem nebo předcházelo toto volání
už při vstupním zpěvu, pak se na tomto místě vynechává.

Kyrie, eleison.
Lid:	Kyrie, eleison.
Christe, eleison.	Christe, eleison.
Kyrie, eleison.	Kyrie, eleison.
Nebo:

Pane, smiluj se.	Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.	Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.	Pane, smiluj se.
Sláva na výsostech Bohu
O nedělích (mimo dobu adventní a postní), o slavnostech, o svátcích a při
význačných příležitostech následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu.
Pokud se nezpívá, říkají ho všichni společně.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě.
Velebíme tě.
Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi, 
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
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Neboť ty jediný jsi Svatý, 
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
Amen.
Vstupní modlitba
Kněz se sepjatýma rukama řekne:

Modleme se.
A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí.
Potom kněz s rozepjatýma rukama pronáší modlitbu, končící slovy:
obrací-li se k Otci:

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
nebo, obrací-li se k Otci, ale na konci je zmínka o Synu:

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
nebo, obrací-li se k Synu:

Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
Lid odpovídá zvoláním:

Amen.

Bohoslužba slova
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Bohoslužba slova
První čtení
Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení. Všichni sedí a naslouchají.
Na konci čtení lektor řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.
A všichni zvolají:

Bohu díky.
Zpěv po prvním čtení
Žalmista nebo zpěvák přednáší responsoriální žalm a lid vkládá opakovanou
odpověď.

Druhé čtení
Pokud se má číst druhé čtení, čte ho lektor od ambonu, stejným způsobem jako
četl první.
Na konci čtení lektor řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.
A všichni zvolají:

Bohu díky.
Zpěv před evangeliem
Následuje Aleluja anebo jiný zpěv.
Mezitím se koná příprava na evangelium. Užívá-li se kadidla, vloží ho kněz
do kadidelnice. Potom jáhen, který bude číst evangelium, přistoupí před kněze
a skloněn požádá o požehnání; řekne potichu:

Prosím o požehnání.
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Kněz rovněž potichu řekne:

Ať ti Bůh očistí srdce i ústa,
abys dobře zvěstoval jeho svaté evangelium,
a ať ti k tomu dá své  požehnání.
Jáhen odpoví:

Amen.
Má-li číst evangelium kněz sám, není-li přítomen jáhen, 
skloní se před oltářem a potichu říká:

Očišť mi srdce i ústa, Bože,
abych dobře zvěstoval tvé svaté evangelium.
Evangelium
Jáhen nebo kněz jde k ambonu; mohou ho doprovázet přisluhující s kadidlem
a svícemi.
U ambonu řekne:

Pán s vámi.
Lid odpoví:

I s tebou.
Jáhen nebo kněz:

Slova svatého evangelia podle N
přitom znamená křížem knihu a sebe na čele, ústech a prsou.
Lid zvolá:

Sláva tobě, Pane.
Potom, užívá-li se kadidla, okouří jáhen nebo kněz knihu a čte evangelium.
Po přečtení evangelia jáhen nebo kněz řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.
A všichni zvolají:

Chvála tobě, Kriste.

Bohoslužba slova
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Potom ten, kdo četl evangelium, políbí knihu a potichu řekne:

Radostná zvěst ať nás osvobodí od hříchů.
Homilie
Mešní liturgie pokračuje homilií. Každou neděli a o slavnostech s povinnou
účastí na mši je povinná; v ostatních dnech se doporučuje.

Vyznání víry
Každou neděli a o slavnostech se říká vyznání víry; může se říkat také při jiných
významných příležitostech.

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky,
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe.
Následující větu říkají všichni skloněni 
(o slavnosti Zvěstování a Narození Páně vkleče).

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.

138

mešní řád

Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.
Přímluvy
Bohoslužba slova končí přímluvami. Každou neděli a o slavnostech s povinnou
účastí na mši jsou povinné, je však vhodné konat je při každé mši slavené za
účasti lidu.

Slavení eucharistie
Příprava darů
Přinášení darů a jejich kladení na oltář doprovází zpěv k přípravě darů.
Nejprve někdo z přisluhujících položí na oltář korporál, purifikatorium, kalich
a misál.
Je vhodné, aby věřící dali najevo svou účast tím, že jejich zástupci přinášejí chléb
a víno k slavení eucharistie. Zároveň mohou přinášet také dary pro kostel, pro
církev, pro ty, kdo potřebují pomoc, apod.
Kněz vezme paténu s chlebem, drží ji trochu pozdvihnutou nad oltářem
a potichu říká:

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa.
Z tvé štědrosti jsme přijali chléb,
který ti přinášíme.
Je to plod země a plod lidské práce,
a stane se nám chlebem věčného života.
A položí paténu s chlebem na oltář.
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Pokud se nezpívá, může kněz říkat tuto modlitbu nahlas 
a lid může připojit následující zvolání:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Jáhen nebo kněz nalije víno a trochu vody do kalicha a potichu řekne:

Jako se tato voda spojuje s vínem,
tak ať jsme spojeni s božstvím věčného Slova,
spojeného s naším lidstvím.
Kněz vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a potichu říká:

Požehnaný jsi Hospodine, Bože celého světa.
Z tvé štědrosti jsme přijali víno,
které ti přinášíme.
Je to plod révy a plod lidské práce,
a stane se nám nápojem duchovním.
A postaví kalich na korporál.
Pokud se nezpívá, může říkat tuto modlitbu nahlas a lid může připojit následující
zvolání:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Potom se kněz skloní a potichu říká:

S duší pokornou a se srdcem zkroušeným
prosíme, Bože, abys nás přijal:
ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí.
Kněz může okouřit kadidlem dary a oltář; potom jáhen nebo někdo z přisluhujících
okouří kněze a lid.
Potom si kněz po straně oltáře myje ruce a potichu říká:

Smyj ze mě, Bože, mou nepravost
a očišť mě od hříchu.
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Přípravu darů zakončí kněz výzvou k lidu. Stojí přitom uprostřed oltáře
a obrácen k lidu říká s rozepjatýma rukama:

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.
Nebo:

Modleme se, bratři a sestry,
aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu.
Lid odpovídá zvoláním:

Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.
Modlitba nad dary
Kněz s rozepjatýma rukama pronáší modlitbu, končící slovy:
Obrací-li se k Otci:

Skrze Krista, našeho Pána.
Nebo, obrací-li se k Otci, ale na konci je zmínka o Synu:

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Nebo, obrací-li se k Synu:

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Lid odpovídá zvoláním:

Amen.

Slavení eucharistie

Eucharistická modlitba
Eucharistická modlitba začíná dialogem před prefací.
Kněz rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.
Lid mu odpoví:

I s tebou.
Kněz pozdvihne ruce a pokračuje:

Vzhůru srdce.
Lid:

Máme je u Pána.
Kněz s rozepjatýma rukama dodá:

Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Lid:

Je to důstojné a spravedlivé.
Potom kněz s rozepjatýma rukama zpívá nebo říká prefaci.
Na konci preface kněz sepne ruce a spolu s lidem zpívá nebo říká:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.
Eucharistická modlitba pokračuje některou ze čtyř anafor.
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Preface 1. o Panně Marii
Mateřství Panny Marie
Pro mše o Panně Marii. 
Text uvedený v závorce se vkládá: 
1. ledna zvláště dnes, když slavíme její Mateřství; 
a 8. září zvláště dnes, když slavíme její Narození.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
abychom tě chválili a oslavovali
a abychom ti děkovali
také za blahoslavenou Matku, Pannu Marii,
(zvláště dnes, když slavíme její Mateřství nebo Narození).
Neboť na ní spočinula tvá moc
a ona z Ducha svatého počala
tvého jednorozeného Syna:
její slavné, neporušené panenství
dalo světu věčné světlo,
našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy,
nebesa vyznávají tvou slávu
a svatí serafové ti společně zpívají píseň.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
pokorně tě vyznáváme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 2. o Panně Marii
Církev chválí Boha spolu s Pannou Marií
Pro mše o Panně Marii.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých,
a abychom ti spolu s nimi,
především s blahoslavenou Pannou Marií,
zpívali píseň chvály.
Neboť veliké věci jsi učinil celému světu
a tvé slitování je od pokolení do pokolení:
sklonil ses k poníženosti své služebnice
a skrze ni jsi dal světu Spasitele,
svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.
Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 1. o svatých
Sláva svatých a naše společenství s nimi
Pro votivní mši o všech svatých; pro mše o svatých patronech a o titulárních
světcích kostelů; pro slavnosti a svátky svatých, pokud pro ně není předepsána
vlastní preface; může se jí použít i o památkách svatých.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,

abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
že ukazuješ svou slávu na svých svatých.
Neboť velikost jejich života je tvůj dar:
vydali o tobě svědectví
a dali nám příklad
a nepřestávají za nás u tebe prosit.
V jejich společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu
a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství
skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
jehož krev nám otvírá přístup
do tvého věčného království.
A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 2. o svatých
Svědectví, příklad a přímluva svatých
Pro votivní mši o všech svatých; pro mše o svatých patronech a o titulárních
světcích kostelů; pro slavnosti a svátky svatých, pokud pro ně není předepsána
vlastní preface; může se jí použít i o památkách svatých.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid
a dáváš mu své svaté;
jejich obdivuhodné svědectví 
tvou církev ustavičně obnovuje,
jejich život nám zjevuje tvou lásku
a jejich příklad a modlitby nám pomáhají,
aby také skrze nás
konal tvůj Syn ve světě dílo spásy.
A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface o svatých našeho řádu
Charisma a příklad našich svatých
Pro slavnosti a svátky světců našeho řádu; může se jí použít i o jejich
památkách.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť ty jsi z mnohých,
kdo k tobě kráčeli po cestě svatého Dominika,
přivedl svatého N (svatou N) k vrcholům dokonalosti,
a dopřáváš nám ho (ji) dnes oslavovat,
abys nás povzbudil k jeho (jejímu) následování
a upevnil v našem povolání.
Ty, které jsi, milosrdný Otče, povolal ve svém Synu, 
abys je posvětil v pravdě,
on (ona) vzdělával(a) tvým slovem,
přiváděl(a) žíznivé k pramenům spásy,
pomáhal(a) jim čerpat milost ve svátostech víry
a v apoštolské lásce toužil(a) přivést všechny k jednotě.
A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými
radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface o mučednících
Mučednictví jako svědectví Boží moci a síly
Pro slavnosti a svátky mučedníků; může se jí použít i o jejich památkách.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
a abychom tě chválili za to,
žes nám na svém mučedníku (na své mučednici) N 
zjevil svou moc.
On(a) následoval(a) tvého Syna až na smrt
a víru v něho zpečetil(a) krví;
a jeho (její) oběť je nám svědectvím,
že lidskou slabost proměňuješ v sílu
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
hledí na tvou tvář a ustavičně se radují.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
vyznáváme tě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface o duchovních pastýřích
Poslání svatých pastýřů v církvi
Pro slavnosti a svátky duchovních pastýřů; může se jí použít i o jejich
památkách.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho jsi dal církvi svatého N (a N),
aby pro ni žil(i),
aby ji vyučoval(i) slovem i příkladem,
aby jí pomáhal(i) svou modlitbou.
A proto tě společně s anděly a se všemi svatými 
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…



Preface

149

Preface o pannách a řeholnících
Život zasvěcený Bohu 
je znamením plnosti, k níž církev roste
Pro slavnosti a svátky panen a řeholníků; může se jí použít i o jejich
památkách.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky,
abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých,
a abychom ti děkovali za ty,
kdo se zcela oddali Kristu
a všeho se vzdali pro jeho království.
Neboť jejich život pro druhé 
vydává světu svědectví o tvé lásce
a zjevuje církvi, že ji posvěcuje tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti,
k níž církev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy 
našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 1. obecná
Obnova všeho v Kristu
Pro mše, které nemají vlastní prefaci, pokud není předepsána preface příslušné
liturgické doby.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť v něm jsi dal všemu smysl a jednotu
a na jeho plnosti máme všichni účast.
Byl rovný tobě, a vzdal se všeho, 
vydal se za nás
a jeho krev na kříži prolitá smířila všechno.
A tys ho nade všechno povýšil
a on je věčnou spásou všech, kdo ho následují.
A proto tě celý vesmír oslavuje
a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.
Také my tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 2. obecná
Stvoření, hřích a vykoupení
Pro mše, které nemají vlastní prefaci, pokud není předepsána preface příslušné
liturgické doby.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť tvá dobrota člověka stvořila,
spravedlnost odsoudila
a tvé milosrdenství vykoupilo
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho tě chválíme a oslavujeme
a se všemi nebeskými zástupy
radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 3. obecná
Oslava Boha za stvoření a vykoupení
Pro mše, které nemají vlastní prefaci, pokud není předepsána preface příslušné
liturgické doby.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on je tvé Slovo,
jímž všechno tvoříš,
on je tvůj milovaný Syn,
v němž všechno obnovuješ.
A proto ti všechno slouží,
vykoupený vesmír tě chválí
a tvoji svatí ti vzdávají díky.
Také my tě chválíme
a také my ti děkujeme
a se všemi nebeskými zástupy 
tě oslavujeme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 4. obecná
Chvála Boží skrze Krista
Pro mše, které nemají vlastní prefaci, pokud není předepsána preface příslušné
liturgické doby.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on je jediný Prostředník mezi námi a tebou:
tys nám ho dal, abychom tě skrze něho chválili
a abychom ti skrze něho děkovali;
bez něho není naše děkování tebe důstojné
a je spasitelné jen skrze něho.
V něm tě chválí nebe i země,
v něm tě chválí všichni andělé
a bez ustání volají:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 5. obecná
Vyznání víry v Krista Vykupitele
Pro mše, které nemají vlastní prefaci, pokud není předepsána preface příslušné
liturgické doby.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on za nás zemřel
a my si jeho smrt ve společenství lásky připomínáme,
on vstal z mrtvých
a my jeho vzkříšení s vírou vyznáváme,
on jednou slavně přijde
a my na jeho příchod s důvěrou čekáme.
Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 6. obecná
Kristus nám přináší spásu
Pro mše, které nemají vlastní prefaci, pokud není předepsána preface příslušné
liturgické doby.
Tato preface je převzata z druhé eucharistické modlitby, str. 170.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
Otče svatý,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
skrze Ježíše Krista.
Neboť on je tvé Slovo, skrze něž všechno tvoříš,
on je Spasitel a Vykupitel, kteréhos nám poslal,
on je tvůj milovaný Syn:
mocí svatého Ducha se stal člověkem,
narodil se z Panny,
a aby naplnil tvou vůli
a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid,
rozepjal ruce a dal se přibít na kříž,
přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení.
A proto společně s anděly a se všemi svatými
hlásáme tvou slávu a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 1. za zemřelé
Zármutek a křesťanská naděje tváří v tvář smrti
Pro mše za zemřelé.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť v něm nám zazářila naděje,
že vstaneme z mrtvých:
Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje,
ale utěšuje nás zaslíbení věčného života;
vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká,
ale ve smrti se naplňuje,
a když se rozpadne naše pozemské obydlí,
dostaneme u tebe domov věčný.
A proto s andělskými sbory,
které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží,
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 2. za zemřelé
Kristus zemřel za všechny
Pro mše za zemřelé.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on sám zemřel za všechny,
aby nikdo z nás nezahynul,
on sám se vydal na smrt,
abychom všichni měli život
a žili v tobě navěky.
A proto tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 3. za zemřelé
Kristus je vzkříšení a život
Pro mši za zemřelé.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on je spása světa,
on je náš život a naše vzkříšení.
Skrze něho tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 4. za zemřelé
Z pozemského života do nebeské slávy
Pro mše za zemřelé.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť ty jsi náš tvůrce i spasitel:
od tebe máme život
a ve tvých rukou jsme,
když žijeme i když umíráme;
a ty nás skrze svého ukřižovaného Syna 
vysvobozuješ z otroctví hříchu,
a až se vrátíme do země, z níž jsme vzati,
ty nás skrze něho vzkřísíš
a dáš nám účast na jeho slávě.
A proto tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Preface 5. za zemřelé
Kristovo vítězství nad smrtí nám otevřelo věčný život
Pro mše za zemřelé.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť i když jsme zhřešili,
tys nás nepřestal milovat,
i když jsme propadli smrti,
tys nás neopustil,
ale poslal jsi svého Syna,
aby nás zachránil:
on naši smrt přemohl
a otevřel nám život věčný.
A proto se připojujeme ke chvále,
kterou ti vzdávají nebesa,
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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První eucharistická modlitba
Římský kánon
Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Proto skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána,
pokorně žádáme a prosíme,
dobrotivý Otče:
Sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

Přijmi a požehnej  tyto dary,
tuto oběť svatou a nekrvavou.
A s rozepjatýma rukama pokračuje:

V jednotě s tvým služebníkem, naším papežem N,
s naším biskupem N
zde se mohou jmenovat také pomocní biskupové (srv. Všeobecné pokyny
k Římskému misálu, č. 109)

a se všemi, kterým je svěřena
pravá, obecná, apoštolská víra,
obětujeme tyto dary
především za tvou církev, svatou a obecnou.
Po celém světě ji naplňuj pokojem,
chraň, sjednocuj a veď.
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Vzpomínka na živé

Pamatuj, Bože,
na své služebníky a služebnice,
které ti dnes připomínáme 
(zvláště na N).
Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště vzpomenout.
Při křtu se ve vzpomínce na živé připomínají kmotři (str. 208):
Potom rozepne ruce a pokračuje:

Pamatuj také na všechny kolem shromážděné;
vždyť jejich víru i zbožnost znáš.
Za ně ti přinášíme
a oni ti přinášejí tuto oběť chvály
za sebe i za všechny sobě blízké,
za život v bezpečí, za vykoupení a naději ve spásu
a modlí se k tobě,
Bože věčný, živý a pravý.

1. eucharistická modlitba
Vzpomínka na svaté
O slavnosti Nanebevstoupení Páně:
V tomto společenství slavíme posvátný den,
kdy náš Pán, tvůj jednorozený Syn,
vyvýšil naše slabé lidství spojené se svým božstvím na trůn tvé slávy;
a také uctíváme slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista, *

V tomto společenství také uctíváme 
slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista,
* jejího snoubence svatého Josefa,
tvé svaté apoštoly a mučedníky
Petra a Pavla,
Ondřeje, (Jakuba, Jana,
Tomáše, Jakuba, Filipa,
Bartoloměje, Matouše,
Šimona a Tadeáše,
Lína, Kléta, Klementa,
Sixta, Kornélia, Cypriána,
Vavřince, Chryzogona,
Jana a Pavla,
Kosmu a Damiána)
a všechny tvé svaté.
Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu
ať nás vždycky a všude chrání tvá moc.
(Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.)
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Kněz pokračuje s rozepjatýma rukama:

Přijmi tedy milostivě, Bože,
oběť svých služebníků
i celé své rodiny.
Na tomto místě se při některých příležitostech vkládají zvláštní prosby:
Při křtu (str. 209), při slavných slibech mužů (str. 210), žen (str. 212).

Dej našim dnům svůj řád a mír.
Vysvoboď nás od věčné záhuby
a připočti k zástupu vyvolených.
Sepne ruce.

(v Kristu, našem Pánu. Amen.)
S rukama vztaženýma nad dary říká:

Učiň, Bože, ty sám,
ať je tato oběť
v plnosti tvého požehnání
tobě zasvěcená,
právoplatná a duchovní,
hodná tvého zalíbení;
ať se nám stane tělem a krví tvého milovaného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
Sepne ruce.

1. eucharistická modlitba

165

V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně,
jak to vyžaduje jejich povaha.

Neboť on večer před svým utrpením
Vezme chléb, drží ho trochu pozdvižený nad oltářem a pokračuje:

vzal do svatých a ctihodných rukou chléb,
pozdvihne oči,

pozdvihl oči k nebi,
k tobě, svému Otci všemohoucímu,
vzdal ti díky a požehnal,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou
také tento slavný kalich,
znovu ti vzdal díky a požehnal,
dal svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho
pozdraví.

166

mešní řád

Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich,
zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
Potom kněz s rozepjatýma rukama říká:

Proto na památku
požehnané smrti,
slavného vzkříšení
a nanebevstoupení
tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
obětujeme, Bože, ke tvé slávě
my, tvoji služebníci
i tvůj svatý lid,
dar z tvých darů,
oběť čistou, oběť svatou, oběť neposkvrněnou:
svatý chléb věčného života
a kalich věčné spásy.

1. eucharistická modlitba
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S rozepjatýma rukama pokračuje:

Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří.
Přijmi je se zalíbením
jako oběť svého služebníka spravedlivého Ábela,
jako oběť našeho praotce Abraháma,
jako oběť z rukou svého kněze Melchizedecha,
jako oběť svatou a neposkvrněnou.
Skloní se, sepne ruce a pokračuje:

V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože:
Přikaž svému svatému andělu,
ať ji přenese na tvůj nebeský oltář,
před tvář tvé božské velebnosti.
A nás všechny,
kdo máme účast na tomto oltáři
a přijmeme svaté tělo a krev tvého Syna,
vzpřímí se, znamená se křížem a říká:

naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí
sepne ruce

(skrze Krista, našeho Pána. Amen).
Vzpomínka na mrtvé
S rozepjatýma rukama říká:

Pamatuj také, Bože,
na své služebníky a služebnice,
kteří nás předešli se znamením víry
a spí spánkem pokoje (zvláště na N).
Sepne ruce a chvíli se potichu modlí za ty, na které chce zvláště vzpomenout.
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Potom rozepne ruce a pokračuje:

Do místa občerstvení, světla a míru
uveď všechny, kdo odpočinuli v Kristu
sepne ruce

(našem Pánu. Amen.)
Pravou rukou se bije v prsa a říká:

I nám, hříšníkům,
a s rozepjatýma rukama pokračuje:

kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování,
dej podíl a společenství
se svými svatými apoštoly a mučedníky:
Janem, Štěpánem, 
Matějem, Barnabášem,
(Ignácem, Alexandrem,
Marcelinem, Petrem,
Felicitou, Perpetuou, Agátou,
Lucií, Anežkou,
Cecilií, Anastázií)
a se všemi svými svatými.
Neposuzuj nás podle skutků,
ale přijmi nás do jejich společnosti
jako štědrý dárce milosti.
Sepne ruce.

Skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
A pokračuje.

Neboť skrze něho
toto všechno stále tvoříš a je to dobré,
všechno posvěcuješ,
životem naplňuješ,
žehnáš a nám rozděluješ.

mešní řád
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Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Lid zvolá:

Amen.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou
Páně, str. 186.
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Druhá eucharistická modlitba
Následující preface se může zaměnit za jinou:
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
Otče svatý,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
skrze Ježíše Krista.
Neboť on je tvé Slovo, skrze něž všechno tvoříš,
on je Spasitel a Vykupitel, kteréhos nám poslal,
on je tvůj milovaný Syn:
mocí svatého Ducha se stal člověkem,
narodil se z Panny,
a aby naplnil tvou vůli
a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid,
rozepjal ruce a dal se přibít na kříž,
přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení.
A proto společně s anděly a se všemi svatými
hlásáme tvou slávu a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Vpravdě jsi svatý, Bože,
jsi pramen všeho posvěcení.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Proto prosíme:
Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je,
sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

ať se nám stanou tělem a  krví
našeho Pána, Ježíše Krista.
Sepne ruce.
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně,
jak to vyžaduje jejich povaha.

Neboť on, když se vydával na smrt,
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal při večeři chléb,
vzdal ti díky,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní:

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
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Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje

Po večeři vzal také kalich,
znovu ti vzdal díky,
dal svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho
pozdraví.
Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich,
zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

2. eucharistická modlitba
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Potom kněz s rozepjatýma rukama říká:

Proto konáme, Otče,
památku smrti a vzkříšení tvého Syna,
obětujeme ti chléb života a kalich spásy
a vzdáváme díky za to,
že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit.
S rozepjatýma rukama pokračuje:

A v pokoře tě prosíme:
Ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově,
shromáždí a sjednotí Duch svatý.
Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě;
veď ji k dokonalosti lásky
v jednotě s naším papežem N, naším biskupem N
zde se mohou jmenovat také pomocní biskupové (srv. Všeobecné pokyny
k Římskému misálu, č. 109)

a se všemi, kdo jsou pověřeni,
aby v tvé církvi konali službu.
Na tomto místě se při některých příležitostech vkládají zvláštní prosby:
Při křtu (str. 209), při slavných slibech (str. 211–212).
Ve mši za zemřelé se místo následující modlitby může říkat:
* Pamatuj na svého služebníka (na svou služebnici) N,
který odešel (která odešla) z tohoto světa k tobě.
Byl pokřtěn v Krista a stal se mu podobným ve smrti.
(Byla pokřtěna v Krista a stala se mu podobnou ve smrti.)
Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení.
Pamatuj také na všechny bratry a sestry,
zesnulé v naději ve vzkříšení,
a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování;
přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. *
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* Pamatuj také na naše bratry a sestry,
zesnulé v naději ve vzkříšení,
a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování;
přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. *
Smiluj se nad námi nade všemi:
dej nám věčný život
ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií,
s tvými apoštoly
a se všemi spravedlivými od počátku světa;
ať tě s nimi chválíme a oslavujeme
sepne ruce

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Lid zvolá:

Amen.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou
Páně, str. 186.
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Třetí eucharistická modlitba
Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Vpravdě jsi svatý, Bože,
a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil:
Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
mocí Ducha svatého
všemu dáváš život a všechno posvěcuješ;
a ustavičně si shromažďuješ lid,
aby od východu až na západ
byla tvému jménu přinášena oběť čistá.
Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Proto tě, Otče, pokorně prosíme,
posvěť svým Duchem tyto dary,
které před tebe klademe;
sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

ať se stanou tělem a  krví tvého Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista,
sepne ruce

neboť on sám nám přikázal
slavit toto tajemství:
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V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, 
jak to vyžaduje jejich povaha.

V noci, kdy se za nás vydal,
vezme chléb, drží ho pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal při večeři chléb,
vzdal ti díky a požehnal,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal také kalich,
vzdal ti díky a požehnal,
dal svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho
pozdraví.
Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
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Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich,
zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
Potom kněz s rozepjatýma rukama říká:

Proto na památku
spasitelné smrti tvého Syna
i jeho vzkříšení a nanebevstoupení
a v očekávání jeho slavného příchodu
přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání,
tuto oběť živou a svatou.
S rozepjatýma rukama pokračuje:

Shlédni na oběť své církve:
vždyť je to oběť tvého Syna,
a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni.
A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev,
naplň jeho svatým Duchem,
ať jsme jedno tělo a jedna duše
v Kristu, našem Pánu.
Skrze něho ať se před tebou stáváme
obětí úplnou a ustavičnou,
abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými:
s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií,
s tvými apoštoly a slavnými mučedníky
(se svatým N může se vložit jméno světce toho dne nebo patrona)
a se všemi svatými –
našimi zastánci a stálými pomocníky.
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Pro tuto oběť našeho smíření
dej, Bože, celému světu mír a spásu.
Pamatuj na svou církev putující po této zemi,
upevni ji ve víře a lásce.
Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N,
našeho biskupa N,
zde se mohou jmenovat také pomocní biskupové (srv. Všeobecné pokyny
k Římskému misálu č. 109).

biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
Na tomto místě se při slavných slibech vkládají zvláštní prosby (str. 211–212).

Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, 
vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.
Na tomto místě se při křtu vkládají zvláštní prosby (str. 210).

