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SALESIÁNSKÁ PROVINCIE PRAHA

DEKRET

č. j. 3/2016

VLASTNÍ MISÁL SALESIÁNSKÉ RODINY

Apoštolskou konstitucí Missale Romanum ze dne 3. dubna 1969 rozhodl 
papež Pavel VI., aby uspořádání a texty Římského misálu byly přizpůso-
beny požadavkům II. vatikánského koncilu.

Český překlad byl defi nitivně potvrzen Kongregací pro bohoslužbu 
a svátosti 14. listopadu 1977 a 11. července 1983 jako Český misál. Obsa-
huje české vydání Římského misálu doplněné vlastními texty pro slavnos-
ti, svátky a památky národních světců.

Svatý otec Jan Pavel II. schválil 11. ledna 2000 třetí vydání Římského 
misálu. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ho vyhlásila jako typické 
a zadala k tisku 20. dubna téhož roku.

Tento misál používá celá katolická církev. Vlastní misál Salesiánské 
rodiny není nějakou alternativou k misálu katolické církve. Pouze vybí-
rá a shromažďuje, co je pro Salesiánskou rodinu typické a častěji použí-
vané při běžné praxi. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ho schválila 
30. března 1974. Po revizi hlavním představeným a hlavní radou byl pře-
pracován a schválen 20. července 1989 a 6. dubna 1990.

Český překlad italského Vlastního misálu Salesiánské rodiny vznikal 
nejprve samizdatovou formou už v době komunistické totality. Překlady 
textů různých překladatelů pro nejčastěji slavené salesiánské svátky byly 
většinou na samostatných listech nebo v kroužkových vazbách.

Nyní máme první vázaný misál. Stále jde o pracovní text, který nebyl 
předložen k potvrzení Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti, a to hlavně 
proto, že dosud nebyla dokončena revize českého překladu Římského mi-
sálu podle jeho třetího typického vydání.
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Cílem tohoto misálu je podpořit úctu k salesiánským svatým. Zvláš-
tě při slavení eucharistie jsme jim v Kristu blízko. Připomínáme si jejich 
příklad a dovoláváme se jejich přímluvy. Dále nám má misál pomoci při 
slavení liturgie uprostřed mladých lidí a Salesiánské rodiny. Modlitby vy-
jadřují charisma Dona Boska, a tak oživují naši identitu uprostřed kato-
lické církve.

Častým a všeobecným používáním přijdeme na to, co je v českém pře-
kladu Vlastního misálu Salesiánské rodiny ještě třeba upravit nebo opra-
vit, doplnit či vynechat.

Jako u Českého misálu uběhlo čtvrt století, než vyšlo druhé vydání, tak 
u českého Vlastního misálu Salesiánské rodiny nechejme potřebný čas 
praxe, abychom ho revidovali, doplnili o nové svaté a vydali ke schválení 
Kongregací pro bohoslužbu a svátosti.

Děkuji všem, kteří se na přípravě misálu podíleli. Ať je litera této knihy 
stále oživována Duchem svatým ke slávě Boží a pro spásu člověka.

P. Petr Vaculík
provinciál

Praha, 8. prosince 2015
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DIREZIONE GENERALE OPERE 

DON BOSCO

Prot. č. 87/1107

HLAVNÍ PŘEDSTAVENÝ

Instrukcí Calendaria particularia z 24. června 1970 pozvala Kongregace 
pro bohoslužbu a svátosti též řeholní rodiny k revizi vlastních Kalendářů 
a Proprií mší a liturgie hodin, aby „zvláštním způsobem uctívaly své sva-
té“ (č. 1).

V této linii – dodatečně upřesněné toutéž kongregací oběžníkem Novo 
Calendario z února 1974 – již Společnost svatého Františka Saleského 
vypracovala Proprium, které obdrželo schválení Kongregace pro boho-
službu a svátosti 30. března 1974.

Rozšíření Kalendáře doplněním nových památek a vhodnější zařaze-
ní ostatních vyžadovalo kompletnější revizi, která by co do obsahu a for-
my odpovídala požadavkům koncilní obnovy Salesiánské rodiny svatého 
Jana Boska.

Mnou ustanovená komise připravila po dlouhé a pečlivé práci nové texty 
liturgických modliteb, jiné přepracovala, důkladně revidovala a rozšířila 
výběr biblických čtení. Celá práce pak byla zkoumána různými odborní-
ky naší řeholní rodiny. Po revizi hlavním představeným a hlavní radou 
byla předána Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a obdržela schválení 
20. července 1989 a 6. dubna 1990.

Text, který předkládám, obsahuje významné inovace ve srovnání s před-
chozím ofi ciálním vydáním z roku 1974.

–  Především název: Vlastní misál Salesiánské rodiny poukazuje na vel-
ký počet a různost těch, kterým je určen: Společnost svatého Františ-
ka Saleského, Institut Dcer Panny Marie Pomocnice, Sekulární institut 
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Volontarií Dona Boska, Salesiáni Spolupracovníci a všechny instituty 
zasvěceného života v Salesiánské rodině, které již požádaly o užívání to-
hoto Propria nebo tak učiní později (srov. Prohlášení Kongregace pro 
instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, 7. listo-
padu 1989, prot. č. 22475/89).

–  V souladu s liturgickou reformou, kterou církev uskutečnila, je i tento 
Vlastní misál Salesiánské rodiny rozdělen do dvou dílů: ty znovu uka-
zují na Kristovu přítomnost v jeho slově a v chlebu života a připomínají 
význam dvou stolů, jejichž prostřednictvím církev v Božím slově slaví 
posvátná tajemství pro spásu světa.

–  Formuláře jsou kompletní; jsou charakterizovány velkou hojností litur-
gických modliteb, které vyjadřují charisma Salesiánské rodiny Dona 
Boska v pestré typologii spirituality, která se vyvinula pod vedením a po 
příkladu svatého zakladatele.

–  Novinkou je rozsáhlá „Příloha“ obsahující především Eucharistické 
modlitby pro mše s dětmi, dále pak nové formuláře Mší pro některé 
příležitosti salesiánského poslání a nakonec Votivní mši ke cti Blaho-
slavené Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Nový Misál tedy představuje prostředek k tomu, abychom důstojně slavili 
bohatství přijatého církevního charismatu, abychom s Donem Boskem 
uprostřed mladých a ostatních lidí lépe žili evangelium, abychom kráčeli 
ve šlépějích „vzorů“ (zrcadlo zvláštní svatosti, které nás stále vrací k Otci, 
jenž je Svatý).

Je tudíž nástrojem, který slavením památky Kristovy Paschy pomáhá 
slavit živou památku svatosti naší Rodiny (Řím 11,16: „Když je kořen sva-
tý, jsou i větve svaté.“) a dál usilovat o slavení liturgie života.

Předkládané Proprium nahrazuje předchozí vydání z roku 1974.
Jeho užívání se pro Salesiánskou rodinu stává ofi ciálním, jakmile je 

vydáno v příslušném jazyce s nutným předchozím schválením Kongrega-
ce pro bohoslužbu a svátosti.

Latinský text je publikován ve zvláštním vydání.
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Vzývám Nejsvětější Trojici, Pannu Marii Pomocnici, Matku Boží a církve, 
naše svaté a blahoslavené, aby se všichni členové Salesiánské rodiny, mi-
lovaní Bohem a povolaní ke svatosti (srov. Řím 1,7), meditací a užíváním 
zde promulgovaných liturgických textů cítili být pohnuti Duchem k pro-
měně celého svého života v duchovní bohoslužbu (srov. Řím 12,1) ve jmé-
nu Pána Ježíše a skrze něho děkovali Bohu Otci (srov. Kol 3,17).

don Egidio Viganò
hlavní představený

Řím, 31. ledna 1990,
o slavnosti svatého Jana Boska,

„Otce a Učitele mládeže“
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ÚVOD

SVATOST V DĚJINÁCH SPÁSY

Svatost v záměru Smlouvy

1. Bůh Otec v plánu spásy všechno stvořil a naplňuje svým požehnáním.1 
Ke svému obrazu stvořil člověka a „svěřil mu celý svět“. V plnosti času 
poslal svého Syna, aby „člověka opět pozvedl k původní svatosti“.2

Podivuhodné je dílo naplněné Kristem ve velikonočním tajemství: lid 
Nové smlouvy vyvedl z otroctví hříchu a smrti do slávy, když jej prohlásil 
vyvoleným rodem, královským kněžstvem, svatým lidem.3

V tomto díle Boží Duch, Posvětitel, vede věřící k plnosti pravdy a ži-
vota, a když je učinil „adoptivními dětmi v Kristu“,4 podporuje je, aby 
dovršovali tajemství Paschy ve vlastním životě.

Všichni jsou povoláni ke svatosti

2. Když jsou věřící povoláni být svatými, protože Bůh je svatý,5 odpovídají 
na božskou vůli, „aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy“ 
(1 Tim 2,4) snahou dovršit cestu započatou křtem, jímž „se stali opravdu 
Božími dětmi a účastníky Boží přirozenosti, a proto skutečně svatými“.6

Věřící čerpají posilu a oporu na své cestě svatosti vstříc věčným Veli-
konocům tím, že jsou stále více připodobňováni Kristu obnoveným da-
rem Ducha při biřmování, znovuoživováni ve své smlouvě s Bohem účastí 

 1 Srov. ČESKÝ MISÁL, Česká biskupská konference, Praha, 2015, Čtvrtá eucharis-
tická modlitba.

 2 MESSALE ROMANO (it.), Preface o pannách a řeholnících.
 3 Srov. ČESKÝ MISÁL, Preface 1. pro neděle v mezidobí.
 4 MESSALE ROMANO (it.), Preface o slavnosti Seslání Ducha svatého.
 5 „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2)
 6 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 40. 

Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha, Zvon, 1995.
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12 ÚVOD

na eucharistii, která je Paschou Krista a církve, svátostným smířením 
a ostatními svátostmi.

Svatost v životě církve

3. Tímto způsobem činí Bůh Otec církev stále plodnou a ukazuje svou 
lásku k ní také svědectvím víry (jejích) svatých,7 především blahoslavené 
a vždy Panny Marie. Svým příkladem a svou přímluvou podporují víru, 
naději a lásku ještě putujících bratří a sester, dokud on „nebude všechno 
ve všem“ (1 Kor 15,28).

Kristus, Boží Syn, který s Otcem a Duchem je nazýván „jediný Svatý“,8 
„si zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil … a připravil … 
bez poskvrny“ (Ef 5,25.27).

Také Duch „dává život“ Tělu Kristovu, které je církví, aby ho přijímala 
jako „Ducha svatosti“ (srov. Řím 1,4); aby s ním mohla budovat „králov-
ství pravdy a života, království svatosti a milosti“;9 a aby v něm mohli 
všichni věřící, osvobozeni od otroctví porušení, být uvedeni „do svobody 
ve slávě Božích dětí “ (Řím 8,21).

Svatost v Salesiánské rodině

4. Též Salesiánská rodina jako živá součást Božího lidu se raduje z tohoto 
povolání ke svatosti.

„Milostí Otce, který si … zasvěcuje darem svého Ducha“, nacházejí sa-
lesiáni cestu své svatosti ve snaze být „v církvi znamením a nositeli Boží 
lásky mladým“.10

„S vnitřní účastí na Velikonocích Páně“ prožívají Dcery Panny Marie 
Pomocnice „s vírou tajemství kříže …, zdroje milosti a svobody“, aby 
se staly „znamením a výrazem (Otcovy) předcházející lásky“ „ve službě 
evangelizace dívek tím, že s nimi“ půjdou „po cestě svatosti“.11

 7 Srov. ČESKÝ MISÁL, Preface 2. o svatých.
 8 ČESKÝ MISÁL, Mešní řád, Sláva na výsostech Bohu.
 9 ČESKÝ MISÁL, Preface o slavnosti Ježíše Krista Krále.
 10 STANOVY Společnosti svatého Františka Saleského, čl. 3 a 2.
 11 STANOVY Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice, čl. 46, 1 a 5.
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Po vzoru Ježíše Krista, „dokonalého člověka, poslaného Otcem sloužit 
lidem ve světě“, Spolupracovníci uskutečňují „v běžných podmínkách 
života evangelní ideál lásky k Bohu a bližnímu“ a usilují prokvasit křes-
ťanským duchem „kulturu a společenský život“ a „věnovat všude zvláštní 
pozornost potřebné mládeži“.12

Stylem života, který staví do středu tajemství Vtěleného Slova, které 
na sebe vzalo lidskou přirozenost, aby vykoupilo tvorstvo a přivedlo je 
zpět k Otci, se Volontarie Dona Boska „snaží v hlubokém souladu proží-
vat zasvěcení, sekulárnost a salesiánskost“, aby se staly „živým znamením 
Kristovy lásky v duchu blahoslavenství“ a byly „ve světě svědky a proroky 
spásy“.13

Nakonec všichni ostatní členové, kteří různým způsobem patří do Sa-
lesiánské rodiny, uskutečňují své vlastní křesťanské a řeholní zasvěcení 
tím, že prožívají společenství různých chrismat a služeb ve prospěch sva-
tého Božího lidu v atmosféře specifi cké spirituality a působí nejrůznější-
mi způsoby pro spásu mládeže.14

ÚCTA KE SVATÝM V CÍRKVI

Svatí, znamení svatosti Boží

5. Pokaždé, když církev slaví památku Velikonoc svého Pána, zvěstuje 
svatost Boží zvláště trojím zvoláním, jež je vyjádřením díkůvzdání: „Sva-
tý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů“,15 „Ten, který byl, je a přijde.“ (Zj 4,8)

Ale církev uznává za svaté také ty, kteří odpověděli na lásku Boží vyli-
tou jim do srdcí prostřednictvím Ducha,16 kteří nežili sami pro sebe, ale 
pro Pána ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, čímž se stali pokračováním 
jeho živé a oživující přítomnosti ve světě. Proto v průběhu liturgického 
roku církev zařadila též připomínku „mučedníků a jiných světců, kteří 

 12 Pravidla apoštolátního života Sdružení salesiánských spolupracovníků, Řím, 1986, 
čl. 7 a 12.

 13 STANOVY Sekulárního institutu Volontarií Dona Boska, čl. 2 a 8.
 14 Srov. STANOVY Společnosti svatého Františka Saleského, čl. 5.
 15 Srov. ČESKÝ MISÁL: „závěr“ každé preface; srov. Iz 6,3.
 16 Srov. Řím 5,5.
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byli mnohotvárnou Boží milostí přivedeni k dokonalosti a už dosáhli věč-
né spásy. V nebi zpívají Bohu dokonalou chválu a přimlouvají se za nás.“17

Slavením jejich památky jsou věřící posilováni jejich svědectvím a pod-
píráni jejich přímluvou na životní cestě směřující k nebeským Velikono-
cům, kde budou mít po smrti podíl na stejné koruně slávy.18

Vlastní mešní texty o svatých

– v církvi
6. Již od nejstarších dob měla každá místní církev, prožívající povolání ke 
svatosti, svůj vlastní seznam světců; shromažďovala se ke slavení eucha-
ristie k jejich poctě zvláště v dies natalis, tj. v den jejich zrození do plnosti 
života bez konce. Z toho se vyvinul cyklus slavností, svátků a památek (na-
zývaný „Proprium de Sanctis“), který doprovází v průběhu času slavení 
velikonočního tajemství v jeho ročním, týdenním a denním slavení („Pro-
prium de Tempore“), a to tím způsobem, že „pozornost věřících je třeba 
zaměřit především na svátky Páně, jež jsou oslavou … tajemství spásy“.19

– v řeholních rodinách
7. S rozvojem různých forem zasvěceného života rostl ideál svatosti pů-
sobením nejrůznějších charismat. Církev tuto svatost uznala a předloži-
la jako vzory ty, kteří ukázali heroickou věrnost evangeliu. Zvyk slavit 
posvátnou památku bratří a sester ve víře dal původ vlastním slavením, 
která v průběhu času nadále obohacují oslavu svatosti a podněcují k na-
podobování svatých.