Smiluj se nad svými rozptýlenými syny,
abychom všichni byli jedno v tobě.
Ve mši za zemřelé se místo následující modlitby může říkat:
* Pamatuj na svého služebníka (na svou služebnici) N,
který odešel (která odešla) z tohoto světa k tobě.
Byl pokřtěn v Krista a stal se mu podobným ve smrti.
(Byla pokřtěna v Krista a stala se mu podobnou ve smrti.)
Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení,
až Kristus probudí mrtvé
a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného.
Přivítej ve svém království
také ostatní naše zemřelé bratry a sestry
i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství.
Splň naši naději, 
že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu;
potom už nebude pláč, protože tě uvidíme tváří v tvář,
a budeme ti podobni na věky, Bože náš,
a věčně tě budeme chválit,
sepne ruce
skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. *
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* Přivítej ve svém království
naše zemřelé bratry a sestry
i všechny, kdo z tohoto světa odešli
v tvém přátelství.
Splň naši naději,
že s nimi budeme v tobě věčně žít
a vidět tvou slávu;
sepne ruce

skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. *
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Lid zvolá:

Amen.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou
Páně, str. 186.
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Čtvrtá eucharistická modlitba
Následující prefaci nelze zaměnit za jinou.
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné, svatý Otče,
abychom ti vzdávali díky,
vpravdě je spravedlivé hlásat tvou slávu.
Neboť tys jediný Bůh, živý a pravý;
jsi dříve, než začal čas, a žiješ navěky
a přebýváš v nedostupném světle.
Tys jediné dobro a zdroj všeho života.
Všechno jsi stvořil a naplňuješ svým požehnáním,
a všem dáváš své světlo a radost.
Proto před tebou stojí nesčetné zástupy andělů,
ve dne v noci ti slouží,
hledí na tvou tvář a ustavičně tě slaví.
S nimi také my radostně vyznáváme tvé jméno,
a našimi ústy tě chválí celý vesmír
a všechno tvorstvo zpívá:
Svatý, Svatý, Svatý…
Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Děkujeme ti, svatý Otče,
a vyznáváme, že jsi veliký
a žes všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce.
Člověka jsi stvořil k svému obrazu
a svěřil jsi mu celý svět,
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aby vládl nade vším tvorstvem
a sloužil jedině tobě, svému Stvořiteli.
A když ti člověk odepřel poslušnost
a ztratil tvé přátelství,
tys ho nenechal napospas smrti.
Slitovával ses nad lidmi a pomáhal jim,
aby tě hledali a nacházeli.
Častokrát jsi jim nabízel smlouvu
a kázáním proroků je učil očekávat spásu.
A tak jsi, Otče, miloval svět,
žes k naší spáse poslal
svého jediného Syna,
když přišla plnost času.
Mocí svatého Ducha se stal člověkem,
narodil se z Panny Marie,
žil náš život
a podobal se nám ve všem, kromě hříchu.
Chudým zvěstoval spásu,
zajatým vykoupení,
zarmouceným radost.
A naplnil tvou vůli
a byl poslušný až k smrti kříže;
svou smrtí smrt přemohl
a svým vzkříšením obnovil život.
A abychom už nežili sami sobě,
a žili pro něho,
tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného,
poslal jako tvůj první dar těm, kdo uvěřili,
tvého svatého Ducha;
a ten dále koná ve světě jeho dílo,
všechno naplňuje a posvěcuje.
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Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Proto tě, Otče, prosíme:
ať svatý Duch posvětí také tyto dary,
sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

aby se staly tělem a  krví
našeho Pána, Ježíše Krista.
Sepne ruce.

Neboť skrze tělo a krev tvého Syna
obnovujeme s tebou věčnou smlouvu
a konáme veliké tajemství, které nám odkázal.
V následujících textech je třeba pronášet slova Páně jasně a srozumitelně, 
jak to vyžaduje jejich povaha.

Když přišla hodina, abys ho, Otče, oslavil,
ukázal všechnu svou lásku
a těm, které zanechával ve světě,
se vydal do krajnosti:
vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Po večeři vzal chléb,
požehnal jej,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu a pokleknutím ho pozdraví.
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Potom vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

Také vzal kalich naplněný vínem,
vzdal ti díky, dal jej svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI:
TOTO JE KALICH MÉ KRVE,
KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY
NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ.
TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho
pozdraví.
Potom řekne:

Tajemství víry.
A lid pokračuje zvoláním:

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento kalich,
zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod,
Pane Ježíši Kriste.
Nebo:

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
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Potom kněz s rozepjatýma rukama říká:

Proto konáme, Bože,
slavnou památku našeho vykoupení:
Zvěstujeme, že Kristus zemřel
a sestoupil mezi mrtvé,
vyznáváme, že vstal z mrtvých a usedl po tvé pravici,
a v očekávání jeho slavného příchodu
obětujeme ti jeho tělo a jeho krev,
oběť, ve které ty máš zalíbení
a celý svět spásu.
S rozepjatýma rukama pokračuje:

Shlédni, dobrotivý Otče, na oběť,
kterous ty sám vložil do rukou své církvi;
dej všem, kdo budou z tohoto jednoho chleba jíst
a z tohoto jednoho kalicha pít,
ať jsou v Duchu svatém jedno tělo,
aby se stali dokonalou a živou obětí v Kristu,
k chvále tvého jména.
A ještě, Bože, prosíme:
Pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť přinášíme:
Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N,
našeho biskupa N,
zde se mohou jmenovat také pomocní biskupové (srv. Všeobecné pokyny
k Římskému misálu č. 109).

na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve,
Na tomto místě se při slavných slibech vkládají zvláštní prosby:
na bratry, kteří se ti dnes navždy zasvětili řeholními sliby 
(na sestry, které se ti dnes navždy zasvětily řeholními sliby),
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na ty, kdo přinesli své dary,
a na všechny kolem shromážděné,
na všechen svůj lid
i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem.
Pamatuj také na věřící,
kteří odpočinuli v tvém Kristu,
i na všechny zemřelé,
neboť ty o jejich víře víš.
A nám všem, svým synům, dobrotivý Otče,
dej nebeské dědictví
s blahoslavenou Pannou a Bohorodičkou Marií,
s tvými apoštoly a svatými.
Ve tvém království
a s celým vesmírem,
vysvobozeným z hříchu a smrti,
ať tě oslavujeme
skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
sepne ruce

neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
Vezme paténu s hostiemi a kalich, pozdvihne je a říká:

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Lid zvolá:

Amen.
Potom kněz postaví paténu i kalich na korporál a říká výzvu před modlitbou
Páně, str. 186.
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Přijímání
Modlitba Páně
Kněz se sepjatýma rukama říká:

Podle Spasitelova příkazu
a podle jeho božského učení
odvažujeme se modlit:
Nebo:

Pomodleme se, jak nás Pán Ježíš naučil
(jak nás naučil náš Pán, Ježíš Kristus):
Nebo:

Pán Ježíš řekl: Proste, a bude vám dáno.
S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci:
Nebo:

Když jsme byli pokřtěni,
(nepřijali jsme ducha otroctví,
abychom se znovu báli, ale)
přijali jsme Ducha synovství,
v němž smíme Boha nazývat Otcem.
Proto se teď s důvěrou pomodleme,
jak nás naučil Pán Ježíš:
Nebo:

Ve společenství se všemi,
kdo vyznávají Kristovo jméno,
pomodleme se modlitbu,
kterou nám odkázal Pán Ježíš:

Přijímání
Rozepne ruce a spolu s lidem pokračuje:

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.
Dále pokračuje kněz sám a s rozepjatýma rukama říká:

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože,
a dej našim dnům svůj mír.
Smiluj se nad námi a pomoz nám:
Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu,
ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem
a s nadějí očekáváme požehnaný příchod
našeho Spasitele Ježíše Krista.
Sepne ruce.
Lid zakončí modlitbu zvoláním:

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
Pozdravení pokoje
Potom kněz s rozepjatýma rukama říká nahlas:

Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům:
Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.
Nehleď tedy na naše hříchy,
ale na víru své církve,
a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě.
Sepne ruce.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
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Lid odpovídá:

Amen.
Kněz obrácen k lidu rozepne a znovu sepne ruce, přitom říká:

Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
Lid odpovídá:

I s tebou.
Potom může jáhen nebo kněz vyzvat věřící následujícími anebo podobnými
slovy, aby se navzájem pozdravili a ujistili se vzájemnou láskou:

Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
A všichni se navzájem pozdraví způsobem, který je v místě obvyklý – např.
podáním ruky se slovy Pokoj s tebou. Kněz dá pozdravení pokoje jáhnovi nebo
přisluhujícímu.

Lámání chleba
Kněz vezme hostii, láme ji nad paténou, 
vpouští malý úlomek do kalicha a potichu říká:

Svátost Kristova těla a jeho krve
ať nám slouží k věčnému životu.
Přitom se zpívá nebo říká:

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
daruj nám pokoj.
Pokud lámání trvá delší dobu, může se toto volání opakovat vícekrát. Poslední
zvolání však vždy končí slovy: daruj nám pokoj.

Přijímání

Přijímání
Po vpuštění částečky hostie do kalicha 
kněz se sepjatýma rukama potichu říká:

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého,
tys naplnil Otcovu vůli
a v Duchu svatém jsi dal svou smrtí život celému světu.
Skrze své tělo a svou krev
vysvoboď i mě za všech mých nepravostí
a zbav mě všeho zlého,
ať vždycky miluji tvá přikázání
a nikdy se od tebe neodloučím.
Nebo:

Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste,
ať přijímání tvého těla a tvé krve
není mým odsouzením,
ale mou ochranou a lékem
pro duši i tělo.
Kněz poklekne, vezme hostii, 
drží ji trochu pozdvihnutou nad paténou a obrácen k lidu nahlas říká:

Hle, Beránek Boží,
ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
A spolu s lidem pokračuje:

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel,
ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.
Kněz obrácen k oltáři potichu řekne:

Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému.
A s úctou přijme Kristovo tělo.

189

190

mešní řád

Potom vezme kalich a potichu řekne:

Krev Kristova ať mě zachová k životu věčnému.
A s úctou přijme Kristovu krev.
Potom jde podávat svaté přijímání věřícím. Každému z nich ukáže trochu
pozdvihnutou hostii a řekne:

Tělo Kristovo.
Přijímající odpoví:

Amen.
A přijme tělo Páně.
Stejným způsobem podává svaté přijímání i jáhen, akolyta nebo laik, jemuž
byla svěřena tato služba.
Podává-li se svaté přijímání pod obojí způsobou, koná se to způsobem popsaným
ve Všeobecných pokynech k Římskému misálu.
Při podání kalicha podávající řekne:

Krev Kristova.
Přijímající řekne:

Amen.
Podává-li se namáčením, říká se zároveň:

Tělo Kristovo a krev Kristova.
Přináší-li jáhen kalich s krví Páně koncelebrantům, pouze jim ho předá, nic
však přitom neříká.
Když kněz přijímá tělo Páně, začne se zpívat zpěv k přijímání. Pokud se při
svatém přijímání nezpívá, může se před anebo po podávání věřícím přečíst
z misálu text antifony k přijímání.
Po rozdávání svatého přijímání kněz nebo jáhen nebo akolyta vyčistí nad
kalichem paténu a potom i kalich.
Při čištění kněz potichu říká:

Přijetí svátosti tvého těla a krve, Pane,
ať nás posilní a stane se pro nás lékem nesmrtelnosti.

Závěrečné obřady
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Potom se kněz může vrátit k sedadlu. Je vhodné setrvat chvíli v tichém díkůčinění
nebo společně zazpívat děkovný žalm anebo píseň.

Modlitba po přijímání
U sedadla nebo u oltáře kněz řekne:

Modleme se.
A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí, pokud nepředcházelo tiché
díkůčinění.
Potom kněz s rozepjatýma rukama pronáší modlitbu končící slovy:
Obrací-li se k Otci:

Skrze Krista, našeho Pána.
Nebo, obrací-li se k Otci, ale na konci je zmínka o Synu:

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Nebo, obrací-li se k Synu:

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Lid odpovídá zvoláním:

Amen.
Závěrečné obřady
Krátká sdělení
Pokud je třeba něco sdělit lidu, vsunou se krátká sdělení na toto místo.

Požehnání a propuštění
Kněz obrácen k lidu rozepne ruce a řekne:

Pán s vámi.
Lid odpoví:

I s tebou.
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Kněz žehná lid slovy:

Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn  i Duch svatý.
Lid odpovídá:

Amen.
V určitých dnech a při některých příležitostech může kněz udělovat požehnání
slavnostním způsobem, nebo může nad shromážděným lidem říkat žehnající
modlitbu. Texty pro tyto příležitosti jsou uvedeny vždy na příslušném místě.
Biskup může použít buď těchto textů, nebo obvyklého textu pro biskupské
požehnání. Při apoštolském požehnání spojeném s udělením plnomocných
odpustků použije však textů z Římského misálu, které jsou k tomu určené.
Potom jáhen nebo sám kněz obrácen k lidu se sepjatýma rukama řekne:

Jděte ve jménu Páně.
Lid odpoví:

Bohu díky.
Po celý velikonoční oktáv a o slavnosti Seslání Ducha svatého 
se lid propouští slovy:

Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.
A lid odpovídá:

Bohu díky, aleluja, aleluja.
Nakonec kněz políbí oltář jako na začátku, pozdraví ho spolu s přisluhujícími
obvyklou úklonou a odchází.
Pokud na mši bezprostředně navazuje nějaký další liturgický úkon, závěrečné
obřady se vynechají.

Slavnostní požehnání
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Slavnostní požehnání
Závěrečné požehnání může kněz, uzná-li za vhodné, udělovat slavnostním
způsobem.
Kněz pozdraví lid jako obvykle. Jáhen nebo (není-li přítomen jáhen) sám kněz
vyzve lid těmito anebo podobnými slovy:

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
Potom kněz s rukama vztaženýma nad lid pronáší slova slavnostního požehnání
a všichni pokaždé odpovídají:

Amen.
Nakonec jáhen nebo sám kněz propustí lid obvyklým způsobem.
Následujících textů se může použít na konci mše, po bohoslužbě slova beze
mše, na zakončení některé části společně konané denní modlitby církve nebo
v závěru slavení některé svátosti.
Ve mších spojených s určitými obřady se použije textů uvedených na příslušném
místě v misálu nebo v těchto obřadech.

V adventě
Nekonečně milosrdný Bůh se smiloval nad lidstvem 
a poslal na svět svého jednorozeného Syna: 
ať vás jeho přítomnost mezi námi posvětí 
a naplní touhou po setkání s ním tváří v tvář.
O.: Amen.

Ať vám dá Bůh neochvějnou víru, 
radostnou naději a účinnou lásku, 
abyste ke Kristu směřovali celým svým životem.
O.: Amen.

Ať vás radostné vědomí, že se Boží Syn stal jedním z nás,
naučí s důvěrou očekávat 
jeho slavný příchod na konci věků.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.
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O Narození Páně
Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, 
Světlo rozptylující temnoty světa: 
ať zažene také temnoty vašich srdcí 
a prozáří vás světlem své milosti.
O.: Amen.

Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele:
ať také vás naplní radostí 
a učiní vás zvěstovateli svého evangelia.
O.: Amen

Boží Syn sestoupil mezi nás, 
abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci: 
ať vás Bůh skrze něho naplní svým pokojem 
a připočte vás k společenství svých vyvolených.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

Slavnostní požehnání

O utrpení Páně
Milosrdný Bůh nás volá, 
abychom i v utrpení následovali příklad lásky jeho Syna: 
ať vám dá věrnost a vytrvalost v službě 
a provází vás svým požehnáním.
O.: Amen.

Ukřižovaný Kristus nás svou smrtí 
vysvobodil ze smrti věčné: 
ať vás naučí žít pro druhé 
a dá vám účast na svém věčném životě.
O.: Amen.

Ukřižovaný Kristus se pro nás ponížil až k smrti: 
ať vám dá ducha pravé pokory 
a povýší vás k slávě vzkříšení.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.
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V době velikonoční
Bůh nás skrze svého vzkříšeného Syna vykoupil 
a přijal za své syny: 
ať vás naplní svou radostí a svým požehnáním.
O.: Amen.

Kristus pro nás získal nárok na svobodu Božích dětí: 
ať vás naučí užívat pravé svobody 
a dá vám dědický podíl ve svém království.
O.: Amen.

Kristus nás povolal skrze víru a křest ze smrti k životu: 
ať vám ukazuje cestu k věčné spáse 
a připraví vám místo v domě svého Otce.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

1. v liturgickém mezidobí
Hospodin ať vám žehná 
a ať je vaší stráží.
O.: Amen.

Ať nad vámi rozjasní svou tvář 
a smiluje se nad vámi.
O.: Amen.

Ať k vám svou tvář obrátí 
a naplní vás svým pokojem.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

Árónské požehnání: Nm 6,24–26
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2. v liturgickém mezidobí
Pokoj Boží, převyšující všechno chápání, 
ať střeží vaše srdce i vaše myšlenky, 
abyste nepřestávali poznávat a milovat Boha 
i jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

3. v liturgickém mezidobí
Dobrotivý Bůh ať vám žehná: 
ať vám dá ducha moudrosti, 
abyste poznávali, co je vám ke spáse.
O.: Amen.

‘

Ať rozmnožuje vaši víru 
a dá vám vytrvalost v dobrém.
O.: Amen.

Ať vás k sobě vede cestou pokoje a lásky.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.
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4. v liturgickém mezidobí
Ať vám Bůh žehná: 
ať je vaší útěchou a vaším pokojem.
O.: Amen.

Ať vás chrání ve všech zkouškách 
a naplní vaše srdce svou láskou.
O.: Amen.

Ať rozmnožuje také vaši víru a naději, 
abyste konali jeho vůli a došli do života věčného.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

5. v liturgickém mezidobí
Všemohoucí Bůh ať vás chrání ode všeho zlého 
a sešle vám své požehnání.
O.: Amen.

Ať otevírá vaše srdce, abyste ochotně přijímali jeho slovo 
a byli naplněni radostí.
O.: Amen.

Ať vás učí poznávat, co je dobré a správné, 
vede vás po cestě svých přikázání 
a jednou vás přijme do společnosti svých vyvolených.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

Slavnostní požehnání

O Panně Marii
Bůh se smiloval nad lidstvem 
a poslal nám svého Syna, Vykupitele, 
narozeného z Panny Marie: 
ať se i nad vámi smiluje 
a sešle vám hojnost svého požehnání.
O.: Amen.

Ta, která nám dala Dárce života, 
ať se za vás vždycky přimlouvá 
a provází vás svou ochranou.
O.: Amen.

A když nás Kristus svěřil do její mateřské péče, 
ať stále zakoušíte její pomoc 
a Bůh ať vás naplní pravou duchovní radostí.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.
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O svatých
Bůh, radost a sláva všech svatých, 
ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná.
O.: Amen.

Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, 
abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím, 
a ať vás na přímluvu (všech) svatých 
vysvobodí ze všeho zlého.
O.: Amen.

Ať vám otevře své věčné království, 
a ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

O posvěcení kostela
Bůh, Pán nebe i země, nás dnes shromáždil k (výroční)
slavnosti posvěcení tohoto kostela: 
ať vás naplní hojností svých darů a ať vám žehná.
O.: Amen.

Ať ve svém Synu všechno rozptýlené shromáždí vjedno 
a ať si z vás učiní svůj chrám, obydlí svého svatého Ducha.
O.: Amen.

Ať vás očistí a sám ve vás přebývá, 
ať vás uvede do společnosti všech svatých 
a dá vám nebeské dědictví.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.

Žehnací modlitby
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Při bohoslužbách za zemřelé
Bůh, zdroj všeho života, nám skrze svého Syna 
dal naději na vzkříšení: 
ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná.
O.: Amen.

Ať dá všem zemřelým odpočinutí, světlo a mír, 
a všem živým ať odpustí hříchy.
O.: Amen.

Ať všem, kdo věří ve vzkříšení Krista, 
dá účast na jeho životě.
O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen

Žehnací modlitby
Následujících žehnacích modliteb může kněz použít, uzná-li za vhodné, na
konci mše, po bohoslužbě slova beze mše, na zakončení některé části společně
konané denní modlitby církve nebo v závěru slavení některé svátosti.
Kněz pozdraví lid jako obvykle. Jáhen nebo (není-li přítomen jáhen) sám kněz
vyzve lid těmito anebo podobnými slovy:

Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
Potom kněz s rukama vztaženýma nad lid pronáší žehnací modlitbu
a všichni odpovídají:

Amen.
Po modlitbě kněz žehná lidu slovy:

Požehnej vás všemohoucí Bůh, 
Otec i Syn  i Duch svatý.
O.: Amen.
Nakonec jáhen nebo sám kněz propustí lid obvyklým způsobem.
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1.
Bože, bud‘ milostiv svému lidu 
a nenechávej ho bez útěchy na jeho pozemské pouti, 
když má podle tvé vůle dojít do věčné radosti. 
Skrze Krista, našeho Pána.
2.
Bože, provázej své věřící mocnou ochranou a milostí, 
dávej jim zdraví duše i těla, 
upevňuj jejich bratrskou lásku a posiluj je, 
aby ti oddaně sloužili. 
Skrze Krista, našeho Pána.
3.
Bože, dej, ať křesťanský lid 
stále hlouběji poznává, čemu věří, 
a zamiluje si nebeské dary, které od tebe přijímá. 
Skrze Krista, našeho Pána.
4.
Prosíme tě, Bože, dej, 
ať se na tvém lidu projeví síla tvého požehnání, 
aby se varoval všeho škodlivého 
a hledal to, co je prospěšné a vede ke spáse. 
Skrze Krista, našeho Pána.
5.
Bože, posiluj své věřící požehnáním, po němž touží, 
ať věrně plní tvou vůli 
a vždy se mohou radovat z tvých dobrodiní. 
Skrze Krista, našeho Pána.

Žehnací modlitby

6.
Prosíme tě, Bože, obrať svůj lid k sobě, 
aby ti sloužil celým svým srdcem: 
vždyť ty se neodvracíš ani od těch, kdo hřeší, 
a zahrnuješ svou láskou všechny, 
kdo jsou ti upřímně oddáni. 
Skrze Krista, našeho Pána.
7.
Prosíme tě, Bože, shlédni na tuto svou rodinu 
a ustavičně ji osvěcuj světlem své pravdy, 
aby přilnula k tomu, co se ti líbí, 
a snažila se věrně podle toho žít. 
Skrze Krista, našeho Pána.
8.
Bože, neopouštěj ty, kdo tě prosí 
a vyznávají, že jim dáváš a uchováváš život; 
obnovuj a rozmnožuj v nich své dary. 
Skrze Krista, našeho Pána.
9.
Bože, pohlédni milostivě na lid, 
který prosí o tvé slitování a důvěřuje v tvou dobrotu: 
dej, ať se tvá láska zrcadlí v těch, kdo ji přijímají. 
Skrze Krista, našeho Pána.
10. zvláště v adventě
Požehnej, Bože, lidu, který čeká na tvé slitování, 
a štědře ho naplň svými dary, 
po nichž z tvého vnuknutí touží. 
Skrze Krista, našeho Pána.
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11.
Bože, naplň svůj lid bohatstvím své milosti a dej mu sílu, 
aby vždycky věrně konal službu, kterous mu svěřil. 
Skrze Krista, našeho Pána.
12.
Bože, smiluj se nad svým lidem, a zbav ho všeho zla, 
aby ti sloužil celým srdcem 
a pod tvou ochranou žil stále v bezpečí.
Skrze Krista, našeho Pána.
13.
Bože, vztáhni svou mocnou pravici na pomoc svému lidu, 
aby tě hledal celým svým srdcem 
a dosáhl toho, oč má podle tvé vůle prosit. 
Skrze Krista, našeho Pána.
14.
Bože, naplňuj svou církev radostí, 
že může slavit tajemství vykoupení, 
a dej, ať má z něho trvalý užitek.
Skrze Krista, našeho Pána.
15.
Bože, štědrý dárce milosti, 
ukazuj svému lidu správnou cestu, 
ať vytrvale odmítá, co se ti nelíbí, 
a nachází radost v plnění tvých přikázání. 
Skrze Krista, našeho Pána.
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16.
Bože, chraň svou mocnou pravicí lid, 
který tě pokorně prosí, 
očišťuj ho, ukazuj mu správný směr 
a na cestě k věčné blaženosti 
naplňuj ho už nyní svou útěchou. 
Skrze Krista, našeho Pána.
17. zvláště ve Svatém týdnu
Shlédni, Bože, na tuto svou rodinu:
náš Pán Ježíš Kristus se za ni ochotně vydal do rukou
hříšníků a podstoupil muka kříže; 
dej, ať jeho oběť přinese všem lidem spásu. 
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
18. zvláště o velikonocích
Prosíme tě, Bože, dej svým věrným, 
ať mají plnou účast na velikonočním tajemství 
a toužebně očekávají dary budoucího věku, 
ať zůstanou věrní svému znovuzrození 
a žijí z něho novým životem. 
Skrze Krista, našeho Pána.
19.
Bože, otevři svému lidu 
bohaté poklady svého milosrdenství, 
chraň ho, ať žije v trvalém bezpečí 
a uč ho vděčně přijímat tvé dary, 
ať ti nikdy nepřestává za všechno děkovat 
a ustavičně tě velebí.
Skrze Krista, našeho Pána.
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20.
Ať vás Bůh zahrne svým požehnáním 
a naplní svou milostí, abyste byli čistí a svatí, 
ať vám dá účast na bohatství své slávy, 
ať vás poučuje slovem pravdy 
a povzbuzuje radostnou zvěstí spásy, 
ať vás zapálí ohněm své lásky, 
abyste se navzájem milovali. 
Skrze Krista, našeho Pána.
21. zvláště před slavností Seslání Ducha svatého
Prosíme tě, Bože, očisti své věřící, 
aby byli připraveni tělem i duší 
přijmout dary tvého svatého Ducha:
ať tvá vnuknutí proniknou jejich srdce, 
aby nepodlehli lákání hříchů 
a svou radost nacházeli v tobě. 
Skrze Krista, našeho Pána.
22. zvláště před slavností Seslání Ducha svatého
Prosíme tě, Bože, dej, 
ať se na tvých věřících projeví účinek tvého požehnání: 
naplň je svým svatým Duchem, 
ať všechno, co dělají, konají v síle tvé lásky. 
Skrze Krista, našeho Pána.
23. zvláště před slavností Seslání Ducha svatého
Bože, naplň srdce svých věřících 
milostí svého svatého Ducha,
posiluj je a upevňuj, 
ať jednomyslně setrvávají v modlitbách 
a žijí v bratrském společenství.
Skrze Krista, našeho Pána.

Žehnací modlitby
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24.
Bože, ochránce svého lidu, žehnej všem, kdo v tebe doufají:
chraň je, opatruj a veď, ať se nedostanou do područí hříchu, 
žijí v bezpečí a stále zůstávají ve tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.
25. o slavnostech, svátcích nebo památkách svatých
Bože, naplň křesťanský lid radostí, 
že dáváš svým svatým pro jejich spojení s Kristem 
účast na jeho slávě; 
dej všem, kdo v nich oslavují tebe, 
ať mají spolu s nimi podíl na jejich věčném dědictví.
Skrze Krista, našeho Pána.
26. o slavnostech, svátcích nebo památkách svatých
Shlédni, Bože, na svůj lid, 
a když mu ve svých svatých dáváš mocné přímluvce 
a voláš ho k jejich následování, 
pomáhej mu, aby pod tvou ochranou a pod tvým vedením 
stále směřoval k tobě. 
Skrze Krista, našeho Pána.
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Prosby, které se vkládají do eucharistické modlitby
při mši spojené s určitými obřady

Při křtu
v Římském kánonu:
Ve vzpomínce na živé se připomínají kmotři:

Pamatuj, Bože,
na své služebníky a služebnice, kteří na sebe vzali
(na svého služebníka N, který na sebe vzal)
(na svou služebnici N, která na sebe vzala)

spoluzodpovědnost za naše nově pokřtěné
(za našeho bratra N, za naši sestru N).
Vzpomínka na svaté
V tomto společenství také uctíváme 
slavnou Pannu Marii,
Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista,
jejího snoubence svatého Josefa,
tvé svaté apoštoly a mučedníky
Petra a Pavla,
Ondřeje, (Jakuba, Jana,
Tomáše, Jakuba, Filipa,
Bartoloměje, Matouše,
Šimona a Tadeáše,
Lína, Kléta, Klementa,
Sixta, Kornélia, Cypriána,
Vavřince, Chryzogona,
Jana a Pavla,
Kosmu a Damiána)
a všechny tvé svaté.
Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu
ať nás vždycky a všude chrání tvá moc.
(Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.)

Texty pro mše spojené s určitými obřady
Přijmi tedy milostivě, Bože,
oběť svých služebníků i celé své rodiny.