Duch svatý, aby přispěl ke spáse mládeže, povolal svatého Jana Boska 
a vedl ho k založení různých apoštolátních iniciativ dnes uznávaných 
v Salesiánské rodině, aby v dějinách církve mohl pokračovat apoštolátní 
projekt svatosti, zaměřený především na mladé. V tomto poslání nemálo 
mužů a žen prožilo v plnosti ideál života podle evangelia.

 17 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concili-
um, čl. 104.

 18 Srov. ČESKÝ MISÁL, Preface 1. a 2. o svatých.
 19 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concili-

um, čl. 108.
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– ve vlastních kalendářích
8. Vydáním Všeobecného římského kalendáře20 byl liturgický rok „uspo-
řádán tak, aby se dva cykly – ten, který pojednává o tajemstvích Páně, 
a ten, který připomíná svaté – spolu co nejvíce sladily“.21 Proto byli do 
kalendáře vloženi svatí, kteří mají univerzální význam; co se týká náro-
dů, diecézí a řeholních rodin – jim byl svěřen úkol uctívat ty svaté, kteří 
měli z důvodu nauky nebo apoštolského působení velký význam v jejich 
náboženských dějinách. Tato slavení jsou zařazena do všeobecného cyklu 
prostřednictvím vlastních kalendářů.22

VLASTNÍ KALENDÁŘ SALESIÁNSKÉ RODINY

9. Vlastní kalendář Salesiánské rodiny obsahuje slavnosti, svátky, památ-
ky (závazné i nezávazné) a vzpomínku na zemřelé spolubratry. Tato slave-
ní „zavazují všechny, kdo jsou povinni řídit se“ tímto kalendářem.23

Slavnosti a svátky

Jako slavnost se slaví výročí posvěcení vlastního kostela,24 titulární pat-
ron (patronka) posvěceného nebo požehnaného kostela, hlavní patronka 
(blahoslavená Panna Maria Pomocnice křesťanů), zakladatel (svatý Jan 
Bosco) a – v Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice – spoluzakladatelka 
(svatá Marie Dominika Mazzarellová).

Pokud nemůže být slavena jedna z těchto slavností z důvodu sou-
běhu s liturgickým dnem, který má přednost, nebo s nedělí adventní, 

 20 Srov. PAVEL VI., Apoštolský list Mysterii paschalis, 14. února 1969.
 21 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Instrukce Calendaria particularia, 24. červ-

na 1970.
 22 Srov. ČESKÝ MISÁL, Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 49.
 23 Tamtéž, č. 55.
 24 Když není přesně znám den výročí posvěcení vlastního kostela, slaví se 25. října, jak 

je uvedeno na příslušném místě.
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16 ÚVOD

postní nebo velikonoční, pak se překládá na nejbližší volný následující 
den. Ostatní slavení (svátky, památky) se ten rok vynechávají.25

Jako svátek se slaví titulární patron Salesiánské rodiny (svatý Franti-
šek Saleský); svatá Marie Dominika Mazzarellová a svatý Dominik Savio.

Členové Salesiánské rodiny se kromě toho „přidruží k místní církvi ve 
slavení výročního dne posvěcení katedrály a hlavních patronů místa a vět-
šího území (diecéze, regionu, národa, světadílu), na němž se nacházejí“.26

Památky

10. Ostatní svatí a blahoslavení jsou slaveni jako památka závazná nebo 
nezávazná. Do této poslední kategorie patří všechny oslavy blahoslavených.

„Nezávazná památka umožňuje volbu mše a liturgie hodin buď ze 
všedního dne, nebo ze světce: nebrání tedy ve slavení světce, ale dovolu-
je uspořádat slavení liturgického dne tak, aby byl co nejsnadněji přizpů-
soben duchovní potřebě, zbožnosti, přípravě a prospěchu účastníků.“27 
Některá slavení přesto mohou být provedena způsobem slavnostnějším, 
a to v těch místech, která jsou zvláštním způsobem spojena se vzpomín-
kou na svatého nebo blahoslaveného, nebo tam, kde se uchovává jeho 
tělo.28

 25 ČESKÝ MISÁL, Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 60 a 5; 
a dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti (protokol CD 500/89) z 22. dubna 
1990.

 26 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Instrukce Calendaria particularia, č. 16d. 
Tato norma má následující aplikaci: Řeholníci, kteří mají svůj vlastní kalendář, se 
chovají ve vztahu ke kalendáři místní církve, diecéze, regionu nebo národa, v němž 
se nacházejí takto: a) při soukromém slavení se mohou řídit jedním nebo druhým 
kalendářem; b) při společném slavení se mohou řídit vlastním kalendářem; avšak 
je chvályhodný postoj řeholních komunit, které se rády hlouběji zapojují do života 
a modlitby místní církve; c) při slavení s lidem je třeba řídit se místním kalendářem.

 27 Tamtéž, č. 24.
 28 Srov. ČESKÝ MISÁL, Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, 

č. 53c a 54.
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Mše za zemřelé v Salesiánské rodině

11. Vždy a na každém místě církev obětuje eucharistickou oběť za živé 
i zemře lé, „aby ve vzájemném společenství všech Kristových údů prospí-
vala jedněm jako duchovní pomoc, druhým jako útěšná naděje“.29

„Vzpomínka na zemřelé je v každé eucharistické modlitbě.“30 „Jedno-
ta poutníků s bratry zesnulými v Kristově pokoji se nijak nepřerušuje, 
ba podle stálé víry církve se ještě posiluje vzájemným sdílením duchov-
ních hodnot.“31

V souladu s touto vírou se v Salesiánské rodině traduje praxe vznášet 
modlitby za ty, „kteří nás předešli se znamením víry a spí spánkem po-
koje“.32

a) 1. února se připomínají všichni zemřelí spolubratři salesiáni vlastním 
liturgickým slavením;

b) 15. května se připomínají zemřelí rodiče Dcer Panny Marie Pomocnice;
c) 25. května se připomínají zemřelé sestry Institutu Dcer Panny Marie 

Pomocnice spolu s jejich zemřelými příbuznými a dobrodinci;
d) 5. listopadu se připomínají dobrodinci a všichni zemřelí členové Sale-

siánské rodiny;
e) 25. listopadu se připomínají zemřelí rodiče salesiánů;
f) nakonec se během každého kurzu každoročních duchovních cvičení 

připomínají zemřelí spolubratři a spolusestry.

K těmto zádušním celebracím lze použít různé modlitby za zemřelé33 
s vlastními čteními, přímluvami a vhodnými připomínkami, ale jen ve 
všedních dnech liturgického mezidobí; v ostatních obdobích se slaví mše 
ze dne, obětovaná za zesnulé.34

Během duchovních cvičení, pokud to liturgický kalendář dovoluje, lze 
s potřebnými úpravami použít vlastní formulář z 1. února.