Přijmi tuto oběť zvláště za ty,
kdo se znovu narodili z vody a Ducha svatého
a dostali od tebe odpuštění svých hříchů.
Připoj je k našemu Pánu, Ježíši Kristu,
a poruč zapsat jejich jména do knihy života.
Dej našim dnům svůj řád a mír.
Vysvoboď nás od věčné záhuby
a připočti k zástupu vyvolených.
(v Kristu, našem Pánu. Amen.)
Dále jako v Římském kánonu (str. 164).

ve druhé eucharistické modlitbě:
… a se všemi, kdo jsou pověřeni,
aby v tvé církvi konali službu.
Při jednom pokřtěném:

Pamatuj na našeho bratra N (naši sestru N),
který byl dnes pokřtěn (která byla dnes pokřtěna)
(a přijal(a) Ducha svatého);
dej, ať v našem společenství
ochotně a věrně následuje tvého Krista.
Nebo, při více pokřtěných:

Pamatuj na ty, kdo byli dnes pokřtěni 
(a přijali Ducha svatého);
dej, ať v našem společenství
ochotně a věrně následují tvého Krista.
Pamatuj také na naše bratry a sestry,
zesnulé v naději ve vzkříšení…
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ve třetí eucharistické modlitbě:
Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, 
vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.
Při jednom pokřtěném:

Upevni víru našeho bratra N (naší sestry N),
kterého (kterou) jsi dnes skrze koupel znovuzrození
(a dar svého svatého Ducha)
přijal do společenství své církve,
a posilni jeho (její) odhodlání žít novým životem.
Nebo, při více pokřtěných:

Upevni víru svých služebníků a služebnic,
které jsi dnes skrze koupel znovuzrození
(a dar svého svatého Ducha)
přijal do společenství své církve,
a posilni jejich odhodlání žít novým životem.
Smiluj se nad svými rozptýlenými syny,
abychom všichni byli jedno v tobě.

Při slibech mužů
v Římském kánonu:
Přijmi tedy, Bože, a milostivě posvěť 
oběť svých služebníků i celé své rodiny.

Přijmi tuto oběť zvláště za našeho bratra N (naše bratry), 
který (kteří) ti dnes z tvé milosti 
zasvětil(i) řeholními sliby svůj život; 
dej, ať v den slavného příchodu tvého Syna 
vejde (vejdou) spolu s ním do věčné radosti.
Dej našim dnům svůj řád a mír.
Vysvoboď nás od věčné záhuby
a připočti k zástupu vyvolených.
(v Kristu, našem Pánu. Amen.)

Texty pro mše spojené s určitými obřady

ve druhé eucharistické modlitbě:
… a se všemi, kdo jsou pověřeni,
aby v tvé církvi konali službu.

Pamatuj, Bože, i na našeho bratra N (bratry), 
který (kteří) se dnes navždy zasvětil(i) tvé službě;
dej, ať stále pozvedá (pozvedají) své srdce i mysl k tobě 
a oslavuje (oslavují) tvé jméno.
Pamatuj také na naše bratry a sestry,
zesnulé v naději ve vzkříšení…

ve třetí eucharistické modlitbě:
… a všechen vykoupený lid.

Pamatuj i na svého služebníka N (své služebníky), 
který (kteří) se dnes navždy k tobě připoutal(i) 
posvátnými řeholními sliby; 
posiluj toto jeho (jejich) odhodlání 
a dej, ať v tvé církvi vydává (vydávají) svědectví 
o novém a věčném životě, 
který nám získalo Kristovo vykoupení.
Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, 
vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.
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Při slibech žen
v Římském kánonu:
Přijmi tedy, Bože, a milostivě posvěť 
oběť svých služebníků i celé své rodiny.

Přijmi tuto oběť zvláště za naši sestru N (naše sestry), 
která (které) dnes z tvé milosti 
zasvětila (zasvětily) řeholními sliby svůj život tvému Synu; 
ať mu s radostí vyjde (vyjdou) vstříc, 
až přijde ve slávě na konci věků.
Dej našim dnům svůj řád a mír.
Vysvoboď nás od věčné záhuby
a připočti k zástupu vyvolených.
(v Kristu, našem Pánu. Amen.)

ve druhé eucharistické modlitbě:
… a se všemi, kdo jsou pověřeni,
aby v tvé církvi konali službu.

Pamatuj, Bože, i na naši sestru N (sestry), 
která (které) pro tebe všechno opustila (opustily), 
aby tě nacházela (nacházely) v těch, jimž bude (budou)
sloužit, a nezištně se starala (staraly) o všechny, kdo
potřebují pomoc.
Pamatuj také na naše bratry a sestry,
zesnulé v naději ve vzkříšení…

ve třetí eucharistické modlitbě:
… a všechen vykoupený lid.

Pamatuj i na svou služebnici N (tyto své služebnice), 
posiluj její (jejich) odhodlání 
oddaně následovat tvého Krista, 
aby křesťanskou láskou a životem podle evangelia 
vydávala (vydávaly) Kristu svědectví.
Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, 
vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.

Vlastní texty o svatých
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Leden
3. ledna

Nejsvětějšího Jména Ježíš
Nezávazná památka
Mešní texty i čtení z Římského misálu a lekcionáře: z votivních mší.

téhož dne 3. ledna

Bl. Štěpánky Quinzaniové, panny, řeholnice
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavené Štěpánce
jsi dal účast na Kristově utrpení;
na její přímluvu a podle jejího příkladu dej i nám,
ať se snažíme co nejvíce se podobat tvému Synu.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Leden
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7. ledna

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Památka
Vstupní antifona 
Synové Siónu, jásejte a radujte se v Hospodinu, svém Bohu,
neboť vám dal učitele spravedlnosti.

Jl 2,23a

Nebo: Gal 5,14
Celý Zákon ve své plnosti je obsažen v jediné větě:
Miluj svého bližního jako sebe.

Vstupní modlitba
Milosrdný Bože,
tys naplnil svatého Rajmunda
velikou láskou k hříšníkům a zajatcům;
na jeho přímluvu nás vysvoboď z otroctví hříchu,
abychom svobodně konali, co se ti líbí.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Všemohoucí dobrotivý Otče,
ty ukazuješ příkladem a naukou svatého Rajmunda,
že naplněním zákona je láska.
Daruj nám milostivě svého Ducha,
aby naše srdce byla naplněna láskou,
která by nás přivedla k opravdové svobodě Božích dětí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.
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Modlitba nad dary
Přinášíme ti, Bože, na oltář naše prosby a tyto dary.
Dej nám, prosíme, takovou zbožnost,
jakou jsi milostivě vlil svatému Rajmundovi,
abychom myslí i srdcem pevně přilnuli k tvým přikázáním.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán;
kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.

Modlitba po přijímání
Bože, v den památky svatého Rajmunda
jsme s radostí přijali svátostný pokrm;
dej, ať v nás upevní a rozmnoží duchovní síly,
abychom zákon naplnili skutky lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Jan 15,4–5

Leden
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10. ledna

Bl. Gundisalva z Amaranta, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys podivuhodně roznítil 
mysl blahoslaveného Gundisalva
láskou k tvému jménu
a povolals ho, aby ti sloužil v samotě;
na jeho přímluvu nám dopřej,
abychom podobně jako on o tobě stále rozjímali
a s radostí usilovně konali, co je ti milé.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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téhož dne 10. ledna

Bl. Anny od andělů Monteagudové,
panny, mnišky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys ve své dobrotě 
obdaroval blahoslavenou pannu Annu
milostí modlitby, trpělivostí a láskou k bližním;
na její přímluvu dej, 
ať přinášíme oběť chvály tvé velebnosti
a podle jejího příkladu poznáváme 
ve znameních doby jak žít,
abys mohl mít v našem životě zalíbení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Leden
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11. ledna

Bl. Bernarda Scammacca, kněze
Společné texty o svatých: o řeholnících (str. 412–413) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Bernarda jsi uvedl na cestu pokání
a evangelijní dokonalosti;
dopřej nám, ať na jeho přímluvu a podle jeho příkladu
upřímně litujeme svých hříchů
a obracíme se k tobě s čistou myslí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Bože, přijmi, prosíme, dary, které ti přinášíme,
a milostivě nám odpusť,
abychom po příkladu blahoslaveného Bernarda
vytrvali až do konce ve tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, Bože, pokrmem,
který je předchutí nebeské slávy;
pokorně tě prosíme, 
abychom jako blahoslavený Bernard dosáhli plnosti spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.
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15. ledna

Sv. Františka Fernándeze de Capillas,
kněze, Petra Sanse, biskupa,
a druhů, čínských mučedníků
Památka
Společné texty o více mučednících (str. 394–395).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi dal svatému mučedníku Františkovi 
a jeho druhům život plný lásky k tvému jménu 
a velkou sílu při hlásání víry;
dej, ať se na jejich přímluvu šíří tvé jméno v zemích, 
kde hlásali evangelium,
a nám dej pevnost ve víře, kterou zpečetili svou krví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Leden
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19. ledna

Sv. Markéty Uherské, panny, mnišky
Památka
pro mnišky: Svátek
Vstupní antifona 
srv. Žl 45,13.15
Velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň;
za ní přivádějí ke králi s radostným jásotem panny, její družky.

Vstupní modlitba
Bože, ty miluješ a chráníš panenství.
Z tvé milosti spojila svatá Markéta
krásu panenství se zásluhami dobrých skutků;
prosíme tě tedy, ať duchem spasitelné kajícnosti
obnovujeme bezúhonnost mysli.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys chtěl, aby se svatá panna Markéta,
pod vedením Ducha svatého, proslavila sebezáporem;
dej, ať se nikdy neprotivíme tvé vůli
a věrně konáme, co je ti milé.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.
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Modlitba nad dary
Bože, shlédni milostivě na tyto dary
a na přímluvu svaté Markéty,
která se podle tvé vůle stala smírnou obětí
za záchranu svého národa,
dej, prosíme, celému světu mír založený na Kristově lásce.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Antifona k přijímání Gal 2,19–20
Spolu s Kristem jsem ukřižován.
Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.

Modlitba po přijímání
Občerstvil jsi nás, Bože, nebeským pokrmem;
snažně tě prosíme, ať po příkladu svaté Markéty
tak užíváme pomíjivých hodnot tohoto světa,
abychom mohli dojít do věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Leden
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téhož dne 19. ledna

Bl. Ondřeje Grega neboli z Peschiery, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Ondřeje
jsi pronikl apoštolským duchem;
dej nám, abychom podle jeho příkladu
prospívali ve slovech i skutcích
a mohli se těšit z bohatých plodů svého úsilí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

22. ledna

Bl. Antonína della Chiesa, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Antonína
jsi roznítil božskou láskou;
na jeho přímluvu nám dopřej,
abychom, zapáleni stejnou láskou, dělali pokroky ve víře,
a vydávali věrohodné svědectví o tom, co vyznáváme.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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23. ledna

Bl. Jindřicha Seuse neboli Susa, kněze
Vstupní antifona 
Když se mě zmocní bázeň, v tebe budu doufat.
V Boha, jehož slib velebím, v Boha důvěřuji a nebudu se bát,
co mi může udělat člověk?
Bože, jsem ti zavázán sliby, přinesu ti děkovnou oběť.

Žl 56,4–5.13

Vstupní modlitba
Bože, tys povolal blahoslaveného Jindřicha,
aby následoval tvého Syna,
a podivuhodně se proslavil umrtvováním těla;
uděl nám, ať i my následujeme ukřižovaného Krista
a vždy se těšíme z jeho útěchy.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Bože, svatý Otče, tys nám přikázal,
abychom si touto obětí
připomínali tvého milovaného Syna;
dej, ať po příkladu blahoslaveného Jindřicha
rozjímáme o ukřižování
a stále lépe poznáváme Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Antifona k přijímání Př 8,19.21
Lepší je můj plod než ryzí zlato,
můj výtěžek nad vytříbené stříbro,
abych obdařila své přátele bohatstvím
a jejich pokladnice naplnila.

Leden
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Modlitba po přijímání
Všemohoucí Bože,
v den památky blahoslaveného Jindřicha
jsme se účastnili hostiny božské moudrosti;
prosíme tě, ať nás přijímání této svátosti posiluje,
abychom dosáhli věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.

27. ledna

Bl. Markolína z Forli, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty máš zalíbení v prosbách pokorných a tichých;
dej, ať jsme podle vzoru blahoslaveného Markolína
opravdu tiší a pokorní,
abychom se tak více otevřeli pro tvé dary.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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28. ledna

Sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

Svátek
Vstupní antifona Dan 12,3
Moudří se budou skvít jako zář oblohy 
a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti,
budou zářit jako hvězdy na věčné věky.
Nebo: 
Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých,
církev je nepřestává chválit,
jejich jména zůstávají v živé paměti.

srv. Sir 44,15.14

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, původce moudrosti,
tys vedl svatého Tomáše, aby nám dal příklad 
horlivého úsilí o svatost a posvátnou vědu;
pomáhej i nám, ať rozumem poznáváme, čemu učil,
a životem ho následujeme.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



Leden
Nebo:

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

Modlitba nad dary
Dobrotivý Bože, přijmi laskavě tyto dary,
které ti s radostí přinášíme při oslavě svatého Tomáše;
i z nás si učiň dar, ve kterém nalezneš zalíbení.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Preface: Služba svatých učitelů v církvi
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
zahrnovali tě chválou
a při oslavě svatého Tomáše tě velebili.
On se cele oddával modlitbě a posvátné vědě
a tys ho dobrotivě obdařil 
přejasným světlem božského vědění.
On zaplašil temnoty bludů pravdivou naukou
a jako zářivé slunce se zaskvěl životem i učením
a stal se podivuhodnou ozdobou tvé církve.
A proto tě chválíme,
s andělskými sbory a se všemi svatými 
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
Antifona k přijímání 
Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost, Pane.

Žl 16,11

Modlitba po přijímání
Živíš nás, Bože, Kristovým tělem,
posiluj nás také Kristovým slovem,
jehož hlasatelem byl svatý Tomáš,
a uč nás žít podle tvé pravdy a láskou ji uvádět ve skutek.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Slavnostní požehnání 
srv. 1 Kor 2,10; 1 Král 19,8
Bůh, který dal svatému Tomáši
pronikat do skrytých hlubin božství,
ať vám udělí, abyste ho pravdivě milovali, 
a ať vám žehná.
O.: Amen.

Bůh, který dal svatému Tomáši schopnost,
aby opěvoval slavné tajemství svátostného Těla,
ať vám udělí, abyste kráčeli životem v síle tohoto pokrmu,
a ať vám žehná.
O.: Amen.

Bůh, který vám dopřál, abyste se svatým Tomášem 
oslavili památku Kristova umučení,
ať vás naplní milostí a ať vám žehná.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať sestoupí na vás a zůstává s vámi.
O.: Amen.
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29. ledna

Bl. Villany delle Botti,
matky rodiny, terciářky
Společné texty o svatých: o svatých ženách (str. 416).

Vstupní modlitba
Bože, Otče milosrdenství,
blahoslavenou Villanu jsi podivuhodně odvrátil
od světských marností 
a pozvedls ji duchem pokory a pravého pokání.
Proto tě prosíme: obnov v našich srdcích lásku k tobě,
abychom podle jejího příkladu 
stále usilovali o obnovu života.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Únor
2. února

Uvedení Páně do chrámu
Svátek
1.	Dnes církev připomíná věřícím představení dítěte Ježíše v chrámu. Obřad
přinášení svíček nebo jejich položení na oltář, podle liturgického zvyku řádu,
je zřetelným vyjadřením ducha naší zbožnosti. Rovněž tím jasněji vyjde najevo
duchovní smysl průvodu, který se doporučuje při přípravě darů (srv. IGMR,
č. 49–50). Hlavní celebrant může připomenout význam tohoto průvodu vhodnou
výzvou.

Požehnání svící a průvod
První způsob: Průvod
2.	Ve stanovenou hodinu se bratři a ostatní věřící shromáždí na vhodném místě
mimo kostel, nebo, je-li to vhodnější, v kapitulní síni nebo v křížové chodbě.
Svíčky se mohou rozdat před začátkem obřadu nebo po jejich požehnání.
3. Hlavní celebrant (nejlépe převor), koncelebranti a přisluhující oblékají mešní
roucha bílé barvy. Odeberou se na místo, kde jsou shromážděni bratři a ostatní
věřící. Hlavní celebrant může mít místo ornátu pluviál, který po skončení
průvodu odloží.
4.	Před začátkem bohoslužby, nebo když se zapalují svíčky, se může zpívat
jedna z následujících antifon:
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AntifonaIz 35,4.5
Hle, přichází Pán, vládce mocný, 
a bude světlem těch, kdo za ním půjdou, aleluja.
Nebo:
srv. Ex 13,22; 19,16; Žl 110,3; Mdr 16,13; Lk 2,28
Vyzdob, Sióne, svůj příbytek a přijmi Krále Krista;
obejmi Marii, která je branou nebes:
ona totiž přináší Krále slávy.
Světelný oblak zastavila Panna,
když přinášela na rukou Syna zrozeného před jitřenkou.
Jeho přijal Simeon do svého náručí
a zvěstoval lidu, že on je Pánem života i smrti a Spasitelem světa.
Nebo antifona Pán je světlo národů se Simeonovým kantikem, nebo jiný vhodný
zpěv.
5. Hlavní celebrant pozdraví lid obvyklým způsobem a krátce ho uvede do
bohoslužby. Ať povzbudí věřící, kteří ve svých rukou drží symbol světla, aby
sami sebe obětovali Pánu. Může to učinit těmito nebo podobnými slovy:

Před čtyřiceti dny jsme slavili slavnost Narození Páně.
Dnes si připomínáme den, 
kdy Josef a Maria přinesli dítě do chrámu,
aby ho podle zákona Mojžíšova obětovali Hospodinu,
a kdy spravedlivý Simeon a prorokyně Anna 
v něm poznali Mesiáše.
Vedeni Duchem svatým Simeon a Anna 
s radostí vítají v dítěti toho, který přichází spasit svůj lid.
Shromážděni v jednotě Ducha svatého 
vyjděme i my vstříc Pánu.
Nebo:

Nejmilejší bratři a sestry,
Bůh chtěl zjevit svou přítomnost lidem
tím, že působil v dějinách, 
a odpovídal tak na jejich očekávání.
Dnes si připomínáme den, kdy byl jednorozený Syn,
který přijal naše tělo, uveden do chrámu.
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Spravedlivý Simeon a prorokyně Anna
v něm poznali světlo a naději všech národů.
Vyjděme mu vstříc a obětujme mu svá srdce
očištěná Duchem svatým
a předložme mu nejhlubší lidské touhy.
6.	Po výzvě požehná hlavní celebrant svíčky. Se sepjatýma rukama říká:

Modleme se.
Bože věčný, živý a pravý, 
z tebe vyšlo světlo, které osvěcuje každého člověka.
Osvěť naše srdce tímto světlem,
jehož znamením jsou hořící svíce v našich rukou,
a dej, ať vejdeme do světla slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.



O.: Amen.
Nebo:

Modleme se.
Všemohoucí věčný Bože, 
ty jsi dnes představil v chrámu svého jednorozeného Syna,
když ho svatý Simeon vzal do náručí;
pokorně prosíme tvou dobrotivost:
Požehnej  a posvěť tyto svíce,
které my, tvoji služebníci, přinášíme ke slávě tvého jména;
ony jsou znamením toho,
že sami sebe chceme obětovat tobě, svému Pánu a Bohu.
Naplň nás světlem nebeského požehnání
a zapal v nás plamen tvé lásky,
abychom mohli být uvedeni do chrámu tvé věčné slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.
O.: Amen.
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Když hlavní celebrant požehná svíčky, pokropí je svěcenou vodou. Pokud ještě
nebyly svíčky rozdány, rozdá je sakristán nebo jeden z přisluhujících nyní.
Svíčky se zapálí a během toho se zpívá vhodná antifona nebo antifona Vyzdob,
Sióne (viz č. 4).
7. Hlavní celebrant si vezme svíčku, která je pro něj připravena, a jáhen,
jeden z koncelebrantů anebo sám hlavní celebrant zahájí průvod těmito nebo
podobnými slovy:

Vyjděme v pokoji.
8.	V čele průvodu se nese kříž, který nám dnes připomíná proroctví o utrpení
Páně. Potom jdou bratři, koncelebranti a hlavní celebrant. Ostatní věřící mohou
jít buď bezprostředně za křížem nebo až za hlavním celebrantem.
Podle okolností se mohou během průvodu udělat zastavení, ale musí být
zřejmý jejich význam. Během průvodu se zpívají níže uvedené antifony nebo
jiný vhodný zpěv.
Pokud se ještě nezpívala, může se zpívat následující antifona s kantikem:
Antifona
Lk 2,32
Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu.
Kantikum	
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji,
Ant. Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu.
neboť moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
Ant. Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu.
světlo k osvícení pohanům,
a k slávě tvého izraelského lidu.
Ant. Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu.

Lk 2,29–31

A dále:
Antifona
Buď zdráva, milosti plná, Panno, Boží Rodičko:
z tebe vzešlo Slunce spravedlnosti,
které osvěcuje všechny, kteří jsou v temnotách.
Raduj se, spravedlivý Simeone!
Ty jsi držel v náručí osvoboditele našich duší,
on je pro nás zárukou vzkříšení.

srv. Mal 4,2; Lk 1,79; 2,28
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Když se průvod blíží ke kostelu, zpívá se:
Antifona
Od Ducha svatého bylo zjeveno Simeonovi,
že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše:
Když přinášeli dítě do chrámu,
vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka v pokoji.

srv. Lk 2,26–29

Antifona
Dnes představila svatá Panna Maria dítě Ježíše v chrámu:
Simeon naplněn Duchem svatým si ho vzal do náručí
a takto velebil Boha:
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka v pokoji.

srv. Lk 2,26–29

9.	Když vstupuje průvod do kostela, zpívá se mešní vstupní zpěv. Když přijdou
bratři do chóru, zaujme každý své místo. Koncelebranti pozdraví oltář a jdou
ke svým sedadlům. Hlavní celebrant přichází k oltáři, obvyklým způsobem ho
pozdraví a může ho též okouřit. Potom se odebere k sedadlu, měl-li při průvodu
pluviál, odloží ho a přijme mešní roucho. Vynechává se úkon kajícnosti a hned
se zpívá chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a následuje vstupní modlitba.
Mše pak pokračuje obvyklým způsobem.
Před evangeliem se může zpívat sekvence V radosti své z Lekcionáře OP.
10.	Pokud se bude podle zvyklostí našeho řádu konat přinášení svíček (srov. č. 1
a 17–18), mohou je všichni držet zapálené po celou bohoslužbu slova, nebo je
odložit. Jestliže se přinášení svíček konat nebude, může každý svou svíčku po
skončení průvodu položit na stupně presbytáře nebo před kříž anebo na jiné
vhodné místo.

Druhý způsob: Slavnostní vstup
11.	Kde není možné požehnat svíčky a konat průvod mimo kostel nebo v křížové
chodbě, může být před konventní mší slavnostní vstup.
12. Bratři a ostatní věřící se shromáždí před vchodem do kostela nebo v kostele
a v rukou drží svíčky. Hlavní celebrant, koncelebranti, přisluhující a několik
zástupců věřících přijdou na vhodné místo v kostele, mimo presbytář. Ať se
vybere takové místo, aby co nejvíc věřících mohlo obřadu přihlížet.
13. Když hlavní celebrant přijde s ostatními na místo, kde se mají požehnat
svíčky, rozsvěcují se svíčky a přitom se zpívá antifona Hle, přichází Pán nebo
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Vyzdob, Sióne anebo jiný vhodný zpěv (srv. č. 4). Potom hlavní celebrant, po
pozdravu a úvodní výzvě, požehná svíčky, jak je uvedeno výše (č. 5–6).
14. Když požehná svíčky, jde hlavní celebrant s koncelebranty, přisluhujícími
a zástupci věřících v průvodu do presbytáře. Během toho se zpívá antifona Od
Ducha svatého nebo antifona Pán je světlo národů se Simeonovým kantikem
anebo jiný vhodný zpěv. Pro mši platí pokyny uvedené pod č. 9.

Mše
15. Vstupní antifona	
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. 
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země;
tvá pravice oplývá spravedlností.

Žl 48,10–11

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

16. Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem,
byl ti představen v chrámě;
my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme:
očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



Bohoslužba slova
Čtení se berou z Římského lekcionáře, 
sekvence V radosti své z Lekcionáře OP.

Přinášení svíček
17. Během zpěvu při přípravě darů stojí hlavní celebrant před oltářem, vedle
něho stojí na každé straně jeden přisluhující. Přistupují nejdříve koncelebranti
a potom ostatní bratři a hlavní celebrant od nich přijímá hořící svíčky, které
potom podává přisluhujícím. Když bratři předají svou svíčku, ukloní se směrem
k oltáři a jdou na své místo.
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Když hlavní celebrant přijal svíčky od všech bratří, přejde s přisluhujícími
na vhodné místo a přijímá svíčky od věřících, kteří přistupují v průvodu. Na
konci průvodu nesou věřící chléb, víno a vodu ke slavení eucharistie. Když
hlavní celebrant přijme všechny svíčky a dary pro slavení eucharistie, vrátí se
do presbytáře, umyje si ruce a mše pokračuje přípravou darů.
18.	Pokud se to zdá vhodnější, může se přinášení svíček uspořádat takto: Během
zpěvu k přípravě darů přinesou hlavní celebrant, koncelebranti, bratři a ostatní
věřící své svíčky a položí je na stupně presbytáře, před oltář nebo před kříž.
Pěkně uspořádané se tam mohou nechat hořet až do konce mše. Některé z nich
se také mohou nechat hořet během nešpor.

19. Modlitba nad dary
Prosíme tě, Bože,

přijmi oběť, kterou ti s radostí přináší tvá církev;
vždyť je to oběť tvého jednorozeného Syna,
neposkvrněného Beránka obětovaného za spásu všech lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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20. Preface: Kristus je slávou Izraele a světlem nás všech
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť Duch svatý vydal svědectví,
že ten, který ti byl v chrámě představen,
je tvůj Syn, tobě rovný ve věčné slávě,
že je slávou Izraele a světlem nás všech.
A proto jdeme svému Spasiteli radostně vstříc,
s anděly a svatými tě chválíme a voláme:



Svatý, Svatý, Svatý…
21. Antifona k přijímání
Moje oči uviděly tvou spásu, 
kterou jsi připravil pro všechny národy.

22. Modlitba po přijímání
Bože, tys naplnil očekávání Simeonovo,
že nezemře, dokud se nesetká s Kristem;
dej i nám, kteří jsme Krista přijali ve svátosti,
ať se s ním setkáme v jeho slávě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Lk 2,30–31
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3. února

Bl. Petra Cambianiho neboli z Ruffia,
kněze a mučedníka
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o mučednících (str. 396–397).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Petra
jsi ozdobil mučednickou korunou za to, že hájil pravou víru;
pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu nám dopřej,
ať se ti můžeme líbit svou vírou
a projevujeme ji skutky lásky.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

téhož dne 3. února

Bl. Antonína Pavoniho, kněze a mučedníka
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o mučednících (str. 396–397).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavený Antonín
s nepřemožitelnou statečností ducha usiloval o jednotu víry;
dej nám, prosíme, ať tak následujeme jeho příklad,
abychom dosáhli spásy své duše, která je cílem naší víry.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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téhož dne 3. února

Bl. Bartoloměje Cerveriho,
kněze a mučedníka
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o mučednících (str. 396–397).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Bartoloměje
jsi učinil obhájcem víry
a ozdobil jsi ho mučednickou korunou;
pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu nám dej,
ať vytrvale neseme svůj kříž,
abychom mohli mít spolu s ním podíl na tvé slávě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

4. února

Sv. Kateřiny z Ricci, panny, řeholnice
Památka
Vstupní antifona Gal 6,14
Ať je daleko ode mne, abych se chlubil něčím jiným 
než křížem našeho Pána Ježíše Krista,
kterým je pro mě ukřižován svět a já světu.

Únor
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Vstupní modlitba
Bože, tys chtěl, 
aby se svatá Kateřina proslavila rozjímáním 
o utrpení tvého Syna;
na její přímluvu nám dej,
abychom i my zbožně uctívali toto tajemství,
a tak dosáhli ovoce vykoupení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Pane, tys proslavil svatou pannu Kateřinu
rozjímáním o posvátném tajemství tvé oběti, 
přinesené na oltáři kříže;
prosíme tě, dej i nám na ní účast.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Antifona k přijímání 
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, za pokrm, 
kterým jsi nás posilnil u svého stolu,
a prosíme tě: pomáhej nám, 
ať se po příkladu svaté Kateřiny 
odpoutáváme od všeho stvořeného
a snažíme se přilnout jedině k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Žl 89,2
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7. února

Vzpomínka zemřelých otců a matek
členů Řádu kazatelů
Vstupní antifona
Otevři jim, Pane, brány ráje,
aby mohli vejít do vlasti, ve které už není smrt,
a mohli se s tebou radovat navěky.

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



Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a vyslyš prosby za naše zemřelé rodiče:
dej jim poznat krásu nebeského života
a splň naši naději, 
že budeme spolu s nimi šťastně přebývat
ve společenství tvých svatých.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání
Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, praví Pán, 
a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu.