 29 Všeobecné pokyny k Římskému misálu (VPŘM) 379. [335.].
 30 VPŘM 355. [316.].
 31 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, č. 49.
 32 ČESKÝ MISÁL, První eucharistická modlitba neboli Římský kánon.
 33 Srov. texty v Českém misálu.
 34 Srov. VPŘM 381. [337.].
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18 ÚVOD

Zvláštní příležitosti salesiánského poslání

12. „Eucharistie je svátost svátostí.“35 Její slavení „působí, že Boží milost, 
která vyvěrá z velikonočního tajemství Kristova utrpení, smrti a zmrt-
výchvstání, posvěcuje skoro každou životní událost věřících, jsou-li dobře 
připraveni“.36

Mše „k různým příležitostem“ jsou trojího druhu:
a) mše spojené s určitými obřady, tedy mše spojené se slavením někte-

rých svátostí nebo svátostin, jako například s řeholním slibem;37

b) mše za různé potřeby nebo vhodné z pastoračních důvodů: tento 
Misál nabízí některé formuláře, aby se používaly v opravdových potře-
bách ve shodě s liturgickým kalendářem, a spolu s tím jednu z eucha-
ristických modliteb pro mše s dětmi;

c) mše votivní nebo podporující zbožnost: Misál přejímá formulář 
o blaho slavené Panně Marii, Pomocnici křesťanů, který se nachází ve 
Sbírce mší o Panně Marii.38

Těchto mší ať se užívá „s mírou, totiž když to daná potřeba vyžaduje“.39 
Vhodně lze „použít čtení i zpěvů mezi nimi z příslušného dne v týdnu, 
odpovídají-li slavené mši“.40

 35 Tamtéž, 368. [326.].
 36 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum conci-

lium, č. 61.
 37 Srov. SPOLEČNOST SVATÉHO FRANTIŠKA SALESKÉHO, Obřad řeholních 

slibů, Ofi ciální vydání, Řím, 1989, kap. V, č. 174–222.
 38 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Sbírka mší o Panně Marii (ofi ciální české 

vydání, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2002), formulář 42.
 39 VPŘM 369. [327.].
 40 Tamtéž, 370. [328.].
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RŮZNÉ ČÁSTI MŠE

Kompletní formuláře

13. Každý mešní formulář je kompletní. To platí i pro mše o blahoslave-
ných, kteří mají jen vlastní vstupní modlitbu; texty jsou doplněny ostatní-
mi modlitbami vybranými z Českého misálu.
Misál i lekcionář jsou samostatné knihy:41 tím je lépe zviditelněn dvojí 
stůl slova a eucharistie, u nichž se společenství setkává s Kristem.

Nutná příprava

Účast na jednotlivých slaveních bude nicméně uvědomělejší a plnější, 
pokud ti, kdo svou službou animují komunitu (celebrant, lektoři, různí 
animátoři…), budou celý mešní formulář pozorně studovat a meditovat, 
aby slavení bylo lépe srozumitelné, aktivní, spojené se životem a skýtalo 
mu hlubokou spiritualitu.

Bohatství modlitebních textů

14. Početné a bohaté mešní modlitby, ať nové, či obnovené, čerpají ze spo-
lečného dědictví Římského misálu. Spolu s biblickými čteními, se vstupní 
antifonou a antifonou k přijímání chtějí texty modliteb nabídnout typo-
logii salesiánské svatosti, vyvěrající z jednotlivých postav. Je to bohatství, 
které vysvítá především ze vstupních modliteb a z nových vsuvek do pre-
fací.

– vstupní modlitby
Vstupní modlitba se vztahuje přímo ke svatému nebo blahoslavenému, 
jehož svátek se slaví; přibližuje jeho vlastnosti a hlavní charakteristiky 
jeho apoštolské činnosti. Občas je uvedena druhá verze vstupní modlitby 
pro „řeholní komunitu“, která umožňuje úžeji spojit slavení s cestou víry 
těch, kteří prožívají tento mimořádný okamžik milosti.

Krátká motivace připojená k výzvě „modleme se“ a chvíle ticha po 
modlitbě spolu se srozumitelným a důstojným přednesem umožní lépe 

 41 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, Instrukce Calendaria particularia, 
č. 39.
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20 ÚVOD

zhodnotit text modlitby a vědoměji se k němu připojit závěrečným 
„amen“.

– ostatní modlitební texty
15. Modlitby nad dary a po přijímání se vztahují přímo k eucharistickému 
tajemství: proto je zmínka svatého nebo blahoslaveného pouze nepřímá.

Preface, která je svou povahou určena ke zpěvu, vyjadřuje díkůvzdání 
Bohu a jeho oslavu skrze Ježíše Krista, který ve svých svatých pokračuje 
v konání divů na cestě trvalého exodu lidu Nové smlouvy, dokud nedojde 
do nebeského Jeruzaléma.

Při některých příležitostech slavnostní požehnání obohacuje a uzavírá 
tematický rámec celebrace.

V této souvislosti je vhodné také připomenout pastorační vhodnost 
eucharistických modliteb pro mše s dětmi, aby se lépe využily některé 
příležitosti, vlastní salesiánskému poslání; jsou cenným výchovným pro-
středkem pro růst chápání smlouvy Boha s člověkem.

Důležitost Božího slova v celebraci

16. „Mimořádný význam má při slavení liturgie Písmo svaté“,42 proto-
že nasloucháním Božímu slovu se buduje a roste církev a smlouva mezi 
Bohem a jeho lidem se stává stále pevnější a úplná.43

Vskutku „bohatých pokladů Božího slova se podivuhodně využije při 
různých liturgických příležitostech a při rozdílném složení shromáždění 
věřících, kteří se těchto bohoslužeb zúčastňují, když se po celý rok při-
pomíná tajemství Kristovo v celém jeho rozsahu, když se udělují svátos-
ti a svátostiny církve, nebo když jednotliví věřící odpovídají vnitřnímu 
půso bení Ducha svatého. A tak slavení bohoslužby, které je živeno a pod-
píráno Božím slovem, obohacuje toto slovo novým výkladem a činí ho 
působivějším.“44

 42 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, 
čl. 24.

 43 Srov. LEKCIONÁŘ I, 1. část. Nedělní lekcionář. Roční cyklus A: Všeobecné pokyny 
k mešnímu lekcionáři (VPML), č. 7.

 44 Tamtéž, č. 3.
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Volba čtení

17. Vhodně uzpůsobená bohoslužba slova má velký význam také při sla-
vení svatých. „Není-li výslovně poznamenáno jinak, ponechává se cele-
brantovi, aby vybral“ taková čtení, „která nejlépe uspokojují pastorační 
potřeby přítomného shromáždění“.45 Pro slavnost blahoslavené Panny 
Marie Pomocnice křesťanů, lekcionář obsahuje vlastní čtení; pro ostatní 
slavnosti a svátky jsou uvedena vybraná čtení, „taková, která upozorní na 
nějaký zvláštní aspekt spirituality nebo činnosti světce“. Někdy jsou uve-
dena „ostatní čtení k výběru“, která umožňují dodatečnou možnost při-
způsobit se konkrétnímu shromáždění. „Při mši za účasti lidu bude kněz 
dbát především duchovního prospěchu věřících a bude se střežit vnucovat 
jim své záliby.“

Pro slavení závazných a nezávazných památek se připomíná pravidlo 
nevynechávat „častěji a bez dostatečné příčiny čtení určená pro jednotli-
vé dny ve feriálním lekcionáři“.46 Nicméně stále zůstává možnost použít 
z pastoračních důvodů doporučené „přivlastněné“ lekce.

Homilie

18. Jako integrální součást liturgického slavení se zvlášť doporučuje 
homilie, která je „nutná k posile křesťanského života“.47 Jejím účelem je 
dosáhnout toho, aby se „čtení Božího slova stalo, spolu s eucharistickou 
liturgií, téměř zvěstováním podivuhodného Božího působení v dějinách 
spásy“. Proto musí vést věřící ke stále aktivnější a plnější účasti na eucha-
ristii.

Účinnost bude o to větší, pokud je „homilie výsledkem rozjímání, dob-
ře připravená, ne příliš dlouhá ani příliš krátká“.48

Bude-li překonán „chvalořečný“ styl a homilie bude vycházet z obsa-
hu liturgických čtení a mešních modliteb, pak pomůže věřícím rozjímat 
u svatého nebo blahoslaveného naplnění některého z typických rysů 

 45 Tamtéž, č. 71.
 46 Tamtéž, č. 83.
 47 VPŘM, 65. [41.].
 48 VPML, č. 24.
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Kristova velikonočního tajemství a bude pozváním k následování příkla-
du a nalézání stále nových důvodů k úsilí o svatost života.

Závěrečná chvíle ticha umožní krátce rozjímat o tom, co bylo slyšeno.49

Přímluvy neboli modlitba věřících

19. Přímluvy neboli modlitba věřících je jedním z prvků slavení, které na-
pomáhají plné a vědomé účasti; pro plné využití jejich hodnoty je třeba 
mít na paměti jejich funkci a strukturu.50

Funkcí přímluv je vyjádřit modlitbu shromáždění, které vykonáváním 
vlastního křestního kněžství dává dozrát plodům bohoslužby slova tím, že 
odpovídá na totéž Boží slovo přímluvou za všechny.

Struktura musí respektovat pořadí přímluv, které je za normálních 
okolností toto:
a) za potřeby celé církve a místního společenství;
b) za spásu celého světa;
c) za ty, které tíží jakékoli nesnáze;
d) za vymezené skupiny osob.

Nabídnuté formuláře jsou příkladem, jak se přizpůsobit tomuto sché-
matu.

Účast společenství bude o to plnější, oč více budou odpovědi zhodno-
ceny zpěvem nebo jen tichem.

Zpěv při slavení

20. Autentická liturgická celebrace nemůže být bez zpěvu společenství. 
I v nejprostším slavení zpěv pozvedá slovo a modlitbu a proměňuje je 
v oběť Bohu, nejvyššímu původci veškeré krásy. Pro svou schopnost pro-
niknout, dojmout a obrátit srdce zpěv podporuje jednotu společenství 
a umožňuje mu aktivnější účast na liturgickém dění, čímž přispívá k „slá-
vě Boží“ a „posvěcení věřících“.51

 49 Srov. VPŘM, 45. [23.].
 50 Srov. tamtéž, 69.–71. [45.–47.]; VPML, č. 30–31.
 51 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concili-

um, čl. 112.
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Věřícím přísluší zpívat responsoriální žalm, Svatý, Beránku Boží, 
zvolání, dialogy, refrény, Otčenáš, Gloria, Krédo a procesionální zpě-
vy. Předsedajícímu náleží, podle jeho osobních schopností, zdůraznit 
zpěvem následující části: vstupní modlitbu, části eucharistické modlitby, 
slavnostní požehnání, jak je stanoveno v misálu a lekcionáři. Ostatní slu-
žebníci (vedoucí chóru, sólisté, žalmista, hudebníci), kteří plněním svých 
hudebních úkolů animují slavení společenství, uskutečňují kompetent-
ně tuto službu. Volba písní ať se uskutečňuje ve shodě s různými lidmi 
zodpovědnými za celebraci, s ohledem na vlastní charakteristiky svátku 
a možnosti shromáždění; tato volba ať je uspořádána tak, „aby navodila 
vědomou, činnou a plnou účast věřících, totiž účast jejich těla i ducha … 
křesťanský lid má k tomu mocí křtu právo i povinnost“.52

SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH

V církvi

21. Každá liturgická oslava svatých a blahoslavených je vždy připomín-
kou Kristových Velikonoc, do doby, „až v onen den přijde, aby byl oslaven 
svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili“ (2 Sol 1,10).

Účastí na božské liturgii jsme vždy „navzájem spojeni v téže lásce 
k Bohu a k bližním a zpíváme týž hymnus slávy našemu Bohu. Neboť 
všichni, kdo jsou Kristovi a mají jeho Ducha, srůstají v jednu církev 
a v něm jsou navzájem propojeni“ a v radosti očekávají blaženou naději. 
Proto nebešťané „upevňují celou církev ve svatosti, zušlechťují bohosluž-
bu, kterou církev obětuje Bohu zde na zemi, a mnohostranně přispívají 
k rozvoji církve“.53

V liturgii

22. Při každém liturgickém dění, zvláště když věřící slaví oběť Nové 
smlouvy, se uskutečňuje stále plnější společenství s nebeskou církví, tak-
že „všichni, z každého kmene, jazyka, lidu a národa, vykoupení Kristovou 

 52 VPŘM, 18. [3.].
 53 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, č. 49.
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krví a shromáždění v jedné církvi, jediným chvalozpěvem“ oslavují „troj-
jediného Boha“.54

Během liturgického roku pokračuje toto společenství se svatými zvlášť 
významným způsobem v liturgii hodin. Ona pomáhá křesťanskému spo-
lečenství proměňovat celý den v jediné vzdávání díků a chval a předná-
šení proseb, zatímco hledí s důvěrou na svědectví víry těch, skrze něž 
Otec tvořivou silou svého Ducha činí církev stále plodnou, aby se ve všech 
naplnilo tajemství Velikonoc.55

V salesiánském charismatu

23. Jako živá součást putující církve a členové Salesiánské rodiny „jsme 
si vědomi, že jsme spojeni s bratry a sestrami v nebeském království i že 
potřebujeme jejich pomoc“, abychom čerpali – i na jejich přímluvu – „sílu 
pro svou věrnost a oporu pro svou naději“.56

„Bůh nám v životě svatých ukazuje svou přítomnost a svou tvář. V nich 
k nám mluví on sám.“57 „Jejich bratrská péče o nás nám tedy vydatně 
pomáhá v naší slabosti“,58 jíž jsme si vědomi. Proto se svěřujeme těmto 
našim bratřím a sestrám se snahou „hledat v jejich životě příklad a v je-
jich přímluvě pomoc“,59 abychom pokračovali „na cestě, která vede ke 
svatosti“,60 tím, že budeme žít „radikálním způsobem milost křtu“, a pro-
měňovat tak „celý život v apoštolát“.61

V průběhu času, vstříc Kristu

24. Společenství věřících, na cestě od prvních Letnic až k druhému pří-
chodu svého Pána, v očekávání přijetí „nebeského dědictví … v království 

 54 Tamtéž, č. 50.
 55 Srov. ČESKÝ MISÁL, Preface 2. o svatých.
 56 STANOVY Společnosti svatého Františka Saleského, čl. 9 a 1.
 57 STANOVY Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice, čl. 45.
 58 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, č. 49.
 59 STANOVY Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice, čl. 45.
 60 Pravidla apoštolátního života Sdružení salesiánských spolupracovníků, Řím, 1986, 

čl. 50.
 61 STANOVY Sekulárního institutu Volontarií Dona Boska, čl. 8 a 6.
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a s celým vesmírem vysvobozeným z hříchu a smrti“, bude zpívat v Kris-
tu Boží slávu,62 slaví památku Velikonoc „ve společenství s celou církví“, 
připomíná si a ctí „slavnou Pannu Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, 
Ježíše Krista, jejího snoubence svatého Josefa, svaté apoštoly a mučední-
ky … a všechny svaté“.63 Tímto způsobem církev „prohlubuje … výchovu 
věřících“ a zve především řeholníky, aby živili „svůj duchovní život … z to-
hoto vydatného pramene“.64 Především ve slavení eucharistie a liturgie 
hodin komunity upevňují jednotu v Duchu a uskutečňují bratrskou lásku, 
kterou svatí a blahoslavení dosvědčovali svým příkladným životem.

Takto se uskutečňuje tajemství církve, „společenství kultu“, která sla-
ví vždy, na každém místě a ve všech svých členech dílo spásy. A právě 
touto „duchovní bohoslužbou“ (Řím 12,1) Kristus uskutečňuje svou kněž-
skou službu – tedy spásu člověka a dokonalou oslavu Boží; a Duch svatý, 
mimo řádným způsobem vzývaný v epiklezi liturgického slavení, působí, 
že naše komunity a všichni členové Salesiánské rodiny dosahují podle 
svého vlastního charismatu kýženého cíle.