Jan 6,37
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Modlitba po přijímání
Bože, ty nás zveš k účasti na svátostné hostině,
abychom měli podíl na tvém božském životě;
shlédni na naše zemřelé rodiče,
uveď je do svého věčného světla a pokoje
a dej, ať se u tebe všichni shledáme
na hostině, kterou jsi nám připravil v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.



12. února

Bl. Reginalda z Orléansu, kněze
Nezávazná památka
Vstupní antifona 
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje,
mám velikou radost ze svého dědictví!

Žl 16,5–6

Vstupní modlitba
Bože, z tvé milosti nastoupil blahoslavený kněz Reginald
za pomoci Matky milosrdenství
cestu evangelijní chudoby
a přivedl na ni i mnoho jiných;
na jeho přímluvu dej, abychom se nechali vést tvou vůlí
a s radostným srdcem kráčeli po cestě tvých přikázání.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.
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Modlitba nad dary
Bože, blahoslavený Reginald byl zanícen takovou láskou,
že všechno opustil pro Boží království;
prosíme tě, požehnej tyto dary, které ti přinášíme,
a zapal v nás oheň své lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 

srv. Mt 19,27–29

Amen, pravím vám: 
Vy, kteří jste opustili všechno a šli jste za mnou, 
dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný.

Modlitba po přijímání
Bože, v den památky blahoslaveného Reginalda
jsme s radostí přijali svátostný pokrm;
dej ať jeho působením roste naše víra a láska.
Skrze Krista, našeho Pána.

13. února

Bl. Jordána Saského, kněze
Památka
Vstupní antifona 
Praví Hospodin:
Budeš mít vždycky na rtech slova,
která jsem vložil do tvých úst;
tvé oběti položené na můj oltář přijmu se zalíbením.

srv. Iz 59,21; 56,7

Únor
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Vstupní modlitba
Bože, blahoslavený Jordán horlivě usiloval o spásu duší
a zasloužil se o rozšíření řádu;
pro jeho zásluhy nám dej,
abychom jako on s upřímností hlásali cestu ke spáse
a pomáhali tak rozšíření Kristova království.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Požehnej, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme v den památky blahoslaveného Jordána;
dej, prosíme, 
ať jsme vždy pamětlivi svých slibů a předsevzetí
a sloužíme ti svatým životem.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Pán poslal učedníky, aby všude ohlašovali:
Přiblížilo se k vám Boží království.

Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, Bože, účastí na nebeské hostině;
pokorně tě prosíme: 
dej, abychom jako blahoslavený Jordán
věrně hlásali evangelium.
Skrze Krista, našeho Pána.

srv. Lk 10,1.9
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16. února

Bl. Mikuláše Paglia
neboli z Giovinazza, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, působením tvé milosti se blahoslavený Mikuláš
stal vynikajícím kazatelem 
a horlivě pečoval o spásu bližních;
dej nám, prosíme, na jeho přímluvu,
vytrvalost ve svatém povolání.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Únor
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18. února

Bl. Jana z Fiesole
neboli fra Angelica, kněze
Nezávazná památka
Vstupní antifona 
Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě,
veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem
a věčně velebit tvé jméno.

Žl 86,11–12

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

Bože, blahoslavenému Janu Angelicovi
jsi dal obdivuhodný dar,
že nazíral skrytá tajemství tvého vtěleného Slova a jim učil;
na jeho přímluvu doveď i nás,
kteří tě nyní poznáváme vírou,
k patření na krásu tvé tváře v nebi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Shlédni, Bože, na modlitby a dary, které ti přinášíme
v den památky blahoslaveného Jana;
a jako jsi jeho proslavil rozjímáním o utrpení tvého Syna,
tak si i z nás touto obětí učiň dar tobě milý.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Přistoupili jste k nebeskému Jeruzalému,
k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi,
a byli jste pokropeni krví,
která mluví důrazněji než krev Ábelova.

Žid 12,22–24

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, milosrdný Bože, za dary vykoupení;
dej nám, prosíme,
ať se v našem životě projevuje opravdová zbožnost,
která se obdivuhodným způsobem odráží 
v dílech blahoslaveného Jana.
Skrze Krista, našeho Pána.

Únor
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19. února

Bl. Alvara (Alvareze) ze Zamory
neboli z Cordoby, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Alvareze 
jsi ozdobil láskou a kajícností;
na jeho přímluvu nám dej,
ať na svém těle prožíváme Kristovo umírání
a ve svém srdci nosíme jeho lásku.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

20. února

Bl. Kryštofa z Milána, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Kryštofa
jsi učinil věrným služebníkem své milosti
a horlivým kazatelem evangelia;
na jeho přímluvu dej, ať jako on neustále myslíme na Krista
a rozvažujeme o něm ve svém srdci.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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24. února

Bl. Konstance Servoliho
neboli z Fabriana, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného kněze Konstance
jsi mezi lidmi proslavil vytrvalou modlitbou a úsilím o mír;
na jeho přímluvu nám dej, ať zachováváme spravedlnost
a dosáhneme tak věčného pokoje a slávy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

téhož dne 24. února

Bl. Ascensiony od Srdce Ježíšova
Nicol Goni, panny, řeholnice
Společné texty o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, Otče milosrdenství, 
který jsi povolal blahoslavenou Ascensionu, 
aby ti sloužila velkorysostí k nejvíce potřebným,
dej nám na její přímluvu, ať objevíme poklad tvé lásky,
a dělíme se o něj se všemi. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Duben
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Duben
10. dubna

Bl. Antonína Neyrota, kněze a mučedníka
Společné texty o mučednících (str. 396–397).

Vstupní modlitba
Milosrdný Bože, 
tys povolal blahoslaveného mučedníka Antonína
ke světlu své pravdy;
dej, prosíme, ať, poučeni jeho příkladem, 
umíráme sami sobě,
abychom vždy a nade všechno milovali tebe.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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13. dubna

Bl. Markéty z Citta di Castello,
panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409) nebo o svatých ženách (str. 416).

Vstupní modlitba
Bože, tys blahoslavené Markétě
vynahradil přirozenou slepotu svým vnitřním světlem,
aby mohla osvíceným srdcem nazírat tebe;
buď, prosíme, světlem našich očí,
abychom, zbaveni temnot tohoto světa,
došli do jasu nebeské vlasti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

14. dubna

Bl. Petra Gonzáleze,
neboli „svatého Telma“, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys ustanovil blahoslaveného Petra
za ochránce v nebezpečích na moři;
na jeho přímluvu dopřej, ať nám v bouřích tohoto světa
stále září světlo tvé milosti,
abychom došli do přístavu věčné spásy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Duben
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17. dubna

Bl. Kláry Gambacortové, vdovy, mnišky
Společné texty o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Milosrdný Bože, naplň nás duchem modlitby a kajícnosti,
abychom žili po příkladu blahoslavené Kláry
a dosáhli koruny slávy, kterou jsi jí dal v nebi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Bože, ty jsi chtěl vykoupit svět
křížem svého jednorozeného Syna;
dej, ať skrze účast na této oběti
roste naše naděje na věčnou spásu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba nad dary
Při oslavě blahoslavené Kláry
jsi nám dal, Bože, účast na nebeské hostině;
dej, ať žijeme tak, abychom dosáhli života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána.
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téhož dne 17. dubna

Bl. Marie Manciniové, vdovy, mnišky
Společné texty o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, dárce milosti a těšiteli zarmoucených,
tys v těžkostech života posiloval blahoslavenou Marii
podivuhodnou trpělivostí a vytrvalostí;
na její přímluvu nám dej, 
ať se za všech životních okolností
s upřímným srdcem řídíme jedině tvou vůlí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

19. dubna

Bl. Isnarda z Chiampa, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty zaháníš světlem své moudrosti
temnotu nevědomosti;
pro zásluhy a na přímluvu blahoslaveného Isnarda
rozmnož naši víru a dej, 
ať plamen tvé milosti v nás neuhasí žádné pokušení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Duben
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téhož dne 19. dubna

Bl. Sibylliny Biscossiové, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409) nebo o svatých ženách (str. 416).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavenou Sibyllinu
jsi obnovoval silou Ducha svatého;
zapal v nás oheň téhož Ducha
a osvěť nás nadpřirozeným světlem,
abychom pronikali do tajemství Ježíše Krista ukřižovaného
a stále rostli ve tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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20. dubna

Sv. Anežky z Montepulciana, panny, mnišky
Památka
pro mnišky: Svátek
Vstupní antifona 
Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, stále hledejte jeho tvář!

Žl 105,3.4

Pokud se slaví jako svátek, říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, svou snoubenku Anežku
jsi ozdobil darem vroucí modlitby;
dej, ať podle jejího příkladu stále myslíme na tebe
a získáme tak bohaté plody zbožnosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Prosíme tě, Bože,
ať se na nás projeví účinek oběti, kterou slavíme:
ať se po příkladu svaté Anežky
zbavujeme pozemských nedokonalostí,
abychom žili stále plněji životem, který pramení z tebe.
Skrze Krista, našeho Pána.



Duben
Antifona k přijímání 
Moudrá panna si vybrala nejlepší úděl 
a ten jí nikdo nevezme.

257
srv. Lk 10,42

Nebo: 
Jak veliká je jeho dobrota! Jak veliká je jeho krása!
Obilí dá vyrůst jinochům a víno pannám.

Modlitba po přijímání
Bože, kéž nás přijímání těla a krve 
tvého jednorozeného Syna 
zbavuje náklonnosti k pomíjejícím věcem,
abychom tě po příkladu svaté Anežky
milovali láskou větší a čistší
a jednou se mohli radovat z věčného patření na tebe.
Skrze Krista, našeho Pána.

Zach 9,17
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24. dubna

Obrácení sv. Augustina
Vstupní antifona
Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa,
naplnil ho duchem moudrosti a rozumu;
oblékl mu roucho slávy. Aleluja.

srv. Sir 15,5

Vstupní modlitba
Bože, tys ve své nevýslovné prozřetelnosti
přivedl svatého Augustina z temnoty bludu
ke světlu pravdy evangelia,
prosíme tě, dej i nám, kdo slavíme jeho obrácení, 
ať na jeho přímluvu napravíme svoje jednání. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Slavíme, Bože, památku naší spásy
a pokorně tě prosíme,
ať silou této svátosti dojdeme k opravdové jednotě, 
spojeni poutem lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface: Svědek milosti a příklad bratrství
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Duben

259

Vpravdě je důstojné, svatý Otče, abychom ti vzdávali díky,
vpravdě je spravedlivé hlásat tvou slávu.
Neboť tys k sobě podivuhodným způsobem
obrátil svatého Augustina
a učinils ho vynikajícím svědkem
a hlasatelem tvé milosti.
Jeho srdce jsi zranil svou líbeznou láskou
a naplnils ho takovou horlivostí zvěstovat tvou slávu,
že shromažďoval bratry ke společnému způsobu života.
On osvítil církev jasným světlem svého učení,
slovem i spisy neúnavně hlásal poselství o věčné spáse
a upevnil v církvi jednotu, pokoj a bratrskou lásku.
Proto i my spolu s anděly zvěstujeme tvou slávu
a jedním hlasem voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
Antifona k přijímání
Hle rozvážný správce, 
kterého Pán ustanovil nad svým služebnictvem,
aby jim dával včas příděl jídla.

Modlitba po přijímání
Kéž nás, Bože, posvětí
účast na stole Kristově,
abychom se jako údy jeho těla
stávali tím, co přijímáme. 
Skrze Krista, našeho Pána.

Lk 12,42
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27. dubna

Bl. Hosanny z Kotoru, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409) nebo o svatých ženách (str. 416).

Vstupní modlitba
Obnov, Bože, v našich srdcích lásku ke kříži;
abychom na přímluvu a po příkladu blahoslavené Hosanny,
která trpěla pro jednotu církve,
příjímali účast na Kristově utrpení 
a dosáhli podílu na jeho slávě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme v den památky blahoslavené Hosanny;
upevňuj v nás skrze tuto oběť
ctnost lásky a kajícnosti,
abys v nás mohl mít zalíbení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Bože, přijímáním z jednoho chleba a z jednoho kalicha
nás chceš sjednotit v jedno tělo v Kristu;
příkladem blahoslavené Hosanny
upevni věřící ve své pravdě
a ty, kteří se od ní vzdálili,
přiveď zpět do plného společenství církve.
Skrze Krista, našeho Pána.

Duben
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28. dubna

Sv. Ludvíka Marie Grignona z Monfortu,
kněze, terciáře
Nezávazná památka
Vstupní antifona
Jak krásné je vidět na horách nohy posla, 
který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu,
který praví Siónu: „Bůh tvůj kraluje!“

srv. Iz 52,7

Vstupní modlitba
Bože věčné moudrosti,
který jsi svatého kněze Ludvíka 
učinil vynikajícím svědkem a učitelem
plného zasvěcení se Kristu, tvému Synu,
prostřednictvím Panny Marie,
dopřej nám, prosíme, 
ať následováním jeho duchovní cesty
šíříme ve světě tvé království.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, který jsi naplnil srdce svatého Ludvíka
horlivou touhou kázat lidem evangelium o tvém Synu,
dej nám, prosíme, na jeho přímluvu,
ať vedeni Pannou Marií jsme poslušni tvého Ducha,
abychom se stali neúnavnými apoštoly tvého království,
byli vnímaví k potřebám chudých a ochotně jim sloužili.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Shlédni, všemohoucí Bože, na tuto oběť,
kterou ti přinášíme v den památky svatého Ludvíka Marie,
a dej nám v našem životě prožívat
tajemství umučení našeho Spasitele,
která slavíme těmito posvátnými znameními. 
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Antifona k přijímání
Ježíš řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“
A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.

Jan 19,27

Modlitba po přijímání
Bože, milostí této svátosti 
upevni své služebníky v pravdě víry;
a jako svatý Ludvík zasvětil svůj život hlásání evangelia,
ať také my o ní svědčíme slovem i vnitřním zápalem.
Skrze Krista, našeho Pána.

Duben
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29. dubna

Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve, terciářky
Svátek
Vstupní antifona 
Boží láska je nám vylita do srdce, aleluja,
milostí Ducha svatého, který ve vás sídlí, aleluja.

Řím 5,5; srv. 8,11

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, tys naučil svatou Kateřinu
rozjímat o utrpení tvého Syna a sloužit tvé církvi;
dej, ať se i naše srdce rozšíří láskou k němu,
abychom žili v trvalém spojení s ním
a mohli se radovat, až se zjeví jeho sláva.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, ty nás příkladem svaté Kateřiny poučuješ,
že pravé poznání o sobě získáme jedině tehdy,
když poznáváme své spojení s tebou a tvé působení v nás;
na její přímluvu nám dej,
ať v nás pravdivé poznání rozmnožuje ctnosti,
abychom tě stále více milovali a dokonaleji ti sloužili.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.
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Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši účast na oběti,

která je pramenem naší spásy,
a dej, ať povzbuzeni učením svaté Kateřiny
nepřestáváme děkovat za to,
že smíme celým svým životem sloužit tobě, pravému Bohu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface: Služba Kateřiny v církvi
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
a velebili tě za pannu a učitelku církve svatou Kateřinu.
Neboť jí jsi dal poznat neproniknutelná tajemství 
svého vnitřního života
a zapálil jsi ji ohněm lásky ke své církvi.
Ona o tobě rozjímala v ustavičné modlitbě
a horlivě se snažila znesvářené přivést k obnovení jednoty.
Ona tě v oddané poslušnosti pokorně prosila 
za Kristovu církev,
aby zůstala věrná svému poslání
a jako nevěsta bez vrásky a poskvrny
mohla být na konci věků přivedena k tobě.
A proto tě, Bože, se svatou Kateřinou,
s anděly a všemi svatými radostně oslavujeme 
a jedním hlasem voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Duben
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Antifona k přijímání 
Jan 4,14
Kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, 
ale voda, kterou mu dám já, 
stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného, praví Pán.
Nebo: 
Když žijeme ve světle, jako Bůh je ve světle, 
máme společenství mezi sebou
a krev jeho Syna Ježíše Krista
nás očišťuje od každého hříchu. Aleluja.

1 Jan 1,7

Modlitba po přijímání
Svátostí, kterou jsme přijali,
živíš nás, Bože, k věčnému životu;
děkujeme ti za tento pokrm,
který ve svaté Kateřině udržoval i život pozemský.
Skrze Krista, našeho Pána.
Slavnostní požehnání 
Bůh, který vás povolal ze tmy
ke svému podivuhodnému světlu,
ať vás vede cestou světla a ať vám žehná.



1 Petr 2,9; srv. 1 Jan 1,7

O.: Amen.

Bůh, který vás krví svého Syna očistil od každého hříchu,
ať vám dá svůj pokoj a spásu a ať vám žehná.
O.: Amen.

Bůh, který se smilovává nad lidmi,
ať na vás vyleje hojnost svého milosrdenství a ať vám žehná.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
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30. dubna

Sv. Pia V., papeže
Památka
Vstupní antifona 
Pán ustanovil svatého Pia, aby byl v čele jeho lidu, 
uzavřel s ním smlouvu pokoje
a dal mu kněžskou hodnost navždy.

srv. Sir 45,30

Vstupní modlitba
Bože, tys dal své církvi svatého papeže Pia,

aby bděl nad čistotou její víry
a provedl obnovu liturgie;
na jeho přímluvu posiluj v nás živou víru a účinnou lásku,
abychom měli účast na tom,
co konáš ve společenství svého lidu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Milosrdný Bože, pro smírnou oběť svého Syna 
jsi odpustil vinu celému světu;
dej, ať následujeme svatého Pia a slavíme tuto oběť tak,
aby i nám prospěla ke spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji.



Jan 21,17

Duben

Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem;
pomáhej, prosíme, své církvi,
aby, vedena moudrými rozhodnutími, rostla ve svobodě
a zachovala si neporušenou víru.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Květen
4. května

Bl. Emílie Bicchieriové, panny, mnišky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavená Emílie
nepřilnula k tomuto světu, ale hledala jedině tebe;
pro její zásluhy nám dej,
abychom jako ona zapírali sami sebe
a milovali tě celým svým srdcem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Květen
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5. května

Sv. Vincence Ferrerského, kněze
Památka
Vstupní antifona Iz 52,7
Jak je krásné vidět na horách posla, 
který přináší radostnou zprávu,
zvěstuje pokoj a oznamuje spásu!
Nebo: 
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Žl 27, 14

Vstupní modlitba
Bože, tys povolal svatého Vincence,
aby se dal do služeb hlásání evangelia
a připravoval tvůj lid na setkání s Kristem jako soudcem;
veď nás, ať žijeme tak,
abychom byli dobře připraveni na toto setkání
a mohli vejít do nebeského království.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, kázáním svatého Vincence nás učíš,
jak máme kráčet do nebeské vlasti našeho Spasitele,
kterého s nadějí očekáváme;
dej nám, prosíme, na jeho přímluvu,
ať jsme horliví v práci i lásce
a nehledáme domov na zemi, 
ale usilujeme o věčný domov v nebi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme v den narození svatého Vincence;
dej, ať jsme vytrvalí v naději a v hlásání Božího království,
abychom jej skrze toto tajemství mohli zakoušet.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Kdo zvítězí, tomu dám jíst ovoce ze stromu života, 
který je v Božím ráji. Aleluja.

Modlitba po přijímání
V den oslavy svatého Vincence 
jsme jedli z jednoho chleba;
pokorně tě prosíme, Bože, 
upevňuj nás ve své lásce,
abychom se novým životem 
připravili na setkání s tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

Zj 2,7
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7. května

Bl. Alberta z Villy d‘Ogna
neboli z Bergama, terciáře
Společné texty o svatých (str. 410–411) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, tys proslavil blahoslaveného Alberta
pokorným životem, horlivostí pro pravdu 
a apoštolskou láskou;
pomáhej nám, prosíme, ať tak následujeme jeho příklad,
abychom dosáhli i stejnou odměnu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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10. května

Sv. Antonína Pierozziho
neboli Florentského, biskupa
Památka
Vstupní antifona Ez 34,11.23–24
Já sám vyhledám své stádo, praví Hospodin,
a ustanovím nad nimi pastýře, který je bude pást.
Já, Hospodin, budu jim Bohem. Aleluja.

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi svatého biskupa Antonína 
proslavil darem rady;
dej nám na jeho přímluvu,
ať se v temnotách tohoto světa 
necháme poučit nebeským světlem o tom, 
jak máme správně žít.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, ty jsi svatého biskupa Antonína
proslavil darem moudrosti;
prosíme tě, vlej nám, tvým služebníkům,
ducha rozumu, pravdy a pokoje,
abychom upřímným srdcem poznávali, co se tobě líbí,
a z celé své síly to také konali.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Květen

Modlitba nad dary
V den, kdy slavíme památku svatého Antonína,
klademe, Bože, na oltář tyto dary a prosíme tě:
pohlédni na ně a posvěť je,
abychom účastí na Kristově oběti
dosáhli odpuštění a oslavovali tvé jméno.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Dám vám pastýře podle svého srdce
a budou vás pást rozumně a moudře.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať ze svátostného pokrmu čerpáme sílu,
abychom vždy věrně vyznávali víru,
kterou vyznával a hlásal svatý Antonín,
a abychom podle ní žili.
Skrze Krista, našeho Pána.
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12. května

Bl. Jany Portugalské, panny, mnišky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi posiloval vytrvalost blahoslavené Jany,
když žila na královském dvoře
uprostřed světských marností;
prosíme tě, ať se na její přímluvu dokážou věřící
odpoutat od věcí pozemských
a zamilovat si dobra nebeská.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Květen
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13. května

Bl. Imeldy Lambertiniové, panny
Společné texty o pannách (str. 407–409).

Vstupní modlitba
Pane Ježíši Kriste,
ty jsi blahoslavenou Imeldu,
která byla zanícena láskou k eucharistii, 
přijal do nebe;
na její přímluvu dej,
ať i my se stejnou láskou přistupujeme k posvátnému stolu,
abychom dosáhli odpuštění a mohli být navěky s tebou.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme při oslavě blahoslavené Imeldy,
abychom, osvobozeni od pozemských žádostí,
celým srdcem přilnuli k tobě,
protože u tebe je pravá radost.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
ať je nám toto svaté přijímání posilou,
kterou potřebujeme na cestě do nebeské slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.
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15. května

Panny Marie, ochránkyně Řádu kazatelů
Památka
Až do poslední úpravy liturgického kalendáře se slavila Panna Maria jako
ochránkyně řádu 22. prosince, v den výročí potvrzení našeho řádu papežem
Honoriem III. (1216). Vzhledem k adventní době, jejíž ferie mají přednost před
památkami, navrhujeme, aby se tato památka slavila 8. května, nebo v jiný den,
vhodnější podle místních poměrů.
Protože se podle českého národního kalendáře 8. května slaví památka Panny
Marie, prostřednice všech milostí, přesouvá se v české provincii památka Panny
Marie, ochránkyně Řádu kazatelů na dnešní den.
Mešní formulář se bere z votivní mše o Panně Marii, ochránkyni Řádu kazatelů
(str. 423), který odpovídá obsahu dnešní památky.
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

téhož dne 15. května

Bl. Ondřeje Abellona, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty sis vyvolil blahoslaveného Ondřeje,
aby kázal evangelium pokoje a obnovil řeholní život;
na jeho přímluvu nám pomáhej,
abychom se vytrvale věnovali šíření víry
a věrně nesli Kristovo lehké jho.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Květen
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Modlitba nad dary
Bože, přijmi laskavě tyto dary,
které ti přinášíme v den památky blahoslaveného Ondřeje;
dej nám, prosíme, pro tuto oběť,
ať podle jeho příkladu neúnavně hlásáme víru
a celým svým životem náležíme evangeliu tvého Syna.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Modlitba po přijímání
Posílil jsi nás, Bože,
tělem a krví svého Syna;
dej, ať tak čerpáme z tohoto zdroje života,
abychom se nikdy neodloučili od jeho lásky
a v pokoji o něm vydávali svědectví.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

téhož dne 15. května

Bl. Jiljího z Vouzely, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Pokorně se, Bože, dovoláváme tvého milosrdenství:
tak jako jsi blahoslaveného Jiljí
uvedl na cestu spravedlnosti a svatosti,
tak i nás vysvoboď ze smrti a otroctví hříchu
a veď nás po cestě dokonalé svobody a života.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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19. května

Sv. Františka Colla Guitarta, kněze
Nezávazná památka
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty sis vyvolil blahoslaveného Františka,
aby zvěstoval jméno tvého Syna
a upevňoval křesťany ve zbožnosti;
na jeho přímluvu nám dopřej,
aby se v nás probouzela a prohlubovala pravá víra,
když sami kážeme jiným.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

20. května

Bl. Kolumby Guadagnoliové
neboli z Rieti, panny, řeholnice
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi nalezl zalíbení v blahoslavené panně Kolumbě
a proslavils ji nevinným životem a úsilím o pokoj;
dej, ať povzbuzeni jejím příkladem
ti sloužíme ve vzájemné svornosti a s čistou myslí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Květen
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21. května

Bl. Hyacinta Marie Cormiera, kněze
Památka
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi chtěl proslavit blahoslaveného Hyacinta
dary rady a zbožnosti
a velikou horlivostí pro posvátnou nauku;
dej, ať na jeho přímluvu a podle jeho příkladu
je tvá rodina vždy a všude
řízena moudrými a laskavými představenými.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.
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24. května

Přenesení ostatků Sv. Otce Dominika
Památka
Vstupní antifona
Rozveselte se nad svou slávou, aleluja;
vzdávejte díky Bohu, aleluja,
že vás povolal do nebeského království, aleluja.

4 Ezd 2,36.37

Vstupní modlitba
Bože, tys milostivě obohatil svou církev
zásluhami a učením tvého vyznavače
a našeho Otce svatého Dominika;
dej, ať jí na jeho přímluvu
neschází pomoc ve věcech časných
a vždy prospívá ve tvé milosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Pomáhej, Bože, své církvi,
ať čerpá sílu z životního díla svatého Dominika,
vynikajícího hlasatele pravdy,
a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele,
aby se ve světě šířilo světlo evengelia.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení a sekvence se mohou vzít z Lekcionáře OP.
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Modlitba nad dary
Vyslyš, Bože, naše prosby,
jimiž provázíme naši účast na Kristově oběti,
a chraň a posiluj svou milostí všechny,
kteří tak jako svatý Dominik
připravují v lidských srdcích půdu pro setbu tvého slova.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface: Muž evangelia
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť tys ozdobil a upevnil svou svatou církev,
když jsi v ní skrze svatého Dominika
obnovil apoštolský způsob života.
On bezvýhradně následoval chudého Krista,
svým kázáním přivedl 
nesčetný zástup lidí, kteří zbloudili, 
k pravdě evangelia
a mnoho jich Kristu získal.
Veden moudrostí shromáždil své druhy,
kteří jako šiřitelé víry, posíleni světlem nebeského vědění,
neustále hlásají evangelium.
A proto tě chválíme
a spolu s anděly a se všemi svatými 
bez ustání voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Nebo preface ze slavnosti svatého Otce Dominika 8. srpna (str. 314).
Antifona k přijímáníMk 16,15; Mt 28,20
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium; 
já jsem s vámi po všechny dny, praví Pán.
Nebo:Mt 23,10.8
Jeden je váš učitel – Kristus;
vy všichni jste bratři, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, veď nás,
ať s opravdovou zbožností usilujeme
o dosažení plného účinku svátostného pokrmu,
a na přímluvu svatého Dominika
nás nauč žít z plnosti tvé pravdy.
Skrze Krista, našeho Pána.
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27. května

Bl. Ondřeje (Františka) Franchiho, biskupa
Společné texty o duchovních pastýřích: o biskupech (str. 402–403) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys ozdobil blahoslaveného Ondřeje
dobrotou a učeností,
když kázal tvé slovo a sloužil jako dobrý pastýř;
na jeho přímluvu nám dej,
ať neochabujeme ve tvé službě
a s tvou pomocí přinášíme hojný užitek.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Oslavujeme, Bože, památku blahoslaveného Ondřeje
a pokorně tě prosíme:
skrze tuto oběť přijmi i nás jako dar,
ve kterém bys mohl mít zalíbení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Pane, 
ať nám přijetí tvého těla a tvé krve dá takovou sílu,
abychom se jako blahoslavený Ondřej
vždy snažili žít podle tvé vůle.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
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28. května

Bl. Marie Bartolomějky Bagnesiové,
panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409).