 62 ČESKÝ MISÁL, Čtvrtá eucharistická modlitba.
 63 Tamtéž, První eucharistická modlitba neboli Římský kánon.
 64 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, 

čl. 105; a Dekret o přizpůsobené obnově řeholního života Perfectæ caritatis, č. 6.
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KALENDÁŘ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ PROVINCIE

LEDEN

15. Bl. Alois Variara, kněz památka; pro ASC: svátek
22. Bl. Laura Vicuña, panna nezávazná památka; pro FMA: památka
24.  Sv. František Saleský, biskup a učitel církve, 

titulární světec a patron Salesiánské rodiny svátek
30. Bl. Bronislaw Markiewicz, kněz nezávazná památka
31.  Sv. Jan Bosco, kněz, „Otec a Učitel mládeže“, 

zakladatel Salesiánské společnosti, Institutu Dcer Panny Marie 
Pomocnice, Salesiánů spolupracovníků slavnost

ÚNOR

 1. Připomínka všech zemřelých spolubratří salesiánů pro SDB
 7. Bl. Pius IX., papež nezávazná památka
 9.  Bl. Eusebia Palomino Yenesová, 

panna nezávazná památka; pro FMA: památka
25.  Sv. Alois Versiglia, biskup, a sv. Kalist Caravario, kněz, 

salesiánští prvomučedníci svátek

KVĚTEN

 6. Sv. Dominik Savio, chlapec svátek
13.  Sv. Marie Dominika Mazzarellová, panna, 

spoluzakladatelka Institutu 
Dcer Panny Marie Pomocnice svátek; pro FMA: slavnost

16. Sv. Alois Orione, kněz nezávazná památka
18. Sv. Leonard Murialdo, kněz nezávazná památka
24.  Panna Maria Pomocnice křesťanů, 

hlavní patronka Salesiánské společnosti 
a Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice slavnost

25. Připomínka zemřelých spolusester salesiánek pro FMA
29. Bl. Józef Kowalski, kněz, mučedník památka

ČERVEN

 8. Bl. Štěpán Sándor, koadjutor, mučedník památka
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12. Bl. František Kęsy a čtyři druhové, mučedníci nezávazná památka
23. Sv. Josef Cafasso, kněz památka

ČERVENEC

 7.  Bl. Maria Romero Menesesová, 
panna nezávazná památka; pro FMA: památka

SRPEN

 2. Bl. Augustin Czartoryski, kněz nezávazná památka
25. Bl. Marie Troncattiová, panna nezávazná památka
26. Bl. Zefyrin Namuncurá, salesiánský aspirant nezávazná památka

ZÁŘÍ

22.  Bl. Josef Calasanz Marqués, kněz, 
Jindřich Sáiz Aparicio, kněz, a 93 druhů, mučedníků památka

ŘÍJEN

 5. Bl. Albert Marvelli, oratorián nezávazná památka
13. Bl. Alexandrina Maria da Costa, panna nezávazná památka
24. Sv. Alois Guanella, kněz nezávazná památka
25.  Výroční den posvěcení kostela 

(kde není znám den posvěcení) slavnost
29. Bl. Michal Rua, kněz památka

LISTOPAD

 5.  Připomínka zemřelých dobrodinců 
a členů Salesiánské rodiny pro SDB

13. Bl. Artemide Zatti, koadjutor památka
15. Bl. Magdaléna Moranová, panna nezávazná památka
25. Připomínka zemřelých rodičů salesiánů pro SDB

PROSINEC

 5.  Bl. Filip Rinaldi, kněz, zakladatel Sekulárního institutu 
Volontarií Dona Boska památka; pro VDB: svátek
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VLASTNÍ TEXTY O SVATÝCH

15. ledna

Bl. Aloise Variary, kněze

Památka

Ze společných textů „O duchovních pastýřích: misionářích“.

Vstupní modlitba
Bože, prameni veškerého dobra,
smrtí a vzkříšením svého Syna jsi spasil svět;
uděl nám, prosíme,
abychom na přímluvu blahoslaveného Aloise Variary
měli trvalý podíl na Kristově utrpení
a byli všude věrnými svědky tvé lásky.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče, tuto oběť, kterou ti přinášíme
v den památky blahoslaveného Aloise Variary,
a dej, ať účast na utrpení tvého Syna, 
které tajemně slavíme,
vyjadřujeme skutky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání
Bože, náš Otče, upevni nás ve víře
tajemnou silou této svátosti,
abychom slovy i skutky vyznávali pravdu evangelia,
pro niž blahoslavený Alois Variara
neúnavně pracoval až do smrti.
Skrze Krista, našeho Pána.
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22. ledna

Bl. Laury Vicuñi, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

Vstupní antifona Žl 27(26),8
O tobě řeklo mé srdce: „Hledejte jeho tvář“;
Hospodine, hledám tvou tvář.

Vstupní modlitba
Otče milosrdné lásky,
tys v mladé dívce Lauře
podivuhodně spojil sílu ducha s krásou nevinnosti.
Na její přímluvu nám dej odvahu,
abychom překonávali zkoušky života
a dosvědčovali světu blaženost těch,
kteří mají čisté srdce.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Bože, přijmi oběť naší chvály,
jako jsi přijal dar mladého Lauřina života.
Prosíme tě, pro účast na této oběti
posilni v nás novou snahu
o radostnou a velkorysou službu tobě i bližním.
Skrze Krista, našeho Pána.

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.
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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 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 Srov. Jan 14,21b.23b
Kdo mě miluje, toho můj Otec bude milovat, praví Pán,
a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Nebo: Srov. Jan 15,9
Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás, praví Pán; 
zůstaňte v mé lásce.

Modlitba po přijímání
Bože, chléb života,
který živil a posiloval dívku Lauru
v jejím duchovním růstu,
ať dá i nám novou sílu
ke každodennímu životu podle evangelní lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.
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24. ledna

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, 
titulárního světce a patrona Společnosti 

sv. Františka Saleského

Svátek

Kde se slaví jako slavnost (protože je titulárním patronem kostela 
nebo veřejné kaple náležitě zasvěcených nebo požehnaných), čtou 
se tři čtení a říká se Krédo.

Vstupní antifona Srov. Sir 39,8b.10a.14
Hospodin jej naplnil duchem rozumnosti a vedl jeho úmysly 
i poznání.
O jeho moudrosti budou vypravovat pronárody
a shromáždění bude zvěstovat jeho chválu.

Gloria

Vstupní modlitba
Nekonečně dobrý Bože,
tys povolal svatého Františka,
aby jako biskup s láskou pečoval o spásu duší
a stal se pro všechny vším.
Dej i nám, abychom životem a službou bratřím a sestrám
svědčili o dobrotivosti tvé otcovské lásky.
Skrze tvého Syna…

Nebo, pro řeholní komunitu:

Velký a milosrdný Bože,
tys vzbudil v církvi svatého Františka Saleského,
horlivého a vlídného pastýře.
Dej nám, abychom se stejným apoštolským duchem
neúnavně pracovali pro mládež.
Skrze tvého Syna…
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Modlitba nad dary
Otče, dej ať v nás tato oběť,
nejvyšší svědectví lásky tvého Syna,
zapálí oheň tvého svatého Ducha,
který hořel v mírném a laskavém srdci
biskupa Františka Saleského.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Učitel svatosti
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 tě, svatý a milosrdný Otče,
velebili a vzdávali ti chválu,
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. 

Tys dal církvi svatého Františka Saleského,
pastýře podle svého srdce,
aby vzdělával zbožnost křesťanského lidu
spisy, slovem a příkladem
a všem přiblížil cestu ke svatosti.

Proto, naplněný Duchem laskavosti,
vedl hříšníky k pokání
a usiloval o znovunastolení jednoty
mezi věřícími v lásce a míru.

Sjednoceni ve slavnostním shromáždění,
abychom oslavovali zázraky tvé lásky,
tě společně s anděly a se všemi svatými chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Antifona k přijímání Srov. Jan 10,14.15b
Já jsem dobrý Pastýř, znám své ovce
a moje ovce znají mne, praví Pán;
za ně dávám svůj život.

Modlitba po přijímání
Pane, náš Bože, tys nám dopřál radost
z účasti na této svaté hostině
v den svátku (slavnosti) svatého Františka Saleského.
Dej, ať napodobujeme jeho vlídnou a trpělivou lásku
v každé situaci našeho života,
abychom jednou měli účast na jeho slávě v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.

Slavnostní požehnání
Bůh, náš Otec,
který nás shromáždil
k svátku (slavnosti) svatého Františka Saleského,
ať vás upevní ve své lásce a pokoji.
O.: Amen.

Kristus, náš Pán,
který dal své církvi vzor obětavé lásky
rozvážného a moudrého pastýře,
ať z vás učiní věrohodné svědky svého evangelia.
O.: Amen.

Duch svatý,
který na biskupa Františka vylil hojnost svých darů,
aby vedl křesťanský lid,
ať vás vede k přijetí jeho naučení.
O.: Amen.

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

Bl. Bronislava Markiewicze, kněze

Nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých: O řeholnících“ nebo „O duchov-
ních pastýřích“.

Vstupní modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože,
tys vyvolil blahoslaveného Bronislava
za otce a ochránce opuštěné mládeže.
Dej, abychom, povzbuzeni příkladem
jeho pracovitosti a střídmosti,
byli věrní v plnění tvé vůle
a vytrvalí ve tvé službě.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Všemohoucí Bože,
přijmi dary, které ti přinášíme v den památky
blahoslaveného Bronislava.
Dej, abychom podle jeho příkladu sloužili bližním,
a tak došli šťastně do věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání
Bože, náš Otče,
nasytil jsi nás tělem a krví svého Syna.
Dej, abychom napodobovali horlivou
a činnou lásku blahoslaveného Bronislava,
a stávali se tak jedním tělem a jedním duchem.
Skrze Krista, našeho Pána.
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31. ledna

Sv. Jana Boska, kněze, „Otce a Učitele mládeže,“ 
zakladatele Společnosti sv. Františka Saleského, 

Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice 
a Sdružení salesiánů spolupracovníků

Slavnost

Připadne-li slavnost na všední den, je možno ji k prospěchu věří-
cích slavit v neděli, pokud je to neděle v mezidobí. V tomto přípa-
dě může být formulář použit při všech mších, kterých se účastní 
lid (srov. Český misál, Všeobecná ustanovení o liturgickém roku 
a o kalendáři, č. 58 a 59).

Vstupní antifona Srov. 1 Král 5,9
Bůh mu dal moudrost a prozíravost a srdce velké jako mořské 
pobřeží.

Nebo: Žl 34(33),12.6a
Pojďte, synové, a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte.

Gloria

Vstupní modlitba
Pane, náš Bože,
ve své prozřetelnosti jsi nám dal svatého Jana Boska,
otce a učitele mládeže,
který pod vedením Panny Marie
s neúnavnou horlivostí pracoval pro dobro církve;
vzbuď také v nás tutéž apoštolskou lásku, 
abychom hledali spásu bratří a sester, 
a sloužili tak tobě, jedinému a nejvyššímu Dobru.
Skrze tvého Syna…
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Modlitba nad dary
Otče svatý, přijmi oběť,
kterou ti přinášíme s upřímnou zbožností,
a dej, abychom tě milovali nade všechno
a abychom tě svým životem oslavovali.
Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo, pro řeholní komunitu:

Pane, náš Bože,
přijmi tyto skromné dary
jako symbol našeho života tobě zasvěceného
a obnov našeho ducha,
abychom mohli s radostí následovat
příklad a učení svatého Jana Boska,
našeho otce a učitele.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Svatý Jan Bosco, Boží dar 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,
abychom ti vzdávali díky
a bez ustání zpívali o tvé slávě,
veliký a milosrdný Bože,
skrze Krista, tvého Syna a našeho Spasitele.

Ve své nekonečné lásce jsi, Otče,
vzbudil v církvi svatého Jana Boska
jako přítele, bratra a otce mladých lidí,
aby je uvedl na cestu spásy.
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S prorockým pohledem do nových časů
je připravoval na život víry a práce
s čestnou moudrostí a činnou vírou.

Pod vedením Ducha
dal svatý Jan počátek velké rodině,
aby v celém světě pokračovala
v jeho poslání otce a učitele.

A my, spojeni ve slavnostním shromáždění,
se ti, Otče, klaníme a chválíme tě
a společně s anděly a svatými v nebi
hlásáme tvou slávu:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Mt 18,5
Kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá, praví Pán.

Nebo: Jan 15,12
To je mé přikázání: milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.

Modlitba po přijímání
Otče, nasytil jsi nás touto svátostí spásy.
Dej, ať následujeme neúnavnou horlivost svatého Jana 
Boska,
s níž přiváděl mladé lidi k lásce Krista, tvého Syna,
který je nevyčerpatelný pramen nového života.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Nebo, pro řeholní komunitu:

Otče, nasytil jsi nás u svého stolu Kristem, 
živým chlebem,
v den, kdy si radostně připomínáme svatého Jana Boska.
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Veď nás svým Duchem,
abychom o tobě vydávali svědectví svými skutky,
a tak měli jednou účast na věčné slavnosti v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.

Slavnostní požehnání
Pán, který vnuká každý dobrý úmysl,
ať vás svou milostí vždy chrání
a dá vám sílu k věrnému plnění vašeho křestního slibu.
O.: Amen.

Kristus, dobrý Pastýř,
ať vám dopřeje radostně sloužit bratřím a sestrám
podle příkladu našeho (vašeho) svatého zakladatele.
O.: Amen.

A vám,
kteří jste s radostí slavili svátek svatého Jana Boska,
ať Pán dá, abyste vždy žili ve víře, naději a lásce.
O.: Amen.

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

1. února

Připomínka všech zemřelých spolubratří salesiánů

Pro SDB

Jestliže tato připomínka připadne na neděli, vypouští se a nemůže 
být přeložena na jiný den.
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Vstupní antifona
My, kteří jsme uvěřili Pánu, budeme jednou šťastně žít v Božím 
světle,
kde Ježíš Kristus připravil příbytek pro své věrné služebníky.

Vstupní modlitba
Nekonečně milosrdný Otče,
slíbil jsi štěstí bez konce těm,
kteří hledají především nebeské království.
Prosíme tě, přijmi naše zemřelé spolubratry (zemřelé 
salesiány),
kteří vydali svůj život ve službě evangeliu
na cestě vyznačené svatým Janem Boskem.
Dej, ať mohou hledět na tvou tvář,
a nám dopřej, abychom věrně vytrvali na své cestě.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Tato oběť smíření ať je, Otče,
pramenem odpuštění a věčné radosti
pro naše zemřelé spolubratry (pro zemřelé salesiány),
kteří dovršili své pastorační poslání ve službě mladým.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface
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, vzdávat ti díky,
velebit tě a chválit, Otče svatý,
všemohoucí a věčný Bože.
Pane, ty nám dáváš život
a podporuješ nás svou prozřetelností.
V důsledku hříchu se sice naše tělo vrátí do země,
z které jsi ho vytvořil,
ale skrze vykupitelskou smrt tvého Syna
nás tvá moc znovu probudí do slávy vzkříšení.
Kvůli tomuto tajemství spásy, spojeni s anděly a svatými,
ti ustavičně pějeme hymnus chvály:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Lk 12,36–37a
Buďte podobní těm, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby,
aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče.
Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí.

Modlitba po přijímání
Otče, přijmi do svého milosrdenství
naše zemřelé spolubratry (zemřelé salesiány),
za které jsme ti přinesli tuto oběť spásy.
A protože během života pracovali na tvé vinici,
dej jim odměnu slíbenou věrným služebníkům.
Skrze Krista, našeho Pána.