Vstupní modlitba
Bože, tys dal blahoslavené Marii Bartolomějce milost,
že obdivuhodně snášela útrapy nemocí
a vynikala nevinností;
posiluj, prosíme, svou milostí všechny,
kdo jsou ve velkých nesnázích.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
V den památky blahoslavené Marie Bartolomějky
ti, Bože, přinášíme chléb andělů a víno panen;
omyj nás ode všech nečistot,
abychom mohli navěky přebývat
uprostřed šiků čistých andělů.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Přijetím této svátosti
nás, Bože, upevni ve své lásce,
abychom po příkladu blahoslavené Marie Bartolomějky
vytrvale napodobovali Kristovu trpělivost.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Květen
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29. května

Bl. Viléma Arnauda, kněze,
a druhů, mučedníků
Společné texty o více mučednících (str. 394–395, v době velikonoční 399–400).

Vstupní modlitba
Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají,
tys dopřál blahoslavenému Vilémovi a jeho druhům,
aby obětovali svůj život pro víru v Krista
a za poslušnost církvi;
dej nám na jejich přímluvu,
abychom jako oni 
dokázali přijímat podíl na Kristově kalichu
a rostli ve tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Posvěť, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme při oslavě 
blahoslaveného Viléma a druhů;
a jako jsi je pro tuto oběť přijal do své slávy,
tak i nám milostivě uděl odpuštění a pokoj.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Přijali jsme, Bože, svátost věčného života
a pokorně tě prosíme:
dej, ať napodobujeme víru těch,
jejichž zásluhy si s úctou připomínáme.
Skrze Krista, našeho Pána.
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téhož dne 29. května

Bl. Jakuba Salomoniho, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, ve své prozřetelnosti
jsi dal svému lidu blahoslaveného Jakuba,
aby ho vedl k hlubšímu pochopení tajemství spásy;
pro jeho zásluhy nám dej,
ať vždy opravdověji poznáváme Krista
a svým životem se mu stále více podobáme.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Květen
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30. května

Sv. Zdislavy z Lemberka,
matky rodiny, terciářky,
spolupatronky provincie

Svátek
Vstupní antifona 
Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům,
kráčela po cestě přímé, ctila Hospodina. Aleluja.

srv. Př 14,1–2

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, tys naučil svatou Zdislavu
osvědčovat lásku k tobě
v každodenní péči o vlastní rodinu i trpící bližní;
dej, ať podle jejího příkladu i my využíváme času
věrným plněním tvé vůle.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, tys dal svaté Zdislavě milost,
že svou mysl neustále povznášela k tobě,
ustavičně o tobě rozjímala
a svědomitě pečovala o své bližní;
na její přímluvu dej,
ať i my horlivě usilujeme o nadpřirozené hodnoty
a lásku projevujeme dobrými skutky.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Bože, přijmi naši účast na oběti,
která z nás vytváří jedno společenství,
a na přímluvu svaté Zdislavy
naplň naše rodiny svými dary jednoty a pokoje.
Skrze Krista, našeho Pána.



Antifona k přijímání Mt 12, 50
Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce,
to je můj bratr i sestra i matka, praví Pán. Aleluja.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať v nás toto svaté přijímání
nezůstane bez užitku;
ať nás utvrzuje v dobrém
a posvěcuje naše skutky.
Skrze Krista, našeho Pána.



Květen

Slavnostní požehnání
Svatá Zdislava byla vzornou a milující manželkou:
Kéž vás Bůh na její přímluvu naplní láskou a obětavostí 
a kéž vám žehná.
O.: Amen.

Svatá Zdislava byla pečlivou a laskavou maminkou:
Kéž vás Bůh naplní stejnou horlivostí o vaše rodiny 
a kéž vám žehná.
O.: Amen.

Svatá Zdislava byla hluboce věřící křesťankou 
a horlivou pomocnicí kněží:
Kéž vás Bůh učiní pevnými ve vyznávání víry, 
abyste se podíleli na budování Božího království 
a kéž vám žehná.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
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Červen
2. června

Bl. Sadoka, kněze, a druhů, mučedníků
Společné texty o více mučednících (str. 394–395).

Vstupní modlitba
Pane Ježíši Kriste,
dej, aby nám po tomto putování ukázala tebe tvá matka,
milostivá a přívětivá Panna Maria, 
kterou blahoslavený Sadok a jeho druhové vzývali,
když je napadli nepřátelé,
a dosáhli tak od tebe mučednické palmy.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Uděl nám, Bože, pro tuto naši oběť odpuštění a milost.
Slavíme památku těch, 
kteří zbožně vzývali Královnu mučedníků,
a svá roucha si vyprali do běla v Beránkově krvi.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Červen
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Modlitba po přijímání
Posilněni účastí na nebeské hostině,
kéž, Bože, nezapomínáme,
že se s tebou jednou setkáme jako se soudcem;
dej, ať tak následujeme příklad tvých mučedníků,
abychom spolu s nimi mohli mít podíl na věčném štěstí.
Skrze Krista, našeho Pána.

4. června

Sv. Petra Veronského, kněze a mučedníka
Památka
Vstupní antifona 
Radostně oslavujme vítězný zápas svatého mučedníka Petra,
který se ke Kristu přiznal před lidmi,
a proto ho Kristus oslavil před svým Otcem v nebi.

srv. Mt 10,32

Vstupní modlitba
Prosíme tě, všemohoucí Bože,
dej, ať žijeme z víry se stejnou oddaností
jako tvůj svatý mučedník Petr,
který si za její šíření od tebe zasloužil mučednickou palmu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo:

Bože, původce a ochránce víry,
tys odměnil svatého Petra mučednickou korunou
za jeho vytrvalost ve vyznávání pravé víry;
dej, aby všichni, kdo v tebe uvěřili,
vyznávali svou víru slovy i skutky
a svým svědectvím pomáhali
co nejvíce lidem nalézt cestu ke spáse.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Bože, tys přijal vyznání víry svatého Petra
jako oběť tobě milou;
přijmi, prosíme, i tyto dary,
které ti přinášíme s živou vírou,
a až se promění v tělo a krev neposkvrněného Beránka,
kéž nám pomohou k dosažení spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

Červen
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Preface: Svědectví víře až k prolití krve
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
a se zbožností slavili den,
kdy se svatý mučedník Petr narodil pro nebe.
Neboť on se stal tak věrným hlasatelem tvého jména
a neohroženým obhájcem víry proti bludným naukám,
že neváhal svou víru potvrdit ani prolitím krve.
A proto se i my připojujeme k tomuto tvému služebníkovi,
kterého dnes oslavujeme,
a se všemi anděly a zástupy svatých
ti zpíváme píseň chvály a radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
Antifona k přijímání 
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán, 
kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.

Modlitba po přijímání
Ústy i skutky vzdáváme chvály velikonoční oběti
a pokorně tě, Bože, prosíme:
ať vedeni příkladem svatého mučedníka Petra
a na jeho přímluvu vytrváme 
ve společenství s obětovaným Beránkem až do smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Jan 15,5
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8. června

Bl. Diany Andalo a Cecílie, panen, mnišek
Nezávazná památka
pro mnišky: Památka
Vstupní antifona 
Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, stále hledejte jeho tvář.

Žl 105,3–4

Vstupní modlitba
Naplň nás, Bože, radostí z oslavy památky
blahoslavených panen Diany a Cecílie
a dej nám, prosíme, na jejich přímluvu,
ať srdcem i skutky dosvědčujeme
své zalíbení v bratrském životě i lásku k pravdě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Oslavujeme, Bože,
tvé podivuhodné působení ve tvých svatých
a podle jejich příkladu
se ti s oddanou zbožností odevzdáváme;
přijmi se zalíbením naši službu,
jako jsi přijal oddanost blahoslavených panen 
Diany a Cecílie
a jejich celoživotní zasvěcení.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
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Antifona k přijímání 
Přišel ženich, a panny, které byly připravené, 
vešly s ním na svatbu.

srv. Mt 25,10

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, ať svátost, kterou jsme přijali
v den památky blahoslavených panen Diany a Cecílie,
posiluje naši odvahu a bdělost,
abychom připraveni očekávali příchod tvého Syna
a mohli s ním vejít na jeho svatební hostinu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



10. června

Bl. Jana Dominiciho, biskupa
Nezávazná památka
Vstupní antifona 
srv. Iz 59,21; 56,5–7
Praví Hospodin: 
Budeš mít vždycky na rtech slova, která jsem vložil do tvých úst;
dám ti věčné jméno a tvé oběti položené na můj oltář přijmu se zalíbením.

Vstupní modlitba
Bože, dárce moudrosti a nadpřirozené lásky,
ty jsi svou milostí posiloval blahoslaveného biskupa Jana
v úsilí o zachování jednoty církve a obnovení řeholní kázně;
na jeho přímluvu dej, ať vždy usilujeme o pokoj a jednotu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.
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Modlitba nad dary
Shlédni dobrotivě, Bože,
na modlitby a dary své církve,
a naplň nás duchem pokory a dokonalou láskou,
abychom ti mohli věrně sloužit.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Já jsem přišel, aby měli život 
a měli ho v hojnosti, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Posilnil jsi nás, Bože, 
tělem a krví svého jednorozeného Syna;
rozhojni v nás ducha lásky,
abychom pokoj, který nám Kristus zanechal,
šířili mezi všemi lidmi.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Jan 10,10

Červen
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12. června

Bl. Štěpána Bandelliho, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406), 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys přivedl mnoho zbloudilých zpět na cestu spásy
vynikajícím kázáním blahoslaveného Štěpána;
dej nám pro jeho zásluhy,
abychom jako on, těsně spojeni s Kristem,
prospívali v dobrém díle a dosáhli odměny,
kterou jsi slíbil dělníkům Božího království.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Dobrotivý Bože, přijmi dary, které ti s úctou přinášíme;
ty jsi působením blahoslaveného Štěpána
mnoho bloudících přivedl na cestu spravedlnosti,
obrať, prosíme, celou naši vůli k sobě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Všemohoucí Bože,
obnovil jsi nás vznešenou svátostí,
a proto prosíme tvou dobrotivost:
dej, abychom následováním blahoslaveného Štěpána,
jehož památku dnes slavíme,
dosáhli věčné radosti,
jejíž zárukou jsou tato tajemství.
Skrze Krista, našeho Pána.
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18. června

Bl. Hosanny Andreasiové
neboli z Mantovy, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, dárce všeho dobra,
blahoslavené Hosanně jsi dal milost,
že nedávala ničemu přednost
před nevystižitelným Kristovým bohatstvím;
dej, ať povzbuzeni jejím příkladem a učením
tě stále více poznáváme
a věrně žijeme podle světla evangelia.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Červen
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20. června

Bl. Markéty Ebnerové, panny, mnišky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Nejvýš dobrý Bože,
ty jsi zapálil v blahoslavené Markétě oheň Ducha svatého
a dal jsi jí proniknout do tajemství své božské lásky;
na její přímluvu nám vlej téhož Ducha,
abychom k tobě kráčeli po cestě,
kterou nám Kristus ukázal.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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23. června

Bl. Innocence V., papeže
Společné texty o duchovních pastýřích: o papežích (str. 401).

Vstupní modlitba
Bože, tys blahoslaveného papeže Innocence
ozdobil věděním a rozvážností,
aby se snažil o dosažení pokoje a smíření;
na jeho přímluvu dej,
abychom vždy měli na mysli věci nebeské
a ve svornosti usilovali o všechno dobré.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Bože, přinášíme tvé velebnosti oběť pokoje a jednoty
v den, kdy si připomínáme 
blahoslaveného papeže Innocence,
který, zanícen apoštolskou láskou,
se horlivě zasazoval o jednotu tvé církve.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, 
ať nás tato svátost, kterou jsme přijali 
v den památky blahoslaveného Innocence,
přivede k pokoji a ke spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Červenec
4. července

Bl. Petra Jiřího Frassatiho, terciáře
Společné texty o svatých (str. 410–411) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, z tvé milosti blahoslavený Petr Jiří
nacházel v radostném mládí Krista skrze víru a lásku;
na jeho přímluvu dej,
ať i my dokážeme mezi lidmi naší doby
šířit ducha evangelních blahoslavenství.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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téhož dne 4. července

Bl. Kateřiny Jarrige, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, tys dal blahoslavené Kateřině 
horoucí srdce a neochvějnou sílu,
aby pomáhala kněžím a utěšovala chudé;
posiluj nás na její přímluvu,
abychom ti vždy sloužili v našich bližních
s opravdovou vírou a láskou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Bože, ty jsi vedl blahoslavenou Kateřinu,
aby kněžím přinášela chléb a víno 
pro slavení spásonosné oběti;
shlédni, prosíme, na tyto dary, 
které ti tvá církev dnes přináší, 
a dej, ať nám eucharistie dává sílu 
být ti vždy věrnými až na smrt. 
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Bože, načerpali jsme radost při slavení této svátosti;
dej, ať nás po příkladu blahoslavené Kateřiny
učiní svědky Kristovy lásky a radosti v tomto světě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Červenec303

7. července

Bl. Benedikta XI., papeže
Společné texty o duchovních pastýřích: o papežích (str. 401).

Vstupní modlitba
Bože, tys proslavil blahoslaveného papeže Benedikta
velikou bratrskou láskou
a službou nejvyššího pastýře tvého stádce;
dej nám na jeho přímluvu vzájemnou lásku,
abychom ve svornosti vytrvale sloužili církvi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

8. července

Bl. Hadriána Fortescue,
otce rodiny, terciáře, mučedníka
Společné texty o mučednících (str. 396–397) nebo o svatých (str. 410–411).

Vstupní modlitba
Bože, tys blahoslaveného Hadriána
obdivuhodně posiloval duchem zbožnosti a statečnosti;
vyslyš prosby svého lidu a dej,
ať se, povzbuzeni jeho příkladem,
naučíme poslouchat více tebe než lidi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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9. července

Sv. Jana Kolínského, kněze,
a druhů, mučedníků
Památka
Vstupní antifona 
Spravedliví mívají mnoho soužení, 
Hospodin však je ze všech vyprostí.
Chrání všechny jejich kosti,
ani jedna z nich nebude zlomena.

Žl 34,20.21

Vstupní modlitba
Bože, ve svatých mučednících Janovi a jeho druzích
jsi nám dal příklad obdivuhodné víry a statečnosti;
dopřej nám, prosíme, na jejich přímluvu,
ať podle jejich příkladu
statečně odoláváme protivenstvím světa
a neohroženě vyznáváme svou víru.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář
v den, kdy slavíme památku svatých mučedníků,
a dej i nám sílu,
abychom statečně vyznávali tvé jméno.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Ani smrt, ani život a vůbec nic stvořeného 
nebude nás moci odloučit od lásky Kristovy.



srv. Řím 8,38–39

Červenec305

Modlitba po přijímání
Bože, tys ve svatých mučednících oslavil tajemství kříže;
prosíme tě: dej, ať v nás účast na Kristově oběti
přináší svůj užitek,
abychom se Krista věrně drželi
a pracovali v jeho církvi pro spásu všech lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

13. července

Bl. Jakuba z Varazze, biskupa
Společné texty o duchovních pastýřích: o biskupech (str. 402–403).

Vstupní modlitba
Bože, tys učinil blahoslaveného biskupa Jakuba
vynikajícím kazatelem pravdy a šiřitelem pokoje;
na jeho přímluvu dej, ať si zamilujeme pravdu a pokoj
a jednou dospějeme k tobě,
kde je plnost pokoje a ryzí pravda.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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17. července

Bl. Česlava z Polska, kněze
Památka
Vstupní antifona 
Vypravujte mezi pohany o Boží slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály.

Žl 96,3–4

Vstupní modlitba
Bože, z tvé milosti blahoslavený Česlav
planul horlivostí pro spásu duší
a nadšeně hlásal evangelium;
dej, ať jdeme věrně v jeho šlépějích
a svým životem i kázáním šíříme víru.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary

a na přímluvu blahoslaveného Česlava nás veď svou milostí,
ať slavíme památku Kristovy smrti a vzkříšení
s takovou opravdovostí,
abychom se stávali Kristu stále podobnějšími.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Antifona k přijímání Mt 28,20
Učte všechny národy zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, praví Pán.

Červenec307

Modlitba po přijímání
Bože, upevni nás silou této svátosti,
abychom slovy i skutky vyznávali pravdu,
kterou blahoslavený Česlav neustále hlásal
a v jejíchž službách strávil svůj život.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

18. července

Bl. Bartoloměje od Mučedníků, biskupa
Společné texty o duchovních pastýřích: o biskupech (str. 402–403).

Vstupní modlitba
Bože, zachovej svou církev v apoštolské lásce
blahoslaveného biskupa Bartoloměje,
a jako on vynikal horlivostí v péči o duše,
tak i nás na jeho přímluvu naplň vroucí láskou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

22. července

Sv. Marie Magdalény
Památka
Mešní texty i čtení jsou vlastní z Římského misálu a lekcionáře.
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24. července

Bl. Jany z Orvieta, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi dokonalou čistotu a vroucí lásku
blahoslavené panny Jany zušlechtil dary Ducha svatého;
dej, ať nevinný život a činnou lásku,
které u ní obdivujeme,
uskutečňujeme také sami ve svém životě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

téhož dne 24. července

Bl. Augustina de Fango
neboli z Bielly, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, tys obdaroval blahoslaveného Augustina
vroucí láskou,
aby zvěstoval tajemství spásy a těšil zarmoucené;
dej, ať tak následujeme jeho příklad,
abychom rostli ve tvé milosti a v poznání tebe.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Červenec309

Modlitba nad dary
Všemohoucí Bože,
učiň, ať slavíme neposkvrněnou oběť se stejnou zbožností,
s jakou ji přinášel blahoslavený Augustin,
abychom ti důstojně sloužili
a dosáhli od tebe odpuštění.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, dobrotivý Bože, chlebem andělů;
dej, ať povzbuzeni příkladem blahoslaveného Augustina
až do smrti chválíme tvou nekonečnou dobrotu
a můžeme tě v nebi oslavovat věčným chvalozpěvem.
Skrze Krista, našeho Pána.

27. července

Bl. Roberta Nuttera, kněze a mučedníka
Společné texty o mučednících (str. 396–397).

Vstupní modlitba
Milosrdný Bože, ty jsi připojil blahoslaveného Roberta 
k zástupu mučedníků;
dej nám, prosíme, na jeho přímluvu,
abychom jako on měli účast na Kristově utrpení
a při vzkříšení dostali podíl na věčném životě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Srpen
2. srpna

Bl. Jany, matky sv. Otce Dominika
Nezávazná památka
Vstupní antifona
Žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. 
Její synové jí vzdávají úctu a její muž ji velebí.

srv. Př 31,30.28

Vstupní modlitba
Bože, probuď ve svém lidu ducha evangelia, 
kterým byla blahoslavená Jana tak naplněna,
že mohla své syny Dominika a Mannesa
připravit pro apoštolský život.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Při oslavě památky blahoslavené Jany
klademe, Bože, na oltář tyto dary a pokorně tě prosíme:
přijmi je a posvěť, 
aby se nám staly zdrojem odpuštění a spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Antifona k přijímáníMt 12,50
Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, 
to je můj bratr i sestra i matka, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Všemohoucí Bože, 
ukaž na nás svou moc 
a svým působením ve svátosti, 
kterou jsme přijali v den památky blahoslavené Jany,
osvěť naše nitro, 
abychom stále toužili poznávat tvou vůli,
a naplň nás horlivostí, 
abychom neúnavně konali dobro.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

3. srpna

Bl. Augustina Kazotiče
neboli z Lucery, biskupa
Společné texty o duchovních pastýřích: o biskupech (str. 402–403).

Vstupní modlitba
Dopřej nám, nejlaskavější Otče,
ať povzbuzeni příkladem blahoslaveného biskupa
Augustina vytrvale rozjímáme o tajemstvích spásy 
a oddaně sloužíme církvi, 
abychom tak došli do radostí věčného života.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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8. srpna

Sv. Otce Dominika, kněze
Slavnost
Vstupní antifona Sir 15,5
Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, 
naplnil ho duchem moudrosti a rozumu;
oblékl mu roucho slávy.
Nebo: Iz 52,7
Jak je krásné vidět na horách posla,
který přináší radostnou zprávu,
zvěstuje pokoj a oznamuje spásu!
Nebo: Mal 2,5a.6
Měl jsem s ním smlouvu o životě a pokoji.
V jeho ústech byla nauka pravdy,
v pokoji a upřímnosti se mnou kráčel.
Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Pomáhej, Bože, své církvi,
ať čerpá sílu z životního díla svatého Otce Dominika,
vynikajícího hlasatele tvé pravdy,
a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kazatele,
aby se ve světě šířilo světlo evangelia.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo:

Bože, tys milostivě obohatil svou církev
zásluhami a učením tvého vyznavače
a našeho Otce svatého Dominika;
dej, ať jí na jeho přímluvu
neschází pomoc ve věcech časných
a vždy prospívá ve tvé milosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.
Říká se vyznání víry.

Modlitba nad dary
Vyslyš, Bože, naše prosby,
jimiž provázíme účast na Kristově oběti,
a chraň a posiluj svou milostí všechny,
kteří tak jako svatý Otec Dominik
připravují v lidských srdcích půdu
pro setbu tvého slova.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Preface: Vynikající hlasatel pravdy evangelia
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť tys dal ve své prozřetelnosti
žíznícímu světu svatého Dominika,
aby hlásal tvou pravdu,
kterou načerpal z hlubokých pramenů Spasitelových.
On se vždy spoléhal na pomoc Matky tvého Syna,
planul horlivostí pro spásu duší,
a veden Duchem svatým
přijal pro sebe a své druhy službu hlásání Božího slova.
On ustanovil pro spásu národů kazatele víry
a mnoho lidí svým učením i příkladem přivedl ke Kristu.
Neustále mluvil s tebou nebo o tobě,
prospíval v moudrosti,
vše, co dělal, vycházelo z plnosti duchovního života
a veškeré své síly vynakládal na budování tvé církve.
A proto s anděly a se všemi svatými
hlásáme tvou slávu 
a společně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
Nebo preface z památky Přenesení ostatků sv. Otce Dominika (str. 281).
Antifona k přijímání
Hle, rozvážný správce, 
kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem,
aby jim dával včas příděl jídla.

Lk 12,42

Srpen315
Nebo:
Pán poslal učedníky, aby všude ohlašovali:
Přiblížilo se k vám Boží království.

srv. Lk 10,1.9

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, veď nás,
ať s opravdovou zbožností usilujeme
o dosažení plného účinku svátostného pokrmu,
a na přímluvu svatého Otce Dominika
nás nauč žít z plnosti tvé pravdy.
Skrze Krista, našeho Pána.
Slavnostní požehnání
Bůh, všemohoucí Otec,
který ustanovil svatého Dominika služebníkem evangelia,
ať vás upevní ve vašem povolání,
a ať vám žehná.
O.: Amen.

Bůh, který na svém služebníkovi svatém Dominiku
zjevil dobrotu a lásku našeho Spasitele k lidem,
ať vám dá, abyste byli ve shodě s obrazem jeho Syna,
a ať vám žehná.
O.: Amen.

Bůh, který vložil do srdce svatého Dominika
milosrdenství k hříšníkům a chudým,
ať vás naplní Duchem svatým,
abyste zvěstovali evangelium pokoje,
a ať vám žehná.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
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12. srpna

Bl. Jana ze Salerna, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys učinil blahoslaveného Jana
vynikajícím hlasatelem tvého slova a šiřitelem víry;
na jeho přímluvu nám dopřej,
aby nás víra v srdci vedla ke spravedlnosti
a její vyznání ústy ke spáse.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

téhož dne 12. srpna

Bl. Jana Jiřího (neboli Tomáše) Rehma,
kněze a mučedníka
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o mučednících (str. 396–397).

Vstupní modlitba
Bože, tys dal blahoslavenému Janu Jiřímu a jeho druhům
milost vytrvalosti a odpuštění v době vyhnanství;
dej nám, podle jejich příkladu,
abychom byli vždy věrní tvé církvi,
a toužili se smířit s našimi bratry.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Srpen317

téhož dne 12. srpna

Bl. Aimona Taparelliho, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tobě sloužit znamená kralovat;
na přímluvu blahoslaveného Aimona,
kterého jsi učinil vynikajícím obhájcem víry,
nám dej, abychom ti v církvi sloužili tím,
že budeme šířit pokoj a jednotu,
a mohli se s ním radovat ve věčném království.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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15. srpna

Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost
1. Touto slavností si s vděčností připomínáme, že Panna Maria ochraňuje náš
řád a přimlouvá se za něj. To lze v liturgii vyjádřit několika způsoby: přede
mší svatou průvodem či slavnostním vstupem; ve mši zvýrazněním některých
momentů liturgického slavení; v Liturgii hodin slavnostním slavením některé
její části nebo výběrem vlastních prvků.

Průvod
2. Ať se zachová všechno to, co je stanoveno pro jiné průvody a slavnostní
vstupy během liturgického roku (Uvedení Páně do chrámu, str. 231–236, Květná
neděle, str. 45–56).
Aby lépe vynikl smysl těchto úkonů, ať se bratři a ostatní věřící shromáždí na
místě, kde je obraz nebo jiné znázornění Panny Marie. Uspořádání průvodu se
může podle místních zvyklostí obohatit vhodnými osobitými prvky.
3.	Na počátku bohoslužby se zpívá následující antifona nebo responsorium
anebo jiný vhodný zpěv.
Antifona
Svatá Boží Rodičko,
tys v nebeském království vyvýšena nad sbory andělů.
Nebo:
Responsorium
Dnes byla Panna Maria vzata do nebe:
* Radujte se, neboť s Kristem vládne na věky. *
Dnes byla královna světa vytržena z pomíjivosti tohoto času.
* Radujte se, neboť s Kristem vládne na věky. *
4. Hlavní celebrant pozdraví shromážděné obvyklým způsobem. Následuje
výzva, kterou pronese on sám nebo jáhen nebo jeden z koncelebrantů těmito
nebo podobnými slovy:

Srpen319

Mezi skvělými dary, které Bůh udělil lidem, 
vyniká to, co učinil Rodičce svého Syna, 
přeslavné Panně Marii; 
po tajemství vtělení, utrpení a vzkříšení 
ji oslavenou přijal k sobě do slávy.
Plným právem totiž má být se Synem oslavována ta, 
která jako neporušená panna počala Božím působením.
Po chvíli ticha uzavře hlavní celebrant úvodní obřady následující modlitbou:

Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože,
tys vyvolil svou pokornou služebnici Pannu Marii
za matku svého jednorozeného Syna,
a pro jeho zásluhy jsi dovršil její vykoupení
a korunovals ji nebeskou slávou;
na její přímluvu doveď do věčné slávy i nás.
Skrze Krista, našeho Pána.



5.	Potom jáhen nebo jeden z koncelebrantů zahájí průvod těmito anebo podobnými
slovy:

Vyjděme s nadějí jako putující Boží lid.
6.	Potom průvod kráčí do kostela jako obvykle. Podle místních zvyklostí se
mohou udělat nějaká zastavení, ale tak, aby byl zřejmý jejich smysl.
7. Během průvodu se zpívají antifony s žalmy nebo responsorium. Mohou se
vybrat následující nebo jiné vhodné zpěvy.
Antifona
Panna Maria je vzata do nebe,
andělé se radují a vzdávají chválu Bohu.
Nebo:
Skrze tebe se nám otevřely brány ráje,
nad nimiž dnes s anděly vítězoslavně jásáš.
Nebo:
Krásná jsi a půvabná, dcero jeruzalémská,
hrozivá jako seřazené šiky.
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S žalmy 45, 87, 46, 122.
Responsoria
Kdo je ta, která vychází jako slunce, krásná jako Jeruzalém? 
Dcery siónské ji uviděly a nazvaly ji blahoslavenou.
* A královny ji velebily. *
Věnčily ji růžemi a liliemi jako dny jara.
* A královny ji velebily. *
Nebo následující responsorium, které je vhodné zpívat především při vstupu
do kostela:
Půjdu k myrtové hoře a k vrchům Libanonu a řeknu své snoubence: 
Celá jsi krásná, má přítelkyně, a poskvrny není na tobě. 
Přijď z Libanonu, má snoubenko, přijď z Libanonu, 
sestup a přijď z vrcholu Seniru a Hermonu,
* z příbytku lvů, z hor pardálů. *
Tvé tváře jsou něžné jako hrdlička 
a tvá šíje je vznešená jako vzácný náhrdelník.
* Z příbytku lvů, z hor pardálů. *
8.	Když průvod přijde do kostela, zpívá se vstupní antifona a průvod nebo
slavnostní vstup se ukončí obvyklým způsobem; vynechá se znamení kříže
a úkon kajícnosti, následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a dále mše
pokračuje jako obvykle.

Mše v den slavnosti
Vstupní antifona
Na nebi se objevilo veliké znamení: 
žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama
a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.
Nebo:
Radujme se všichni ve spojení s Pánem 
a oslavujme Pannu Marii;
vždyť z jejího nanebevzetí se radují i andělé.

Zj 12,1

Srpen321

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii,
Rodičku tvého Syna,
s tělem i duší do nebeské slávy;
pomáhej nám,
ať celým svým životem směřujeme k nebi,
aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Římského lekcionáře.
Říká se vyznání víry.

Modlitba nad dary
Bože, náš nebeský Otče,
na znamení naší upřímné oddanosti
klademe na oltář tyto dary;
přijmi je a posiluj nás,
ať následujeme příklad Panny Marie nanebevzaté,
ať tě celým srdcem milujeme
a stále po tobě toužíme.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface: Mariino nanebevzetí je příslibem našeho oslavení
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.
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Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
a dnes abychom ti děkovali také za blahoslavenou Pannu,
Bohorodičku Marii.
Neboť tys ji přijal k sobě,
tys nedopustil, aby nad ní panovala smrt:
Vždyť ona nám dala Dárce života,
tvého Syna, Ježíše Krista;
ona je prvotinou tvé církve
a obrazem její budoucnosti,
a sláva, kterou má u tebe,
je nám nadějí a útěchou na cestě k tobě.
A proto se připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi tě chválíme
a radostně voláme:



Svatý, Svatý, Svatý…
Antifona k přijímání 
Blahoslavit mě budou všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.

Lk 1,48–49

Modlitba po přijímání
Bože, ty nás sytíš svátostným pokrmem

a dáváš nám už zde na zemi
účast na tom, cos pro nás připravil v nebi;
na přímluvu Panny Marie nanebevzaté vyslyš naše prosby
a doveď nás do slávy vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
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17. srpna

Sv. Hyacinta z Polska, kněze
Památka
Vstupní antifona
Vypravujte mezi pohany o Boží slávě,
mezi všemi národy o jeho divech,
neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály.

Vstupní modlitba
Bože, tvou milostí se svatý Hyacint
stal vynikajícím kazatelem
a přivedl mnoho národů ke světlu pravdy;
svou mocí, prosíme, v nás konej dobré skutky,
které by lidi povzbuzovaly k tvé oslavě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:
Všemohoucí, věčný Bože,
tys povolal svatého Hyacinta,
aby vytrvalým hlásáním tvého slova
obnovil a upevnil víru v mnoha národech;
prosíme tě: rozmnož na jeho přímluvu 
naši víru a posiluj nás,
abychom šířili tvou slávu a usilovali o spásu lidí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Žl 96,3–4
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Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary
a na přímluvu svatého Hyacinta nás veď svou milostí,
ať slavíme památku Kristovy smrti a vzkříšení
s takovou opravdovostí,
abychom se stávali Kristu stále podobnějšími.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Antifona k přijímání
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.

Modlitba po přijímání
Bože, upevni nás silou této svátosti,
abychom slovy i skutky vyznávali pravdu,
kterou svatý Hyacint neustále hlásal
a v jejíchž službách strávil svůj život.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.



Žl 98,3cd



18. srpna

Bl. Mannesa neboli Mamesa,
bratra sv. Otce Dominika, kněze
Nezávazná památka
Vstupní antifonaDan 3,84.87
Oslavujte, kněží, Pána,
chvalte ho, svatí a pokorní srdcem.
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Vstupní modlitba
Bože, tys přidružil blahoslaveného Mannesa
ke kazatelské službě jeho bratra Dominika;
dej, ať vytrvale kráčíme v jejich stopách
a horlivě hlásáme radostnou zvěst o spáse.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Při oslavě památky blahoslaveného Mannesa
klademe, Bože, na oltář tyto dary
jako projev naší oddané služby a prosíme tě:
zbav nás všeho, co nás od tebe odděluje,
abys byl ty sám naším bohatstvím.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání
Amen, pravím vám:
Vy, kteří jste opustili všechno a šli jste za mnou,
dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný.



srv. Mt 19,27–29

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať jako blahoslavený Mannes
čerpáme z tohoto posvátného pokrmu sílu,
aby stále více rostla naše láska;
pomáhej nám uskutečňovat dobré dílo,
které jsi v nás započal,
a dokonej ho v den příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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19. srpna

Bl. Jordána z Rivalta neboli z Pisy, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi ozdobil život blahoslaveného Jordána
ctnostmi a dobrotivým jednáním
a učinils ho služebníkem evangelia;
dej, ať se podle jeho příkladu
ochotně věnujeme tvému slovu a spáse lidí,
abychom si zasloužili ovoce věčné odměny.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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23. srpna

Sv. Růženy Floresové
neboli z Limy, panny, terciářky
Památka

Vstupní antifona
Svatá Růžena, nevěsta Kristova,
přijala korunu nebeské slávy,
kterou jí od věků připravil Pán.

Vstupní modlitba
Bože, tys k sobě volal svatou Růženu s takovou láskou,

že se zřekla všeho, co by ji od tebe mohlo vzdalovat,
a rozhodla se žít v přísné kajícnosti;
na její přímluvu ukazuj i nám cestu, která vede k tobě,
abychom došli k nevyčerpatelnému prameni radosti v nebi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:
Všemohoucí Bože, dárce všeho dobra,
ty jsi zahrnul svatou Růženu rosou nebeské milosti
a proslavil jsi ji pokorou, trpělivostí 
a horlivostí pro spásu jejího národa;
dej, ať následujeme její příklad,
aby náš život vydával líbeznou vůni Kristovu.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.
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Modlitba nad dary
Bože, při oslavě památky svaté Růženy
ti přinášíme oběť tvého jednorozeného Syna,
zvěstujeme jeho smrt a čekáme na jeho příchod.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



Antifona k přijímáníSir 39,19
Jako lilie vyžeňte květy, vydejte vůni jako kadidlo, prospívejte v milosti.
Zapějte píseň chvály a dobrořečte Pánu za vše, co stvořil.

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, za pokrm,
kterým jsi nás posilnil u svého stolu,
a prosíme tě: pomáhej nám,
ať se po příkladu svaté Růženy
odpoutáváme od všeho stvořeného
a snažíme se přilnout jen k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.
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26. srpna

Bl. Jakuba Bianconiho
neboli z Bevagny, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys posiloval blahoslaveného Jakuba 
pevnou důvěrou ve spásu;
zahrň i nás svou milosrdnou láskou,
abychom pokropeni krví našeho Vykupitele
mohli být na věky připočteni k ovcím po jeho pravici.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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28. srpna

Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Svátek
Vstupní antifonaSir 47,8
V každém svém činu velebil Svatého,
Svrchovaného oslavnými slovy,
z celého srdce zpíval Pánu.
Nebo:Sir 15,5
Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa,
naplnil ho duchem moudrosti a rozumu;
oblékl mu roucho slávy.
Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, ve své nevýslovné moudrosti
jsi vyvedl svatého Augustina
z temnoty bludů ke světlu evangelia;
radujeme se z tvého milosrdenství a prosíme tě:
na jeho přímluvu nám dej sílu k nápravě života.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Prosíme tě, Bože, posiluj ve své církvi ducha,
kterým jsi naplnil svatého biskupa Augustina,
a dej, ať i my stále toužíme po tobě a hledáme tebe,
zdroj pravé moudrosti a původce lásky.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



Srpen331

Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Slavíme, Bože, památku našeho vykoupení,
v níž nám tvůj Syn dává poznat, jak nás miluješ,
a pokorně tě prosíme:
dej, ať je nám tato účast na jeho oběti
znamením jednoty a poutem lásky.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



Preface: Svědek milosti a příklad bratrství
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné, svatý Otče, abychom ti vzdávali díky,
vpravdě je spravedlivé hlásat tvou slávu.
Neboť tys k sobě podivuhodným způsobem
obrátil svatého Augustina
a učinils ho vynikajícím svědkem
a hlasatelem tvé milosti.
Jeho srdce jsi zranil svou líbeznou láskou
a naplnils ho takovou horlivostí zvěstovat tvou slávu,
že shromažďoval bratry ke společnému způsobu života.
On osvítil církev jasným světlem svého učení,
slovem i spisy neúnavně hlásal poselství o věčné spáse
a upevnil v církvi jednotu, pokoj a bratrskou lásku.
Proto i my spolu s anděly zvěstujeme tvou slávu
a jedním hlasem voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Antifona k přijímání
Já jsem chléb živý. který sestupuje z nebe.
Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.

Jan 6,51.58b

Nebo:Mt 23,10.8
Jenom jeden je váš Učitel – Kristus.
Vy všichni jste bratři.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, ať nás účast na hostině,
v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm,
stále více přetváří v toho, kterého přijímáme.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Slavnostní požehnání
Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení,
ať chrání vaše srdce a vaše myšlenky.
O.: Amen.

Ať Bůh upevňuje vaši víru,
posiluje vás stálou nadějí
a rozmnožuje vaši lásku.
O.: Amen.

Ať se svatým Augustinem a všemi svatými
dosáhnete věčné radosti v nebeské vlasti.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.



srv. Flp 4,7

Září
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Září
2. září

Bl. Gualy z Rogna neboli z Bergama, biskupa
Společné texty o duchovních pastýřích: o biskupech (str. 402–403) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys ozdobil blahoslaveného Gualu zvláštní milostí 
utvrzovat tvůj lid ve zbožnosti a pokoji.
Na jeho přímluvu nám dopřej,
ať usilovnou snahou o pokoj
dosáhneme bohatých plodů zbožnosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, dary svých služebníků,
které ti s radostí přinášíme
v den památky blahoslaveného Gualy,
a uděl nám pro tuto oběť svůj pokoj.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Obnovil jsi nás, Bože, chlebem života.
Dopřej nám, ať následujeme příklad blahoslaveného Gualy
a žijeme tak, abychom po smrti mohli přijít k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.
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téhož dne 2. září

Bl. Ingrid ze Skänninge, vdovy, mnišky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 413–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavená Ingrid nalezla tvého Syna
jako cestu opravdové moudrosti,
když ti sloužila neustálými posty a modlitbami.
Na její přímluvu nám dej stejnou věrnost v našem povolání
a nauč nás milovat tě nade všechno.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

4. září

Bl. Kateřiny Matteiové
neboli z Racconigi, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409).

Vstupní modlitba
Bože, naše naděje,
tys ozdobil srdce blahoslavené Kateřiny
plností nebeských darů.
Na její přímluvu připoutej naše srdce ke svému Synu,
který se za nás nechal přibít na kříž.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Září335

5. září

Vzpomínka zemřelých
příbuzných a dobrodinců řádu
Vstupní antifona
Pane Ježíši, dopřej věčné odpočinutí těm,
za které jsi vylil svou drahocennou krev.

Vstupní modlitba
Bože, ty lidem odpouštíš a chceš, aby všichni byli spaseni;
prosíme tě za naše zemřelé bratry, sestry,
příbuzné a dobrodince:
na přímluvu Panny Marie a všech svatých
jim dej účast na věčné blaženosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Bože, tvé milosrdenství je bez hranic;
vyslyš milostivě naše pokorné prosby
za naše zemřelé bratry, sestry, příbuzné a dobrodince
a pro tuto oběť naší spásy
jim odpusť všechna provinění.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání
Pane, ty sám jsi odměnou znavených,
ty jsi život po smrti;
daruj jim věčné odpočinutí.

336

vlastní texty o svatých

Modlitba po přijímání
Všemohoucí a milosrdný Bože,
přinesli jsme ti oběť chvály za naše zemřelé 
bratry, sestry, příbuzné a dobrodince a prosíme tě:
ať jsou působením této oběti úplně smířeni s tebou
a tvé milosrdenství ať je uvede do světla věčné blaženosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Září337

6. září

Bl. Bertranda z Garrigua, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Bertranda jsi učinil
věrným společníkem a následovníkem
svatého Otce Dominika;
na jeho přímluvu nám, prosíme, dej,
ať svým životem vyznáváme víru, kterou hlásal,
abychom dosáhli slíbené odměny v nebi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Bože, blahoslavený Bertrand ti přinášel oběť za hříšníky;
i my ti přinášíme stejnou oběť a pokorně prosíme:
slituj se nad námi, abychom tě mohli bez přestání chválit.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, Bože, eucharistickým chlebem;
upevni nás svou milostí,
abychom jako blahoslavený Bertrand
dokázali svou víru vyznávat slovem i skutkem.
Skrze Krista, našeho Pána.
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téhož dne 6. září

Bl. Michaela neboli Jana Františka
Czartoryského, kněze,
a Julie Stanislavy Rodzinské, panny,
řeholnice, polských mučedníků
Vstupní antifona
Svatí mučedníci šli v Kristových stopách,
z lásky k němu prolili svou krev;
nyní se radují společně s Kristem
a jejich štěstí potrvá navěky.

Vstupní modlitba
Všemohoucí, milosrdný Bože,
chraň svůj lid, který slaví slavnou památku
blahoslavených mučedníků Michaela a Julie,
a jako ovoce jejich oběti 
nám dej neochvějnou pevnost ve víře.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme v den památky blahoslavených
mučedníků Michaela a Julie,
kteří prolili svou krev pro víru,
a dej nám, abychom vytrvale vyznávali tvé jméno.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání
Připravil jsem pro vás královskou vládu,
vám, kteří jste se mnou vytrvali ve zkouškách,
takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.

srv. Lk 22,28–30

Září339

Modlitba po přijímání
Vlej nám, Pane, do srdce moudrost Kříže,
která osvěcovala tvé mučedníky Michaela a Julii,
a dej, ať posíleni touto obětí zcela přilneme ke Kristu
a spolupracujeme v církvi na spáse světa.
Skrze Krista, našeho Pána.

18. září

Sv. Jana Maciase, řeholníka
Památka
Vstupní antifonaMt 25,34.36.40
Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán:
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě.
Amen, pravím vám: 
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mě jste udělali.

Vstupní modlitba
Bože, ty miluješ všechny lidi
a chceš, aby byli spaseni.
Svatý Jan Macias se z lásky k tobě všem podřizoval;
na jeho přímluvu dej,
ať jsme prodchnuti tajemstvím tvé dobrotivosti
a ochotně obětujeme svůj život
i vše, co máme, pro službu bratřím.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo:

Bože, učiň, ať po příkladu svatého Jana Maciase,
kterého jsi obdařil mravní čistotou a dokonalou láskou,
usilovně a horlivě neseme tíhu každodenní práce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši účast na oběti tvého Syna a posiluj nás,
abychom podobně jako svatý Jan Macias
následovali příklad jeho nesmírné lásky k tobě a k lidem.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání
Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo za své přátele položí svůj život.

Jan 15,13

Nebo:
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku k sobě navzájem, praví Pán.

Jan 13,35

Modlitba po přijímání
Ve svátosti, kterou jsme přijali,
dal jsi nám, Bože, okusit radost,
která je příslibem věčné spásy;
vyslyš naše prosby
a naplň nás obětavou láskou jako svatého Jana Maciase,
abychom měli spolu s ním účast na tvé slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Září341

22. září

Bl. Františka de Posadas, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, tys naplnil blahoslaveného kněze Františka 
nebeskou láskou
a učinil jsi ho vynikajícím hlasatelem tvého slova;
na jeho přímluvu dopřej i nám,
abychom stále žili ve tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Bože, přijmi dobrotivě tuto oběť.
Když ji přinášel blahoslavený František,
obětoval při ní také sám sebe;
kéž i nám zprostředkuje bohatství tvé milosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, Bože, posvátným pokrmem;
pokorně tě prosíme:
podobně jako blahoslavenému Františkovi
dopřej i nám na konci života tuto nebeskou stravu,
abychom s ním mohli mít účast na tvé slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.
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téhož dne 22. září

Bl. Hyacinta Serrana Lópeze, kněze,
a druhů, španělských mučedníků
Společné texty o více mučednících (str. 394–395).
Vstupní antifona
Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
v dobách tísně je jim útočištěm.

Žl 37,39

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys dal blahoslavenému Hyacintovi a jeho druhům 
milost zemřít pro Krista,
pomoz i nám v naší slabosti,
abychom stejně pevně vyznávali tvé jméno,
jako oni pro něj neváhali zemřít.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tuto oběť,
kterou ti přinášíme na památku umučení tvého Syna,
a na přímluvu a podle příkladu 
blahoslaveného Hyacinta a jeho druhů dej, 
ať se stane naším životem.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímáníMk 8,35
Kdo ztratí svůj život pro mě a pro evangelium, zachrání si ho.

Září343

Modlitba po přijímání
Nasyceni nebeským chlebem
a sjednoceni jako údy Těla Kristova
prosíme tě, Pane,
abychom se nikdy neodloučili od lásky tvého Syna
a abychom podle příkladu tvých mučedníků 
Hyacinta a jeho druhů 
dokázali překonávat s odvahou všechny těžkosti
skrze toho, který nás miloval do krajnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

24. září

Bl. Dalmáce Monera, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi svého pokorného služebníka Dalmáce
naplnil duchem modlitby a kázání
a chtěl jsi, aby ti sloužil svatým životem v samotě;
dej, ať k tobě pevně přilneme,
abychom tě poznávali a následovali
za všech životních okolností.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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25. září

Bl. Marka Scalabriniho
neboli z Modeny, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavený Marek přivedl mnoho zbloudilých
na cestu spravedlnosti;
na jeho přímluvu nás vysvoboď od našich hříchů
a dopřej nám šťasně dojít do věčné radosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Dobrotivý Otče, přijmi smírnou oběť,
kterou ti přinášíme v den památky blahoslaveného Marka,
a zahrň nás svým milosrdenstvím.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Bože, obnovil jsi nás andělským pokrmem;
dej, ať nás podle napomenutí 
a příkladu blahoslaveného Marka
chrání neustálé rozjímání o Kristově kříži.
Skrze Krista, našeho Pána.

Září345

26. září

Sv. Dominika Ibaněze de Erquicia
a Jakuba Kyušei Tomonagy, kněží,
Vavřince Ruize z Manily, otce rodiny,
a 13 druhů, japonských mučedníků
Památka
Společné texty o více mučednících (str. 394–395).
Vstupní antifona
Svatí mučedníci šli v Kristových stopách,
z lásky k němu prolili svou krev; 
nyní se radují společně s Kristem 
a jejich štěstí potrvá na věky.

Vstupní modlitba
Bože, dopřej nám,
ať jsme po příkladu svatého Dominika a jeho druhů
vytrvalí ve službě tobě a bližním,
neboť ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
jsou blahoslavení ve tvém království.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo:

Bože, z tvého nevýslovného milosrdenství
hlásal svatý Dominik a jeho druhové Krista slovem i krví.
Dej nám na jejich přímluvu,
ať tě stále více poznáváme,
s užitkem konáme každé dobré dílo
a žijeme věrně podle evangelia.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Povzbuzeni příkladem svatého Dominika a jeho druhů
ti, Bože, přinášíme tyto dary
a věříme, že skrze ně na nás vyplníš svá zaslíbení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání
Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo za své přátele položí svůj život.

Modlitba po přijímání
Bože, v den památky svatých mučedníků 
Dominika a jeho druhů
jsme s radostí přijali záruku věčné spásy;
dej, prosíme, ať nám pomáhá v tomto životě
a přivede nás do věčnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Jan 15,13

Září347

téhož dne 26. září

Bl. Vavřince z Ripafratty, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavený Vavřinec oplýval
horlivostí v řeholní kázni a žárem lásky;
na jeho přímluvu nám dej,
ať vždy hledáme to, co je dokonalejší,
a dojdeme tak do věčné radosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, oběť, kterou ti přinášíme,
a jako blahoslavenému Vavřinci
dopřej i nám rozmnožení duchovních darů.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Obnovil jsi nás, Bože, posvátnými dary;
dej, prosíme, abychom se jako blahoslavený Vavřinec
odpoutali ode všeho pozemského a usilovali o věci nebeské.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Říjen
3. října

Bl. Dominika Spadafory, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi podivuhodně obohatil 
apoštolskou službu blahoslaveného Dominika
vytrvalou modlitbou a řeholní kázní.
Milostivě nám dopřej, ať jdeme v jeho šlépějích
a získáme bohaté plody spásy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tuto neposkvrněnou oběť,
o níž blahoslavený Dominik rozjímal s horoucí láskou;
s čistým srdcem a zbožnou myslí
ti přinášíme v oběť sami sebe a prosíme tě,
aby naše služba byla tebe důstojná.
Skrze Krista, našeho Pána.

Říjen349

Modlitba po přijímání
Prosíme, Bože, ať nás milost, 
kterou jsme přijali v této svátosti,
učiní pozornými a pohotovými ve službě bližním,
abychom jako blahoslavený Dominik
žili ve shodě s tvou vůlí
a stále rostli ve tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.
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4. října

Sv. Otce Františka z Assisi
Svátek
Vstupní antifona
Radujme se všichni v Pánu a oslavujme svatého Otce Františka,
vždyť z jeho slávy se radují i andělé
a spolu s ním chválí Božího Syna.
Nebo:
srv. Jer 12,7; Žl 27,10; 86,1
Boží muž František opustil rodný dům,
zřekl se svého dědictví, stal se bezmocným a chudým;
proto ho Pán vzal k sobě.
Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, tys povolal svatého Otce Františka,
aby svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory
a stal se živým obrazem Krista;
dej nám svou milost,
abychom se i my stávali Kristu podobnými
a mohli se radovat ze spojení s tebou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary položené na oltář
a pomoz nám dobře se připravit
k slavení památky kalvárské oběti,
abychom jako svatý Otec František 
přilnuli velikou láskou k ukřižovanému Kristu.
Skrze Krista, našeho Pána.

Říjen351

Preface: Chudoba a pokora sv. Otce Františka
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť tys svého služebníka Františka
na úzké cestě svrchované chudoby a pokory
pozvedl k nejvýš dokonalému životu podle evangelia.
Když zahořel serafickou láskou,
nechal jsi ho radovat se nevýslovně
z každého díla tvých rukou;
vyznamenal jsi ho posvátnými jizvami
a dal jsi nám v něm živý obraz
našeho ukřižovaného Pána Ježíše Krista.
Skrze něho andělé chválí tvé jméno,
před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy,
nebesa vyznávají tvou slávu
a svatí serafové ti společně zpívají píseň.
Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu,
pokorně tě vyznáváme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
Antifona k přijímání 
Radoval se z toho, že měl účast na utrpení Kristově:
proto nyní radostně jásá, když se mu slavně ukázal.

srv. 1 Petr 4,13
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Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, za dary tvé lásky,
kterými nás zahrnuješ při slavení Kristovy oběti, 
a prosíme tě:
dej, ať následujeme příklad lásky a apoštolské horlivosti
svatého Otce Františka,
aby to, co od tebe dostáváme, sloužilo ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

5. října

Bl. Rajmunda delle Vigne
neboli z Kapuy, kněze
Nezávazná památka
Vstupní antifonaIz 51,1
Slyšte mě všichni, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina!
Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni!
Nebo: 
1 Kor 2,4
Moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti,
ale v projevování Ducha a moci.

Vstupní modlitba
Bože, povolal jsi blahoslaveného Rajmunda,
aby úsilím o dokonalou lásku
připravoval příchod tvého království;
dej, ať i my posilněni jeho přímluvou
uskutečňujeme stále plněji tvůj příkaz lásky
a s duchovní radostí směřujeme k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Říjen353

Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Bože, ty jsi z blahoslaveného Rajmunda,
když odložil starého člověka,
vytvořil nového podle tvé vůle;
dej nám, prosíme,
abychom i my byli stejně obnoveni
a přinesli ti smírnou oběť, která se ti zalíbí. 
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán.
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.

Jan 15,4–5

Modlitba po přijímání
Bože, nasytili jsme se u nebeského stolu; 
prosíme tě, ať život těch, kdo jdou ve stopách Spasitele,
odpovídá tomu, že se nazývají křesťané, 
a z jejich skutků ať je poznat jejich víra. 
Skrze Krista, našeho Pána.
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6. října

Bl. Bartoloměje Longa, terciáře
Společné texty o svatých: kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Všemohoucí milosrdný Bože,
ty jsi nám dal v blahoslaveném Bartoloměji,
který neúnavně rozšiřoval modlitbu posvátného růžence
a stal se otcem chudých dětí a sirotků,
podivuhodný příklad dobroty a lásky;
nauč nás, abychom na jeho přímluvu
ve svých bližních viděli a milovali
tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Říjen355

7. října

Panny Marie Růžencové
Svátek
Vstupní antifona 
Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!

Lk 1,28.42

Nebo:
Radujme se všichni a oslavujme blahoslavenou Pannu Marii,
vždyť z její slávy se radují i andělé
a spolu s ní chválí Božího Syna.
Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, vlej nám do duše svou milost, 
abychom ve spojení s Pannou Marií
stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení,
a dej, ať nás všechny,
kdo jsme z andělova zvěstování poznali,
že tvůj Syn se stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Nebo:

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 tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.
Říká se vyznání víry.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary 
a dej, ať nás účast na oběti tvého Syna
naučí prožívat tajemství jeho smrti a vzkříšení,
aby se na nás naplnila jeho zaslíbení.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



Říjen357
Preface – jedna ze dvou následujících:

Preface: O zvláštním podílu Panny Marie na díle spásy
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, 
dobré a spasitelné,
Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě v den svátku 
blahoslavené Marie, vždy Panny, chválili,
dobrořečili ti a hlásali tvou slávu.
Neboť ona přijala tvou spasitelnou vůli
a ve shodě s Božím slovem se stala Ježíšovou Matkou;
ona je služebnice Páně,
která svůj život zcela zasvětila tvému Synu a jeho dílu,
sloužila tajemství spásy,
a tak se stala naší Matkou a naším příkladem.
A proto i my, sjednoceni Duchem svatým,
spolu s ní a se všemi svatými zpíváme píseň chvály
a jedním hlasem voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Nebo:

Preface: Maria vzorem modlící se církve
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili a velebili
za tvé veliké skutky, kterés pro naši spásu učinil
blahoslavené Panně Marii.
Neboť ona s čistým srdcem přijala tvé Slovo,
ve svém panenském těle počala Krista,
a stála u kolébky církve.
Ona je matkou všech:
když Kristus umíral, odkázal jí ty, které miloval,
a všechny, jimž svou smrtí otevřel život věčný.
A když s apoštoly toužebně očekávala 
tvého slíbeného Ducha,
dala církvi příklad vytrvalé modlitby.
A také ve slávě, kterou má u tebe,
s mateřskou láskou bdí nad tvou církví
a provází nás na cestě k tobě,
až do dne, kdy nás Kristus shromáždí v tvém království.
Skrze něho tě společně chválíme
a se všemi nebeskými zástupy voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…



Říjen359
Antifona k přijímání 
Maria to všechno uchovávala v srdci
a rozvažovala o tom.

Lk 2,19

Nebo: 
Počneš a porodíš syna
a dáš mu jméno Ježíš.

Lk 1,31

Modlitba po přijímání
Účastí na svátostné hostině 
slavíme, Bože, co nám tvůj Syn odkázal,
a zvěstujeme jeho smrt a vzkříšení;
prosíme tě: nauč nás snášet utrpení ve spojení s ním,
abychom se mohli spolu s ním také radovat
a mít účast na jeho slávě.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Nebo:

Prosíme tě, Pane,
ať se na nás na přímluvu tvé nejsvětější Matky
projeví síla tajemství, která uctíváme,
a svátost, kterou jsme přijali, ať v nás účinně působí. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
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Slavnostní požehnání
Bůh, který ve své dobrotivosti
chtěl se sebou smířit lidské pokolení 
plodem blahoslavené Panny Marie,
ať vás naplní svým požehnáním.
O.: Amen.

Panna Maria, skrze niž jsme přijali dárce života, 
ať vás vždy a všude provází svou ochranou.
O.: Amen.

A vy, kdo jste se dnes se zbožnou myslí 
shromáždili k její oslavě,
ať si odnesete dary duchovní radosti 
a závdavek nebeské odměny.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.

Říjen361

8. října

Bl. Ambrože Sansedoniho, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Milosrdný Bože, dej, ať se tvá církev raduje,
když si připomíná blahoslaveného Ambrože;
stále ji provázej duchovní pomocí
a doveď ji do věčné radosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Bože, tys ve své otcovské lásce
vydal svého jednorozeného Syna jako živou oběť;
dej, ať účast na této oběti přinese tvému lidu spásu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, Bože, svými dary;
dej, prosíme, abychom jako blahoslavený Ambrož
zakoušeli plody spasitelné oběti.
Skrze Krista, našeho Pána.
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téhož dne 8. října

Bl. Matěje Carreriho, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, probuď v našem srdci lásku ke kříži a k utrpení,
abychom na přímluvu blahoslaveného Matěje
a povzbuzeni jeho příkladem
přijali účast na Kristových bolestech
a dosáhli tak i jeho slávy.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Říjen363

9. října

Sv. Ludvíka Bertrána, kněze
Památka
Vstupní antifona 
Vypravujte mezi pohany o Boží slávě,
mezi všemi národy o jeho divech,
neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály.

Žl 96,3.4

Nebo: 
Nechť se ti líbí smýšlení mého srdce,
Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!

Žl 19,15

Vstupní modlitba
Všemohoucí milosrdný Bože,
tys naplnil srdce svatého Ludvíka úctou k tvému jménu;
zapal i naše srdce takovým ohněm,
abychom ti s láskou a bázní věrně sloužili.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Pohlédni, Bože, na tvář svého Krista,
který vydal sám sebe jako výkupné za všechny.
Dej, ať skrze něho všechny národy
od východu až na západ oslavují tvé jméno
a všude ať je tvé velebnosti přinášena jediná oběť.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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Antifona k přijímání Iz 49,6
Dám tě národům jako světlo,
aby se má spása rozšířila až do končin země.
Nebo: 
Kdo dnem i nocí přemítá o zákoně Hospodinově,
ve svůj čas přinese ovoce.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, 
dej, ať svátost, kterou jsme přijali,
oživí v nás ducha statečnosti a vytrvalosti
a příklad svatého Ludvíka ať nás povzbudí,
abychom následovali jeho apoštolskou horlivost.
Skrze Krista, našeho Pána.

11. října

Bl. Jakuba Griesingera
neboli z Ulmu, řeholníka
Společné texty o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, z tvé milosti blahoslavený Jakub
ve všem odhaloval tvou dobrotu
a dokázal ji svým uměním vyjádřit;
dej, aby nám jeho díla a příklad pomáhaly
hlouběji pochopit tvou velikost a krásu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Žl 1,2.3
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13. října

Bl. Magdalény Panatieriové,
panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, ty neopouštíš nikoho, kdo v tebe doufá,
a milosrdně vyslyšíš každého, kdo tě zbožně prosí.
Na přímluvu blahoslavené panny Magdalény
dobrotivě doplň to,
čeho nemůžeme dosáhnout vlastním úsilím.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary
Pro tuto oběť, kterou, Bože, přinášíme před tvou velebnost
v den památky blahoslavené Magdalény,
na nás milostivě shlédni
a dej, ať si zasloužíme nebeské dary, 
které jsi pro nás připravil.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Dobrotivý Otče,
svatými dary, které jsme přijali,
jsi nám dal účast na své božské přirozenosti; 
dej, ať nás uchrání od budoucích přestupků,
abychom jako blahoslavená Magdaléna
se srdcem planoucím láskou
přinášeli ovoce dobrých skutků.
Skrze Krista, našeho Pána.
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14. října

Bl. Marie Poussepinové, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, Otče milosrdenství,
ty jsi ve své prozřetelnosti ozdobil blahoslavenou Marii
žárem lásky a vytrvalou pracovitostí;
na její přímluvu dej, abychom byli svědky tvé pravdy
a ve svých bližních sloužili Kristu,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

19. října

Bl. Anežky od Ježíše Galandové,
panny, mnišky
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Všemohoucí a laskavý Bože,
blahoslavená Anežka od Ježíše vynikala láskou k potřebným
a účinně spolupracovala na výchově kněží;
na její přímluvu nám dej,
abychom s živou vírou přijímali Krista ukřižovaného
a pro spásu celého světa ho hlásali.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Říjen367

21. října

Bl. Petra Capucciho
neboli z Citta di Castello, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty chráníš od hříchu každého,
kdo pamatuje na poslední věci člověka.
Dej, ať nás kázání a příklad
blahoslaveného Petra vedou k tomu,
abychom nezapomínali na pozemskou smrt,
a lítostí nad svými hříchy unikli smrti věčné.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

22. října
Tam, kde není znám den posvěcení:

Výročí posvěcení kostela
Slavnost
Mešní texty i čtení z Římského misálu a lekcionáře ze společných textů ve
výroční den posvěcení kostela.
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25. října

Bl. Petra Geremii, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys povolal blahoslaveného Petra,
aby přiváděl bloudící zpět na cestu spravedlnosti
a usiloval o obnovu křesťanského a řeholního života;
na jeho přímluvu naplň naše srdce láskou,
abychom vždy kráčeli po cestě tvých přikázání.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

26. října

Bl. Damiána Furcheriho
neboli z Finalborga, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys pro spásu věřících
obdařil blahoslaveného kněze Damiána
ctnostmi a podivuhodnou výmluvností;
na jeho přímluvu, prosíme, dej,
ať ochotně přijímáme tvé slovo
a stále rosteme v trpělivosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Říjen369

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které ti přinášíme v den památky blahoslaveného Damiána,
a jako se ti on bezvýhradně odevzdal,
tak ať i my k tobě směřujeme celým srdcem.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
Přijali jsme, Bože,
svátost tvé nesmírné lásky;
pomáhej nám v naší křehkosti,
ať po příkladu blahoslaveného Damiána
kráčíme po cestě tvých příkazů.
Skrze Krista, našeho Pána.

27. října

Bl. Bartoloměje z Vicenzy, biskupa
Společné texty o duchovních pastýřích: o biskupech (str. 402–403).

Vstupní modlitba
Bože, tys poslal blahoslaveného Bartoloměje,
aby přiváděl bloudící ke světlu pravdy
a národy k pokoji a svornosti;
na jeho přímluvu nám dopřej,
ať tvůj pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení,
chrání naše srdce i naše myšlenky
v Ježíši Kristu, našem Pánu,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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30. října

Bl. Benvenuty Boianiové, panny, terciářky
Společné texty o pannách (str. 407–409).

Vstupní modlitba
Bože, vlej nám milost kajícnosti, modlitby a pokory,
abychom po příkladu blahoslavené panny Benvenuty
umrtvovali své tělo a žili duchem,
ustavičně mysleli na nebeské věci
a v tobě, jediném Bohu, nalezli pokoj a věčnou slávu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

téhož dne 30. října

Bl. Terentia Alberta O’Briena, biskupa,
a Petra Higginse, kněze, irských mučedníků
Společné texty o mučednících (str. 396–397).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi nám životem a smrtí
blahoslavených mučedníků Terencia a Petra
dal příklad hrdinné lásky a odvahy;
dej, prosíme, ať na jejich přímluvu
neustále roste naše láska k tobě i bližním
a ať ochotně přijmeme způsob smrti,
který jsi pro nás připravil.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Listopad371

Listopad
3. listopadu

Sv. Martina de Porres, řeholníka
Svátek
Vstupní antifona 
Rozděluje, dává chudým, jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.

Žl 112,9

Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, tys dovedl svatého Martina 
cestou pokory a oddané služby do nebeské slávy; 
prosíme tě, veď i nás, 
ať jednáme podle jeho příkladu a sloužíme trpícím,
aby nás v den soudu postavil tvůj Syn po své pravici.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši účast na oběti svého Syna a posiluj nás, 
abychom podobně jako svatý Martin
následovali příklad jeho nesmírné lásky k tobě a k lidem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
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Antifona k přijímání 
Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka,
za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.

Modlitba po přijímání
Bože, ty nás shromažďuješ kolem svého stolu 
a sytíš nás svátostným pokrmem;
prosíme tě: pomáhej nám, 
ať následujeme svatého Martina
v jeho upřímné zbožnosti
a nezištné lásce, s níž sloužil tvému lidu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Nebo:

Nebeský pokrm, kterým jsi nás, Bože, nasytil,
ať v nás rozmnožuje lásku,
abychom jí byli vnitřně obnoveni,
a tak poznávali Krista v chudých
a jemu v nich sloužili.
Skrze Krista, našeho Pána.

Žl 41,2



Listopad373

5. listopadu

Bl. Šimona Ballacchiho, řeholníka
Společné texty o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi blahoslaveného Šimona zbavil světské pýchy
a přivedls ho k ustavičné modlitbě a hluboké pokoře;
dopřej nám, ať podle jeho vzoru hledáme jen tebe
a nakonec dosáhneme v nebi odměny,
kterou jsi slíbil pokorným.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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6. listopadu

Sv. Alfonse Navarrety, kněze,
a druhů, japonských mučedníků
Památka
Vstupní antifona 
Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
v dobách tísně je jim útočištěm.

Žl 37,39

Vstupní modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože,
kázáním blahoslaveného mučedníka Alfonse a jeho druhů 
jsi přivedl národy Dálného východu
k poznání tvého jednorozeného Syna;
pokorně tě prosíme: 
na jejich přímluvu upevni víru těch,
které svým kázáním přivedli ke Kristu.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
V den, kdy konáme památku umučení
blahoslaveného Alfonse a druhů,
vyslyš, Bože naše prosby a dej,
ať důstojně slavíme oběť a zvěstujeme smrt tvého Syna,
jenž volá mučedníky k následování
nejen slovem, ale i příkladem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Listopad375
Antifona k přijímání 
Říkám vám, moji přátelé:
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo,
ale potom už nemají, co by ještě udělali.

Modlitba po přijímání
Bože, tys nám připravil pokrm,
který je příslibem nebeské radosti;
uč nás žít podle příkladu
blahoslavených mučedníků Alfonse a druhů,
ať se i skrze nás projevuje láska tvého Syna
a ovoce jeho utrpení 
a ať v sobě nosíme a všude šíříme tvůj pokoj.
Skrze Krista, našeho Pána.

Lk 12,4
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7. listopadu

Všech svatých Řádu kazatelů
Svátek
Vstupní antifona
Radujme se všichni o slavnosti Všech svatých,
vždyť z jejich slávy se radují i andělé
a spolu s nimi chválí Božího Syna.
Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi vzor veškeré dokonalosti 
a pro růst Těla Kristova 
stále zdobíš a obohacuješ svou církev
rozmanitými dary svatosti;
prosíme tě: dej, ať kráčíme v šlépějích světců naší rodiny
a jednou se těšíme i z jejich společenství v nebi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, prameni veškeré svatosti,
ve svatých Řádu kazatelů
jsi svou církev obohatil rozmanitými dary.
Dej, ať kráčíme v jejich stopách,
abychom se mohli radovat v nebeském společenství s těmi,
které dnes s vděčností oslavujeme.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Listopad377

Modlitba nad dary
Milostivý Bože, 
přijmi naše prosby a dary, které ti přinášíme,
a přiveď k dokonalé lásce všechny,
které jsi spojil v následování svatého Dominika.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface – jedna ze dvou následujících:

Preface: Sláva svatých a naše společenství s nimi
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, 
dobré a spasitelné,
abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky
a abychom tě chválili za to,
že ukazuješ svou slávu na svých svatých.
Neboť velikost jejich života je tvůj dar:
vydali o tobě svědectví a dali nám příklad
a nepřestávají za nás u tebe prosit.
V jejich společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu
a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství
skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
jehož krev nám otvírá přístup
do tvého věčného království.
A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Nebo:

Preface: Svědectví, příklad a přímluva svatých
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, 
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť skrze něho posvěcuješ svůj lid
a dáváš mu své svaté;
jejich obdivuhodné svědectví 
tvou církev ustavičně obnovuje,
jejich život nám zjevuje tvou lásku
a jejich příklad a modlitby nám pomáhají,
aby také skrze nás konal tvůj Syn ve světě dílo spásy.
A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými radostně voláme:



Svatý, Svatý, Svatý…
Antifona k přijímání 
Radujte se, spravedliví z Hospodina, aleluja;
sluší se, aby ho dobří chválili, aleluja.

Žl 33,1

Modlitba po přijímání
Bože, sytíš nás jedním chlebem, posiluješ jednou nadějí 
a spojuješ nás v jedno tělo a jednu duši v Kristu.
Upevni nás svou milostí,
ať se všemi svatými vstaneme k věčné slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Listopad379
Nebo:

Přijali jsme, Bože, svátost jednoty;
dej nám, prosíme,
když slavíme památku všech svatých naší rodiny,
ať žijeme jednomyslně ve tvém domě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Slavnostní požehnání
Bůh, radost a sláva všech svatých,
ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná.



O.: Amen.

Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, 
abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím,
a ať vás na přímluvu všech svatých
vysvobodí ze všeho zlého.
O.: Amen.

Ať vám otevře své věčné království,
a ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
Nebo:

Žehnací modlitba
Bože, naplň křesťanský lid radostí, 
že dáváš svým svatým 
pro jejich spojení s Kristem účast na jeho slávě;
dej všem, kdo v nich oslavují tebe,
ať mají spolu s nimi podíl na jejich věčné slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.
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8. listopadu

Vzpomínka všech zemřelých
bratří a sester Řádu kazatelů
Vstupní antifona 
srv. 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22
Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých,
tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
A jako pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti,
tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.

Vstupní modlitba
Bože, ty nás všechny podivuhodně voláš k téže naději,
pokorně tě prosíme za naše zemřelé bratry a sestry;
tys je už v tomto životě miloval nevýslovnou láskou
a povolal jsi je k apoštolské službě hlásání evangelia:
dobrotivě je přijmi k sobě, 
aby se v pokoji mohli s tebou radovat.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Shlédni, Bože, na dary, které klademe na oltář, 

a vyslyš naše prosby za zemřelé bratry a sestry našeho řádu:
ať jsou očištěni milostí, 
která pramení ze smírné oběti tvého Syna,
a dosáhnou věčného života a blaženosti ve tvé slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface Za zemřelé str. 156–160.

Listopad381
Antifona k přijímání 
Já jsem vzkříšení a život, praví Pán;
kdo věří ve mne, má život věčný
a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života.

srv. Jan 11,25; 3,36; 5,24

Nebo: 
Až se Pán ukáže, budeme mu podobní,
a proto ho budeme vidět tak, jak je.

1 Jan 3,2

Modlitba po přijímání
Účastí na svátostné hostině 
nás, Bože, vnitřně obnovuješ a posiluješ,
abychom se k tobě stále více přibližovali;
dej, ať z ní mají užitek i naši zemřelí bratři a sestry,
kteří už došli k cíli své pozemské pouti:
zbav je všech provinění a připočti je mezi své vyvolené,
aby měli účast na věčné slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Slavnostní požehnání
Bůh, zdroj všeho života, 
nám skrze svého Syna dal naději na vzkříšení:
ať ve vás tuto naději upevní a ať vám žehná.
O.: Amen.

Ať dá všem zemřelým odpočinutí, světlo a mír
a všem živým ať odpustí hříchy.
O.: Amen.

Ať všem, kdo věří ve vzkříšení Krista,
dá účast na jeho životě.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.
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Nebo:

Žehnací modlitba
Ať vás Bůh zahrne svým požehnáním 
a naplní svou milostí, abyste byli čistí a svatí, 
ať vám dá účast na bohatství své slávy,
ať vás poučuje slovem pravdy 
a povzbuzuje radostnou zvěstí spásy,
a ať vás zapálí ohněm své lásky, 
abyste se navzájem milovali.
Skrze Krista, našeho Pána.



Listopad383

14. listopadu

Bl. Jana Liccia, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys blahoslaveného Jana proslavil tím,
že se zcela zřekl sebe 
a zjevoval tajemství tvé lásky k chudým;
dej, ať podle jeho příkladu hledáme jen tebe
a usilovně se snažíme získávat bratry a sestry pro Krista.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

téhož dne 14. listopadu

Bl. Lucie Broccadelliové
neboli z Narni, panny, řeholnice
Společné texty o pannách (str. 407–409) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslavenou pannu Lucii
jsi ozdobil ranami Kristova utrpení
a dals jí milost trpělivě přemáhat 
pokušení a pronásledování;
dej, ať na její přímluvu a podle jejího příkladu
i my vítězíme nad pokušeními
a nepodléháme žádným protivenstvím.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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15. listopadu

Sv. Alberta Velikého,
biskupa a učitele církve

Svátek
Vstupní antifona Dan 12,3
Moudří se budou skvít jako zář oblohy
a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti,
budou zářit jako hvězdy na věčné věky.
Říká se Sláva na výsostech Bohu.

Vstupní modlitba
Bože, tys naučil svatého biskupa Alberta 
uvádět v soulad lidskou moudrost a zjevenou pravdu;
veď nás, ať jako on rozvojem vědeckého poznání
hlouběji poznáváme tebe a více tě milujeme.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.



Bohoslužba slova
Čtení jsou vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Bože, shlédni milostivě na tyto dary,
a na přímluvu svatého Alberta dej,
ať nám naše účast na slavení tajemství umučení
tvého Syna a našeho Pána přinese hojný užitek.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Antifona k přijímání 
My kážeme Krista ukřižovaného.
Kristus je Boží moc a Boží moudrost.

1 Kor 1,23–24

Listopad385
Nebo: 
Vyprávět chci o všech tvých podivuhodných skutcích,
v tobě se chci radovat a jásat,
opěvovat jméno tvé, Svrchovaný.

Modlitba po přijímání
Živíš nás, Bože, Kristovým tělem, 
posiluj nás také Kristovým slovem,
jehož hlasatelem byl svatý Albert,
a uč nás žít podle tvé pravdy
a láskou ji uvádět ve skutek.
Skrze Krista, našeho Pána.

Žl 9,2–3



Slavnostní požehnání
Bůh, pramen veškerého poznání,
obdařil moudrostí svatého Alberta,
který se vytrvale věnoval modlitbě a studiu,
ať i vás osvítí svým světlem a naplní vás svým požehnáním.
O.: Amen.

Bůh vám dal život smrtí svého Syna
a nasytil vás jeho tělem a krví,
ať jej za to chválíte navěky.
O.: Amen.

Ať vás Bůh učiní chrámem své slávy
a domem modlitby a chvály na věky.
O.: Amen.

Požehnání všemohoucího Boha
Otce i Syna  i Ducha svatého
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi.
O.: Amen.

386

vlastní texty o svatých

19. listopadu

Bl. Jakuba Benfattiho, biskupa
Společné texty o duchovních pastýřích: o biskupech (str. 402–403).

Vstupní modlitba
Bože, blahoslaveného Jakuba jsi učinil horlivým pastýřem,
který vynikal úsilím o pokoj a milosrdenstvím;
na jeho přímluvu a podle jeho příkladu
dej, abychom planuli láskou k tobě
a byli sjednoceni slovem tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Listopad387

24. listopadu

Sv. Ignáce Delgada, biskupa,
Vincence Liema, kněze,
Dominika An-Khama, otce rodiny,
a druhů, vietnamských mučedníků
Památka
Vstupní antifona 
srv. Gal 6,14a; 1 Kor 1,18
Ať je daleko od nás, abychom se chlubili něčím jiným
než křížem našeho Pána Ježíše Krista.
V nauce o kříži projevil Bůh svoji moc těm, kteří budou zachráněni.

Vstupní modlitba
Bože, náš Otče,
tys posiloval svatého mučedníka Ignáce a jeho druhy,
že kříži tvého Syna zůstali věrni až k prolití krve;
na jejich přímluvu nám pomáhej,
abychom tvou lásku šířili mezi lidmi
a tak se směli nazývat tvými dětmi a skutečně jimi byli.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Bože, svatý mučedník Ignác a jeho druhové
zavlažili vietnamskou zem svou krví,
dej, ať na jejich přímluvu vzkvétá víra v této zemi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Římského lekcionáře, kde je tato památka uvedena
pod názvem: „sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků“.
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Modlitba nad dary
Svatý Otče, přijmi dary, které ti přinášíme
v den památky vietnamských mučedníků;
dej, abychom ti ve všech protivenstvích života zůstali věrní
a přinášeli sami sebe jako oběť tobě milou.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání Mt 5,10
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.
Nebo: 
Zaživa jsme vydáváni na smrt pro Ježíše,
aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle.

2 Kor 4,11

Modlitba po přijímání
Bože, v den památky svatých mučedníků
jsi nás nasytil jedním chlebem;
pokorně tě prosíme, abychom sjednoceni tvou láskou
v trpělivosti dosáhli věčné odměny.
Skrze Krista, našeho Pána.

Listopad389

27. listopadu

Bl. Markéty Savojské,
vdovy, mnišky
Společné texty o svatých: o řeholnících (str. 412–413) 
nebo o svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky (str. 414).

Vstupní modlitba
Bože, tys povolal blahoslavenou Markétu,
aby opustila královský dvůr a v pokoře tě následovala;
dej, ať se podle jejího příkladu
z lásky ke kříži tvého Syna zříkáme toho,
co nepřispívá ke spáse,
a dokážeme přemáhat všechna protivenství.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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Prosinec
1. prosince

Bl. Jana z Vercelli, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys ozdobil blahoslaveného Jana 
horlivostí, rozvahou a statečností
v péči o rozvoj Řádu kazatelů;
na jeho přímluvu dej, 
aby ti, kdo řídí tvou rodinu, ji vždy vedli k prospěchu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Prosinec391

16. prosince

Bl. Šebestiána Maggiho, kněze
Společné texty o duchovních pastýřích (str. 404–406) 
nebo o svatých: o řeholnících (str. 412–413).

Vstupní modlitba
Bože, tys dal blahoslavenému Šebestiánovi milost,
že svými radami vedl bratry 
k evangelní dokonalosti a pravdě;
dej, ať nám jeho příklad pomůže
vytrvale kráčet po cestě dokonalé lásky
a podporovat duchovní život kajícností,
abychom dosáhli tvé slávy a věčného života.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
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O mučednících
1. O více mučednících
mimo dobu velikonoční
Vstupní antifona
Svatí mučedníci šli v Kristových stopách,
z lásky k němu prolili svou krev;
nyní se radují společně s Kristem
a jejich štěstí potrvá navěky.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, dary, které klademe na oltář
v den, kdy slavíme památku svatých mučedníků,
a dej i nám sílu,
abychom statečně vyznávali tvé jméno.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán,
a já vám odkazuji královskou vládu,
takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.

Modlitba po přijímání
Bože, tys ve svých svatých mučednících
oslavil tajemství kříže;
prosíme tě: dej, ať v nás účast na Kristově oběti 
přináší svůj užitek,
abychom se Krista věrně drželi
a v jeho církvi pracovali pro spásu všech lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.



srv. Lk 22,28–30



O mučednících395

2. O více mučednících
mimo dobu velikonoční
Vstupní antifona 
Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
v dobách tísně je jim útočištěm.

Žl 37,39

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, dary, které ti přináší tvůj lid
v den památky mučednické smrti tvých svatých,
a dej, ať oběť, která byla svatému N a N
zdrojem statečnosti v pronásledování,
získá i nám vytrvalost v protivenstvích.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.



Antifona k přijímání Mk 8,35
Kdo svůj život ztratí pro mě a pro evangelium,
zachrání si ho, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Zachovej v nás, Bože,
co jsme při oslavě svatých mučedníků N a N
od tebe přijali,
a dokonej v nás dílo spásy a pokoje.
Skrze Krista, našeho Pána.
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3. O jednom mučedníkovi
mimo dobu velikonoční
Vstupní antifona
Svatý N (svatá N) zůstal(a) věrný (věrná) Božímu zákonu,
i když mu (jí) šlo o život,
nezalekl(a) se, neboť měl(a) základy na skále.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Posvěť, Bože, tyto dary
a naplň svým požehnáním i nás,
abychom planuli láskou k tobě jako svatý N (svatá N),
jemuž (jíž) láska dodávala sílu 
vydržet mučení a dosáhnout vítězství.
Skrze Krista, našeho Pána.



Nebo:

Bože, přijmi dary, které ti přinášíme

v den památky svatého mučedníka N (svaté mučednice N);
a jako ti bylo milé, 
že zůstal(a) věrný (věrná) až k prolití své krve,
tak ať se ti zalíbí i tento projev naší oddané služby.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání Mt 16,24
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Posiluj nás, Bože, svátostí, kterou jsme přijali,
jako jsi posiloval svatého N (svatou N),
aby ve tvé službě i naše víra rostla
a v utrpení se osvědčovala.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.



O mučednících397

4. O jednom mučedníkovi
mimo dobu velikonoční
Vstupní antifona
Svatý N (svatá N) je opravdu mučedník (mučednice),
neboť se nezalekl(a) hrozeb a pro Kristovo jméno prolil(a) svou krev,
a proto vešel (vešla) do nebeské slávy.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Bože, sešli na tyto dary své požehnání
a upevni nás ve víře,
abychom ji vyznávali s takovou odhodlaností,
s jakou ji svatý N dosvědčil (svatá N dosvědčila) 
prolitím krve.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.



Nebo:

Shlédni, Bože, na tyto dary, položené na oltář
při oslavě památky svatého mučedníka N 
(svaté mučednice N)
a na jeho (její) přímluvu
upevňuj společenství všech, kdo v tebe uvěřili;
a jako jeho (ji) žádná zkouška neodloučila
od jednoty tvé církve,
tak ať ani naše spojení s tebou nikdy nepřestane.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán;
kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.



Jan 15,5
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Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať nás pokrm, který jsme přijali,
posiluje na cestě k tobě,
abychom následovali obdivuhodnou stálost 
svatého N (svaté N),
a tak si zasloužili věčnou odměnu,
připravenou těm, kdo vytrvají.
Skrze Krista, našeho Pána.



O mučednících399

5. O více mučednících
v době velikonoční
Vstupní antifona Mt 25,34
Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království,
které je pro vás připraveno od založení světa. Aleluja.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Všemohoucí Bože,
oslavujeme drahocennou smrt tvých spravedlivých
a přinášíme tyto dary,
abychom měli účast na oběti,
která dala smrti mučedníků smysl a hodnotu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Kdo zvítězí, tomu dám jíst ovoce ze stromu života,
který je v Božím ráji. Aleluja.

Modlitba po přijímání
Při této posvátné hostině
jedli jsme, Bože, z tvého stolu
a oslavili jsme vítězství svatých mučedníků N a N;
prosíme tě, doveď i nás vítězně k cíli
a dej nám jíst ze stromu života.
Skrze Krista, našeho Pána.



Zj 2,7
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6. O více mučednících
v době velikonoční
Vstupní antifona 
Svatí mučedníci zvítězili Beránkovou krví,
nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti;
a proto s Kristem kralují navěky. Aleluja.

srv. Zj 12,11

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Shlédni, Bože, milostivě na tyto dary
a posvěť je svým svatým Duchem,
ať se pro nás stanou zdrojem síly;
a jako svatý N a N
z lásky k tobě vydrželi mučení a dosáhli vítězství,
tak ať i nás opravdová a účinná láska
učiní schopnými přinášet oběti.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Jestliže jsme umřeli s Kristem, budeme s ním také žít;
když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Aleluja.

Modlitba po přijímání
Při slavení památky svatých mučedníků N a N
jsi nás, Bože, nasytil z jednoho chleba;
upevňuj nás v lásce a svornosti
a dej nám žít novým životem.
Skrze Krista, našeho Pána.



2 Tim 2,11–12



O duchovních pastýřích
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O duchovních pastýřích
1. O papežích
Vstupní antifona
Pán si vyvolil svatého N za velekněze
a svěřil mu své poklady,
aby z nich bohatě rozdával.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Ve společenství se svatým N,
jehož památku dnes slavíme,
přinášíme ti, Bože, oběť chvály
s důvěrou, že od nás odvrátíš všechno,
co by nám mohlo škodit nyní i v budoucnu.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať v nás přijetí svátosti těla a krve tvého Syna
rozněcuje žár lásky,
abychom podle příkladu svatého N
usilovně pracovali pro tvou církev.
Skrze Krista, našeho Pána.



Jan 10,11
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2. O biskupech
Vstupní antifona Ez 34,11.23–24
Vyhledám své stádo, praví Hospodin,
a ustanovím nad ním pastýře, který je bude pást.
Já, Hospodin, budu jejich Bůh.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
V den, kdy slavíme památku svatého N,
klademe, Bože, na oltář tyto dary a prosíme tě:
pohlédni na ně a posvěť je,
abychom účastí na Kristově oběti
dosáhli odpuštění a oslavovali tvé jméno.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Ne vy jste si vyvolili mne, praví Pán,
ale já jsem vyvolil vás
a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek
a váš užitek aby byl trvalý.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať ze svátostného pokrmu čerpáme sílu,
abychom vždy věrně vyznávali víru,
kterou vyznával a hlásal svatý N,
a abychom podle ní žili.
Skrze Krista, našeho Pána.



Jan 15,16
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3. O biskupech
Vstupní antifona 
Svatého N ustanovil Bůh knězem,
a on jednal podle jeho vůle a věrně plnil jeho přání.

srv. 1 Sam 2,35

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, dary svého lidu;
klademe je na oltář v den,
kdy slavíme památku svatého biskupa N,
a s důvěrou očekáváme,
že nám dáš pocítit pomoc své otcovské lásky a dobroty.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Já jsem přišel, aby měli život
a měli ho v hojnosti, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Nasytil jsi nás, Bože,
svátostným pokrmem těla a krve svého Syna;
dej, ať tuto svátost přijímáme s upřímnou zbožností,
aby rostla jistota naší spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.



Jan 10,10
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4. O duchovních pastýřích
Vstupní antifona
Duch Páně je nade mnou;
pomazal mě a poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst 
a uzdravil ty, kdo mají zkroušené srdce.

Lk 4,18

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Všemohoucí Bože,
oběť, kterou slavíme ve společenství tvých svatých,
svědčí o slávě tvé božské moci;
vyslyš naše pokorné prosby,
a dej, ať se i na nás projeví účinky vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.



Antifona k přijímání	Mt 28,20
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
ať nás účast na této hostině připraví na hostinu věčnou,
kam už jsi povolal svatého N za jeho věrnou službu.
Skrze Krista, našeho Pána.



Nebo:

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti, že nás sytíš tímto svátostným pokrmem, 
a prosíme tě:
veď nás, abychom následovali svatého N,
milovali tě z celého srdce
a stali se neúnavnými služebníky všech.
Skrze Krista, našeho Pána.



O duchovních pastýřích
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5. O duchovních pastýřích
Vstupní antifona 
Dám vám pastýře podle svého srdce
a budou vás pást rozumně a moudře.

Jer 3,15

Nebo: Dan 3,84.87
Oslavujte, kněží, Pána,
chvalte ho, svatí a pokorní srdcem.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, účast svého lidu na Kristově oběti
a dej, ať tato naše služba,
kterou ve společenství se svatým N a N
konáme ke tvé slávě,
prospívá také k naší spáse.
Skrze Krista, našeho Pána.



Antifona k přijímání Mt 20,28
Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit,
ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, za pokrm,
který jsme od tebe přijali
při slavení památky svatého N a N, a prosíme tě: 
ať se naše nynější účast u tvého stolu
naplní ve věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
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6. O duchovních pastýřích
Vstupní antifona 
Vypravujte mezi pohany o Boží slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Žl 96,3

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Na dary, které při slavení památky svatého N
klademe na tvůj oltář, sešli, Bože, své požehnání,
aby se pro nás staly pokrmem,
který je zdrojem nebeské síly a lékem proti hříchu.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Pán poslal učedníky, aby všude ohlašovali:
Přiblížilo se k vám Boží království.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať svátost, kterou jsme přijali,
oživí v nás ducha statečnosti a vytrvalosti,
a příklad svatého N ať nás povzbudí,
abychom následovali jeho apoštolskou horlivost.
Skrze Krista, našeho Pána.



srv. Lk 10,1.9



O pannách
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O pannách
1.
Vstupní antifona
Svatá N je jedna z prozíravých panen,
které s rozžatou lampou vyšly naproti Kristu.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Bože, tys přijal celoživotní zasvěcení
svaté panny N;
obdivujeme tvé působení ve svatých
a pokorně tě prosíme:
přijmi se zalíbením také tyto dary položené na oltář
jako projev naší oddané služby.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Ženich je tady; jděte naproti Kristu Pánu!

Modlitba po přijímání
Děkujeme ti, Bože, za pokrm,
kterým jsi nás posilnil u svého stolu,
a prosíme tě: pomáhej nám,
ať se po příkladu svaté N
odpoutáme od všeho stvořeného
a snažíme se přilnout jen k tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.



srv. Mt 25,6
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2.
Vstupní antifona
Svatá N, nevěsta Kristova,
přijala korunu nebeské slávy,
kterou jí od věků připravil Pán.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši pokornou službu,
kterou konáme v den památky svaté panny N,
a dej, ať se naše účast na Kristově oběti
projevuje životem naplněným láskou.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Moudrá panna si vybrala nejlepší úděl,
a ten jí nikdo nevezme.

Modlitba po přijímání
Při slavení památky svaté N
nasytil jsi nás, Bože, chlebem věčného života;
na její přímluvu vyslyš naše prosby:
odpusť nám naše viny,
dej nám zdraví duše i těla
a doveď nás do věčné slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.



srv. Lk 10,42



O pannách
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3. O více pannách
Vstupní antifona 
Panny ať chválí jméno Hospodinovo,
neboť jen jeho jméno je vznešené;
jeho velebnost převyšuje zemi i nebe.

Žl 148,12–14

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Oslavujeme, Bože,
tvé podivuhodné působení ve tvých svatých
a podle jejich příkladu
se ti s oddanou zbožností odevzdáváme;
přijmi se zalíbením naši službu,
jako jsi přijal oddanost svatých panen N a N
a jejich celoživotní zasvěcení.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.



Antifona k přijímání Mt 25,10
Přišel ženich, a panny, které byly připravené,
vešly s ním na svatbu.
Nebo: 
Toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec;
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, ať svátost, kterou jsme přijali
v den památky svatých panen N a N,
posiluje naši odvahu a bdělost,
abychom připraveni očekávali příchod tvého Syna
a mohli s ním vejít na jeho svatební hostinu.
Skrze Krista, našeho Pána.

Jan 14,21.23
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O svatých
Některé z následujících textů jsou určené pro mše o svatých patřících k určité
skupině. Ostatních textů, bez nadpisu, se může použít o kterémkoli řádovém
svatém.

1.
Vstupní antifona 
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji svatí ať tě velebí;
ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Žl 145, 10–11

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přinášíme, Bože, tyto dary a prosíme tě:
udržuj v nás na přímluvu svých svatých
ducha pravé zbožnosti,
abychom dobře konali službu u tvého oltáře.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Spravedliví se radují, jásají před Bohem,
veselí se v radosti.
Nebo: 
Blahoslavení služebníci,
které Pán při svém příchodu najde, jak bdí.
Amen, pravím vám: Přepásá se, pozve je ke stolu,
bude chodit od jednoho ke druhému a obsluhovat je.



Žl 68,4

Lk 12,37

O svatých
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Modlitba po přijímání
Bože, Otče veškeré útěchy a pokoje,

shromáždili jsme se,
abychom ve společenství tvých svatých chválili tvé jméno,
doveď nás k věčné spáse,
jejíž záruku jsme přijali ve svátosti těla a krve tvého Syna.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

2.
Vstupní antifona 
Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu,
jásají všichni lidé upřímného srdce.

Žl 64,11

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši účast na oběti,
kterou slavíme ve společenství tvých svatých,
a zbav nás každé poskvrny,
aby se ti zalíbila naše pokorná služba.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán,
a kde jsem já, tam bude i můj služebník.

Modlitba po přijímání
Bože, děkujeme ti za pomoc,
kterou nám dáváš ve svátosti těla a krve tvého Syna;
chraň nás svou milostí,
ať v nás tento tvůj dar přináší trvalý užitek,
abychom spolu s tvými svatými dosáhli věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.



Jan 12,26
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3. O řeholnících
Vstupní antifona 
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje,
mám velikou radost ze svého dědictví!

Žl 16,5–6

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Bože, tys dal svatému N (svaté N) sílu,
aby odložil(a) starý způsob života
a začal(a) žít jako nový člověk,
tak, jak ty si přeješ, aby člověk žil;
prosíme tě, obnov podobně i nás,
ať můžeme mít účast na smírné oběti,
ve které ty máš zalíbení a celý svět spásu.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Amen, pravím vám:
Vy, kteří jste opustili všechno a šli jste za mnou,
dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný.

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože, chraň v nás,
cos nám daroval ve svátosti, kterou jsme přijali,
a veď nás, abychom tak jako svatý N (svatá N)
hledali především tebe
a žili už nyní v tomto světě jako noví lidé.
Skrze Krista, našeho Pána.



srv. Mt 19,27–29
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4. O řeholnících
Vstupní antifona 
Svatí přijali požehnání od Hospodina
a odměnu od Boha, svého Spasitele;
to je pokolení těch, kdo po něm touží.

srv. Žl 24,5–6

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Při oslavě památky svatého N (svaté N)
klademe, Bože, na oltář tyto dary
jako projev naší oddané služby a prosíme tě: 
zbav nás všeho, co nás od tebe odděluje,
abys byl ty sám naším bohatstvím.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
blaze člověku, který se k němu utíká.



Žl 34,9

Modlitba po přijímání
Prosíme tě, Bože,
dej, ať jako svatý N (svatá N)
čerpáme z tohoto posvátného pokrmu sílu,
aby stále více rostla naše láska,
pomáhej nám uskutečňovat dobré dílo,
které jsi v nás započal,
a dokonej ho v den příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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5. O svatých,
kteří vynikali milosrdnými skutky
Vstupní antifonaMt 25,34.36.40
Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán:
byl jsem nemocen, navštívili jste mě.
Amen, pravím vám: 
Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mě jste udělali.
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, naši účast na oběti svého Syna

a posiluj nás, abychom podobně jako tvoji svatí
následovali příklad jeho nesmírné lásky k tobě a k lidem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání 
Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo za své přátele položí svůj život.

Jan 15,13

Nebo: 
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku k sobě navzájem, praví Pán.

Jan 15,35

Modlitba po přijímání
Bože, ty nás shromažďuješ kolem svého stolu
a sytíš nás svátostným pokrmem;
prosíme tě: pomáhej nám, 
ať následujeme svatého N (svatou N)
v jeho (její) upřímné zbožnosti
a nezištné lásce, s níž sloužil(a) tvému lidu.
Skrze Krista, našeho Pána.



O svatých
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Nebo:

Ve svátosti, kterou jsme přijali,
dals nám, Bože, okusit radost,
která je příslibem věčné spásy;
vyslyš naše prosby
a naplň nás obětavou láskou jako svatého N (svatou N),
abychom měli spolu s ním (ní) účast na tvé slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.
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6. O svatých ženách
Vstupní antifona 
Žena, která ctí Hospodina, si zaslouží chválu.
Její synové jí vzdávají úctu a její muž ji velebí.

srv. Př 31,30.28

Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Při oslavě památky svaté N
klademe, Bože, na oltář tyto dary
a pokorně tě prosíme:
přijmi a posvěť je,
aby se nám staly zdrojem odpuštění a spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.



Antifona k přijímání Mt 13,45–46
Nebeské království je podobné obchodníku,
který hledá vzácné perly.
A když najde jednu drahocennou perlu,
jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.

Modlitba po přijímání
Všemohoucí Bože,

ukaž na nás svou moc
a svým působením ve svátosti,
kterou jsme přijali v den památky svaté N,
osviť naše nitro, abychom stále toužili poznávat tvou vůli,
a naplň nás horlivostí, abychom neúnavně konali dobro.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

O svatých
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7. O misionářích
Vstupní antifona Iz 52,7
Jak je krásné vidět na horách posla,
který přináší radostnou zprávu,
zvěstuje pokoj a oznamuje spásu!
Vstupní modlitba vlastní.

Modlitba nad dary
Vyslyš, Bože, naše pokorné prosby
a na přímluvu svatého N
rozvaž pouta našich hříchů
a očisť nás svou milostí,
abychom oběť, na které máme účast,
slavili s čistým srdcem.
Skrze Krista, našeho Pána.



Antifona k přijímání Mk 16,15; Mt 28,20
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium;
já jsem s vámi po všechny dny, praví Pán.
Nebo: 
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán;
kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.

Jan 15,4–5

Modlitba po přijímání
Bože, ty chceš,
aby všichni lidé došli k poznání pravdy;
dej, ať v nás přijatá svátost živí schopnost a ochotu
přijímat nauku, kterou svatý N svědomitě uchovával
a s apoštolskou horlivostí předával.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Mše za různé potřeby

Mše za různé potřeby
1. Za kapitulu nebo koncil
Použije se mešních textů z Římského misálu s příslušnými čteními z Římského
lekcionáře.

2. Za kazatele
Vstupní antifona 
Vyvolil jsem vás, abyste šli a přinášeli užitek
a váš užitek aby byl trvalý. (v době velikonoční: Aleluja.)

srv. Jan 15,16

Nebo: Mk 16,15; Mt 28,20
Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium všemu tvorstvu
a učte je zachovávat všechno, 
co jsem vám přikázal.
Nebo: Kol 3,14–15
Nade všechno mějte lásku,
neboť ona je svorník dokonalosti;
ve vašem srdci ať vládne Kristův pokoj.

Vstupní modlitba
Bože, osvěť milostí Ducha svatého srdce svých služebníků
a dej jim ohnivou výmluvnost,
a když hlásají tvé slovo, rozmnož v nich ctnosti.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Mše za různé potřeby
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Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Prosíme tě, Bože, posvěť tyto dary;
dej svým služebníkům dar výmluvnosti
a jejich srdce navštiv svou spásou.
Skrze Krista, našeho Pána.
Antifona k přijímání Mt 28,20
Hle, já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa, praví Pán.
Nebo: 
Otče svatý, posvěť je v pravdě.
Jako jsi mne poslal do světa,
tak i já jsem je poslal do světa, praví Pán.

srv. Jan 17,17–18

Modlitba po přijímání
Bože, přijali jsme tělo a krev tvého Syna.
Zachovej své služebníky, kteří hlásají tvé slovo,
a uděl jim hojnost milostí.
Skrze Krista, našeho Pána.

3. Při duchovním nebo pastoračním
shromáždění
Použije se mešních textů z Římského misálu s příslušnými čteními z Římského
lekcionáře.
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Votivní mše

Texty pro votivní mše
1. O nejsvětějším jménu Ježíš
Použije se mešních textů z Římského misálu s příslušnými čteními z Římského
lekcionáře.

2. O utrpení našeho Pána Ježíše Krista
Podle okolností se mohou použít mešní texty z Římského misálu pro votivní mše
O svatém kříži nebo O nejdražší krvi Páně s příslušnými čteními z Římského
lekcionáře.

3. O Panně Marii, Matce církve
Použije se mešních textů z Římského misálu s příslušnými čteními z Římského
lekcionáře.

Votivní mše
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4. O Panně Marii,
ochránkyni Řádu kazatelů
Vstupní antifona
Blahoslavená jsi, Maria,
neboť z tebe vzešla světu spása;
nyní se raduješ před Bohem,
přimlouvej se za nás u svého Syna.
Nebo: 
Přistupujme s důvěrou k trůnu milosti,
abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost,
kdykoli potřebujeme pomoci.

Žid 4,16

Vstupní modlitba
Bože, ty jsi Řád kazatelů, založený pro spásu duší,
svěřil zvláštní ochraně blahoslavené Panny Marie,
a stále ho zahrnuješ svým dobrodiním;
vyslyš naše prosby, když si ji dnes připomínáme,
abychom pod její ochranou došli do nebeské slávy.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:
Bože, kéž modlitba Bohorodičky pozvedá tvůj lid;
ty jsi ji vzal s tělem
od nás do nebeské slávy;
dej, ať přesto stále cítíme,
že se za nás u tebe přimlouvá.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

424

Votivní mše

Bohoslužba slova
Čtení se mohou vzít vlastní z Lekcionáře OP.

Modlitba nad dary
Shlédni na nás, Bože, ve své slitovnosti,
když slavíme památku Panny Marie;
a dej, ať nám tato oběť prospívá ke štěstí a pokoji
v tomto čase i na věčnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface 1. o Panně Marii (str. 142).
Antifona k přijímání 
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi; plné milosti a pravdy.
Nebo: 
Jméno Páně je svaté
a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení 
k těm, kdo se bojí.

Jan 1,14

srv. Lk 1,49–50

Modlitba po přijímání
Přijali jsme, Bože, posilu na cestě ke spáse;
dej, prosíme, ať nás všude chrání záštita Panny Marie,
při jejíž oslavě jsme tvé velebnosti přinesli tuto oběť.
Skrze Krista, našeho Pána.

5. O svatých našeho řádu
Pro votivní mše o svatých našeho řádu (srv. IGMR, 316 c) je možné použít vlastní
formulář z jejich svátku s vhodnými čteními.

Mše za zemřelé
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Mše za zemřelé
Podle potřeb a s ohledem na rubriky se použije mešních textů z Římského misálu
a čtení z Římského lekcionáře.
O řádových vzpomínkách na zemřelé (7. února, 5. září a 8. listopadu) se použijí
vlastní texty uvedené na příslušném místě.

Přehledy
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Přehledy

Abecední seznam světců a oslav
Aimona Taparelliho, kněze
Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Alberta z Villy d‘Ogna neboli z Bergama, terciáře
Alfonse Navarrety, kněze, a druhů, japonských mučedníků
Alvara (Alvareze) ze Zamory neboli z Cordoby, kněze
Ambrože Sansedoniho, kněze
Anežky od Ježíše Galandové, panny, mnišky
Anežky z Montepulciana, panny, mnišky
Anny od Andělů Monteagudové, panny, mnišky
Antonína della Chiesa, kněze
Antonína Neyrota, kněze a mučedníka
Antonína Pavoniho, kněze a mučedníka
Antonína Pierozziho neboli Florentského, biskupa
Ascensiony od Srdce Ježíšova Nicol Goni, panny, řeholnice
Augustina de Fango neboli z Bielly, kněze
Augustina Kazotiče neboli z Lucery, biskupa
Augustina, biskupa a učitele církve
– svátek
– obrácení
Bartoloměje Cerveriho, kněze a mučedníka
Bartoloměje Longa, terciáře
Bartoloměje od Mučedníků, biskupa
Bartoloměje z Vicenzy, biskupa
Benedikta XI., papeže
Benvenuty Boianiové, panny, terciářky
Bernarda Scammacca, kněze
Bertranda z Garrigua, kněze
Česlava z Polska, kněze
Dalmáce Monera, kněze
Damiána Furcheriho neboli z Finalborga, kněze
Diany Andalo a Cecílie, panen, mnišek
Dominika Ibaněze z Erquicia, Jakuba Kyušei Tomonagy, 
kněží, Vavřince Ruize, otce rodiny, 
a druhů, japonských mučedníků
Dominika Spadafory, kněze

12. srpna
15. listopadu
7. května
6. listopadu
19. února
8. října
19. října
20. dubna
10. ledna
22. ledna
10. dubna
3. února
10. května
24. února
24. července
3. srpna

317
384
271
374
249
361
366
256
218
223
251
239
272
250
308
311

28. srpna
24. dubna
3. února
6. října
18. července
27. října
7. července
30. října
11. ledna
6. září
17. července
24. září
26. října
8. června

330
258
240
354
307
369
303
370
219
337
306
343
368
294

26. září
3. října

345
348

Abecední seznam světců a oslav
Dominika, kněze
– slavnost
– přenesení ostatků
Emílie Bicchieriové, panny, mnišky
Františka Colla Guitarta, kněze
Františka de Posadas, kněze
Františka Fernándeze de Capillas, kněze, Petra Sanse, 
biskupa, a druhů, čínských mučedníků
Františka z Assisi
Gualy z Rogna neboli z Bergama, biskupa
Gundisalva z Amaranta, kněze
Hadriána Fortescue, otce rodiny, terciáře, mučedníka
Hosanny Andreasiové neboli z Mantovy, panny, terciářky
Hosanny z Kotoru, panny, terciářky
Hyacinta Marie Cormiera, kněze
Hyacinta Serrana Lópeze, kněze, 
a druhů, španělských mučedníků
Hyacinta z Polska, kněze
Ignáce Delgada, biskupa, Vincence Liema, kněze, 
Dominika An-Khama, otce rodiny, 
a druhů, vietnamských mučedníků
Imeldy Lambertiniové, panny
Ingrid ze Skänninge, vdovy, mnišky
Innocence V., papeže
Isnarda z Chiampa, kněze
Jakuba Benfattiho, biskupa
Jakuba Bianconiho neboli z Bevagny, kněze
Jakuba Griesingera neboli z Ulmu, řeholníka
Jakuba Salomoniho, kněze
Jakuba z Varazze, biskupa
Jana Dominiciho, biskupa
Jana Jiřího (neboli Tomáše) Rehma, kněze a mučedníka
Jana Kolínského, kněze, a druhů, mučedníků
Jana Liccia, kněze
Jana Maciase, řeholníka
Jana z Fiesole neboli fra Angelica, kněze
Jana z Vercelli, kněze
Jana ze Salerna, kněze
Jany Portugalské, panny, mnišky
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8. srpna
24. května
4. května
19. května
22. září

312
280
268
278
341

15. ledna
4. října
2. září
10. ledna
8. července
18. června
27. dubna
21. května

220
350
333
217
303
298
260
279

22. září
17. srpna

342
323

24. listopadu
13. května
2. září
23. června
19. dubna
19. listopadu
26. srpna
11. října
29. května
13. července
10. června
12. srpna
9. července
14. listopadu
18. září
18. února
1. prosince
12. srpna
12. května

387
275
334
300
254
386
329
364
286
305
295
316
304
383
339
247
390
316
274
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Jany z Orvieta, panny, terciářky
Jany, matky sv. Otce Dominika
Jiljího z Vouzely, kněze
Jindřicha Seuse neboli Susa, kněze
Jordána Saského, kněze
Jordána z Rivalta neboli z Pisy, kněze
Kateřiny Jarrige, panny, terciářky
Kateřiny Matteiové neboli z Racconigi, panny, terciářky
Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, terciářky
Kateřiny z Ricci, panny, řeholnice
Kláry Gambacortové, vdovy, mnišky
Kolumby Guadagnoliové neboli z Rieti, panny, řeholnice
Konstance Servoliho neboli z Fabriana, kněze
Kryštofa z Milána, kněze
Lucie Broccadelliové neboli z Narni, panny, řeholnice
Ludvíka Bertrána, kněze
Ludvíka Marie Grignona z Monfortu, kněze, terciáře
Magdalény Panatieriové, panny, terciářky
Mannesa neboli Mamesa, kněze, bratra sv. Otce Dominika
Marie Bartolomějky Bagnesiové, panny, terciářky
Marie Manciniové, vdovy, mnišky
Marie Poussepinové, panny, terciářky
Marka Scalabriniho neboli z Modeny, kněze
Markéty Ebnerové, panny, mnišky
Markéty Savojské, vdovy, mnišky
Markéty Uherské, panny, mnišky
Markéty z Citta di Castello, panny, terciářky
Markolína z Forli, kněze
Martina de Porres, řeholníka
Matěje Carreriho, kněze
Michaela neboli Jana Františka Czartoryského, kněze, 
a Julie Stanislavy Rodzinské, panny, řeholnice, 
polských mučedníků
Mikuláše Paglia neboli z Giovinazza, kněze
Obrácení sv. Augustina
Ondřeje (Františka) Franchiho, biskupa
Ondřeje Abellona, kněze
Ondřeje Grega neboli z Peschiery, kněze
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24. července
2. srpna
15. května
23. ledna
13. února
19. srpna
4. července
4. září
29. dubna
4. února
17. dubna
20. května
24. února
20. února
14. listopadu
9. října
28. dubna
13. října
18. srpna
28. května
17. dubna
14. října
25. září
20. června
27. listopadu
19. ledna
13. dubna
27. ledna
3. listopadu
8. října

308
310
277
224
244
326
302
334
263
240
253
278
250
249
383
363
261
365
324
284
254
366
344
299
389
221
252
225
371
362

6. září
16. února
24. dubna
27. května
15. května
19. ledna

338
246
258
283
276
223

Abecední seznam světců a oslav
Panny Marie
– Růžencové
– Ochránkyně Řádu kazatelů
Petra Cambianiho neboli z Ruffìa, kněze a mučedníka
Petra Capucciho neboli z Citta di Castello, kněze
Petra Geremii, kněze
Petra Gonzáleze neboli „svatého Telma“, kněze
Petra Jiřího Frassatiho, terciáře
Petra Veronského, kněze a mučedníka
Pia V., papeže
Přenesení ostatků sv. Otce Dominika
Rajmunda delle Vigne neboli z Kapuy, kněze
Rajmunda z Peňafortu, kněze
Reginalda z Orléansu, kněze
Roberta Nuttera, kněze a mučedníka
Růženy Floresové neboli z Limy, panny, terciářky
Sadoka, kněze, a druhů, mučedníků
Sibylliny Biscossiové, panny, terciářky
Šebestiána Maggiho, kněze
Šimona Ballacchiho, řeholníka
Štěpána Bandelliho, kněze
Štěpánky Quinzaniové, panny, řeholnice
Terentia Alberta o‘Briena, biskupa, 
a Petra Higginse, kněze, irských mučedníků
Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Vavřince z Ripafratty, kněze
Viléma Arnauda, kněze, a druhů, mučedníků
Villany delle Botti, matky rodiny, terciářky
Vincence Ferrerského, kněze
Všech svatých Řádu kazatelů
Výročí posvěcení kostela
Vzpomínka
– všech zemřelých bratří a sester Řádu kazatelů
– zemřelých otců a matek členů Řádu kazatelů
– zemřelých příbuzných a dobrodinců řádu
Zdislavy z Lemberka, matky rodiny, terciářky, 
spolupatronky provincie
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7. října
15. května
3. února
21. října
25. října
14. dubna
4. července
4. června
30. dubna
24. května
5. října
7. ledna
12. února
27. července
23. srpna
2. června
19. dubna
16. prosince
5. listopadu
12. června
3. ledna

355
276
239
367
368
252
301
291
266
280
352
215
243
309
327
290
255
391
373
297
214

30. října
28. ledna
26. září
29. května
29. ledna
5. května
7. listopadu
22. října

370
226
347
285
230
269
376
367

8. listopadu
7. února
5. září

380
242
335

30. května

287

432

Přehledy

Seznam prefací
Preface podle liturgické doby a o svátcích Páně
3. postní
4. postní
na Květnou neděli
1. o eucharistii
1. velikonoční
1. o Nanebevstoupení Páně

Smysl a užitečnost odříkání
Užitečnost postu
Nevinný trpí za hříšníky
Eucharistie jako oběť a svátost
Kristus je pravý velikonoční Beránek
Kristus usedl po Otcově pravici 
a nepřestává být jedním z nás
2. o Nanebevstoupení Páně Oslavený Kristus nás předešel k Otci
o Uvedení Páně do chrámu Kristus je slávou Izraele 
a světlem nás všech

42
43
58
64
114
123
124
238

Preface o Panně Marii
1. o Panně Marii
2. o Panně Marii
3. o Panně Marii

Mateřství Panny Marie
Církev chválí Boha spolu s Pannou Marií
O zvláštním podílu Panny Marie 
na díle spásy
4. o Panně Marii
Maria vzorem modlící se církve
o Nanebevzetí Panny Marie Mariino nanebevzetí 
je příslibem našeho oslavení

142
143
357
358
321

Preface o svatých – společné
1. o svatých
2. o svatých
o svatých našeho řádu
o mučednících
o duchovních pastýřích
o pannách a řeholnících

Sláva svatých a naše společenství s nimi 144, 377
Svědectví, příklad a přímluva svatých
145, 378
Charisma a příklad našich svatých
146
Mučednictví jako svědectví 
Boží moci a síly
147
Poslání svatých pastýřů v církvi
148
Život zasvěcený Bohu 
je znamením plnosti, k níž církev roste
149

Seznam prefací
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Preface o svatých – vlastní
o sv. Augustinovi
1. o sv. Otci Dominikovi
2. o sv. Otci Dominikovi
o sv. Otci Františkovi
o sv. Kateřině Sienské
o sv. Petrovi Veronském
o sv. Tomáši Akvinském

Svědek milosti a příklad bratrství
Vynikající hlasatel pravdy evangelia
Muž evangelia
Chudoba a pokora sv. Otce Františka
Služba Kateřiny v církvi
Svědectví víře až k prolití krve
Služba svatých učitelů v církvi

258, 331
314
281
351
264
293
228

Obnova všeho v Kristu
Stvoření, hřích a vykoupení
Oslava Boha za stvoření a vykoupení
Chvála Boží skrze Krista
Vyznání víry v Krista Vykupitele
Kristus nám přináší spásu

150
151
152
153
154
155, 170

Preface obecné
1. obecná
2. obecná
3. obecná
4. obecná
5. obecná
6. obecná
Preface za zemřelé
1. za zemřelé
2. za zemřelé
3. za zemřelé
4. za zemřelé
5. za zemřelé

Zármutek a křesťanská naděje 
tváří v tvář smrti
Kristus zemřel za všechny
Kristus je vzkříšení a život
Z pozemského života do nebeské slávy
Kristovo vítězství nad smrtí 
nám otevřelo věčný život

156
157
158
159
160
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