Slavnostní požehnání
Bůh, Stvořitel a Otec,
který vzkříšením svého Syna
dal věřícím naději na vzkříšení,
ať vám udělí své požehnání.
O.: Amen.
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Kristus, který vás vykoupil svým křížem,
ať vás obnoví ve své lásce
a dá všem zemřelým věčné světlo a mír.
O.: Amen.

Duch utěšitel ať vám dopřeje,
abyste se těšili ze štěstí slíbeného těm,
kteří očekávají Pánův příchod.
O.: Amen.

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

7. února

Bl. Pia IX., papeže

Nezávazná památka

Ze společných textů „O duchovních pastýřích: o papežích nebo 
biskupech“.

Vstupní modlitba
Bože, tys dal svému služebníku
blahoslavenému papeži Piu IX.
pevného ducha v protivenstvích
a dopřáls mu důvěrněji proniknout
do neporušených hlubin víry církve.
Dopřej nám, abychom na jeho přímluvu
byli naplněni týmž duchem 
a zachovali se ve zbožnosti a lásce.
Skrze tvého Syna…
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9. února

Bl. Eusebie Palomino Yenesové, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

V postní době tato památka uvolňuje místo mši ze dne, v níž může 
být vstupní modlitba nahrazena vlastní kolektou z památky bla-
hoslavené.

Ze společných textů „O svatých: o pannách“.

Vstupní modlitba
Bože, Otče, velikonoční tajemství tvého Syna
přetvořilo srdce blahoslavené panny Eusebie tak dokonale,
že darovala svůj život.
Uděl nám, posilněným jejím příkladem pokory a radosti,
vytrvale růst v tvé lásce a ve službě chudým.
Skrze tvého Syna…

25. února

Sv. Aloise Versiglii, biskupa, a sv. Kalista 
Caravaria, kněze, salesiánských prvomučedníků

Svátek

Vstupní antifona
S radostí oslavujme slavné vítězství mučedníků Aloise a Kalista,
kteří vydali Kristu svědectví před světem;
dnes je Kristus oslavuje před Otcem v nebi.

Vstupní modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože,
tys dal svatým mučedníkům
biskupu Aloisovi a knězi Kalistovi
sílu bojovat až k prolití krve,
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když hlásali evangelium
a bránili lidskou důstojnost.
Dopřej nám, svým věřícím,
abychom napodobovali jejich svědectví
s neochvějnou vírou a činorodou láskou.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Oběť, kterou ti, Otče, přinášíme
v den svátku mučedníků Aloise a Kalista,
ať z nás učiní svědky blaženého utrpení tvého Syna,
jehož slovo bylo pro mučedníky povzbuzením
a jehož příklad je předcházel.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Znamení a příklad mučednictví
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 skrze Krista, našeho Pána,
zjevuješ svou moc ve slabých
a bezbranným dáváš sílu k mučednictví.
Mučedníci Alois a Kalist
následovali Krista, tvého Syna,
vzdali slávu tvému jménu
a svou krví vydali svědectví o tvých divech.
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A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Lk 22,28b.29a.30a
Vám, kteří jste vytrvali v mých zkouškách, odkazuji královskou 
vládu,
takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Bože, náš Otče, tys nám dal radost
sytit se chlebem života (a kalichem spásy).
Dej, ať po příkladu mučedníků Aloise a Kalista,
kteří prolili svou krev z lásky k bratřím a sestrám,
spojujeme své utrpení s utrpením Krista,
abychom jednou měli účast na jeho vzkříšení.
Neboť on žije a kraluje na věky věků.

6. května

Sv. Dominika Savia, chlapce

Svátek

Kde se slaví jako slavnost (protože je titulárním světcem kostela 
nebo veřejné kaple náležitě zasvěcených nebo požehnaných), čtou 
se tři čtení a říká se Krédo. V tomto případě se ovšem slavnost 
nedá přeložit na některou z nedělí v době velikonoční (srov. Čes-
ký misál, Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, 
č. 58 a 59).

Vstupní antifona Srov. Zj 14,5.4b
S radostí oslavujme vítězství svatého Dominika Savia.
On je mezi těmi, kteří bez poskvrny následují Beránka, 
kamkoli jde.
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Oni byli vykoupeni z lidí jako prvotiny pro Boha a pro Beránka 
(v době velikonoční Aleluja).

Gloria

Vstupní modlitba
Bože, zdroji všeho dobra,
tys ve svatém Dominiku Saviovi
daroval dospívajícím
obdivuhodný příklad lásky a čistoty;
dej také nám, abychom jako tvoje děti
rostli v radosti a lásce
a zcela se připodobnili Kristu.
Neboť on…

Nebo, pro řeholní komunitu:

Pane, Bože života a radosti,
tys daroval církvi svatého Dominika Savia
jako vzor svatosti mládeže;
dopřej mladým, aby rostli jako on v čistotě a lásce,
a nám vychovatelům dej,
abychom je vedli ke Kristu
a zapojovali je do služby tvému království.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Oběť spásy, kterou ti, Otče, přinášíme,
ať v nás zapálí oheň tvého Ducha,
který naplňoval srdce svatého Dominika Savia.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Preface: Vnímavý k Duchu svatému v radostné svatosti
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, králi věčné slávy,
abychom tě chválili a stále ti děkovali
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Ve slavném shromáždění svatých
dáváš zazářit chlapci Dominiku Saviovi,
jenž, vnímavý k působení tvého Ducha,
dokázal v krátké době
projít prostou a bezpečnou cestou
ke svatosti v radosti srdce
a ve věrnosti každodenním povinnostem.

A proto tě chválíme
a s anděly a se všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Jan 6,51
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán.
Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky.
A chléb, který já dám, je mé tělo,
obětované za život světa (v době velikonoční Aleluja).
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Modlitba po přijímání
Otče, ať nám účast na této eucharistické hostině
pomáhá vítězit nad hříchem
a po příkladu svatého Dominika Savia
ať v nás posílí snahu vést bratry a sestry,
aby žili v přátelství s tebou ve službě a radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Slavnostní požehnání
Bůh, náš Otec,
který nás shromáždil, abychom oslavovali
svátek svatého Dominika Savia,
ať vás naplní svou milostí
a dá vám zakusit plnost své lásky.
O.: Amen.

Ježíš Kristus,
který nás svou smrtí na kříži osvobodil od hříchu,
ať vám dá odvahu hledat především jeho přátelství.
O.: Amen.

Duch svatý,
který z Dominika Savia učinil
neúnavného apoštola mezi jeho vrstevníky,
ať z vás učiní radostné hlasatele své lásky.
O.: Amen.

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

Sv. Marie Dominiky Mazzarellové, 
panny, spoluzakladatelky Institutu 

Dcer Panny Marie Pomocnice

Svátek; pro FMA: slavnost

Připadne-li slavnost na neděli v době velikonoční, překládá se na 
první bezprostředně následující volný den (srov. Český misál, Vše-
obecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 5 a 60).

Tam, kde se slaví jako slavnost (protože je titulární světicí kos-
tela nebo veřejné kaple náležitě zasvěcených nebo požehnaných), 
čtou se tři čtení a říká se Krédo. V tomto případě slavnost není 
přeložitelná na některou z nedělí v době velikonoční (srov. tamtéž, 
č. 58 a 59).

Vstupní antifona Srov. Žl 118 (117),16.29
Hospodinova pravice mocně zasáhla,
Hospodinova pravice mě pozvedla.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky (v době velikonoční Aleluja).

Nebo: Srov. Sir 51,18b.20
V modlitbě jsem hledal moudrost,
radovalo se z ní mé srdce.
Kráčel jsem po přímé cestě,
od svého mládí jsem ji sledoval (v době velikonoční Aleluja).

Gloria

Vstupní modlitba
Otče, zdroji všeho dobra,
v hluboké pokoře a vroucí lásce svaté Marie Dominiky 
Mazzarellové
nám nabízíš zářivý vzor křesťanského a řeholního života.
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Dej nám, abychom každého dne svědčili
v pokoře ducha o tvé otcovské lásce.
Skrze tvého Syna…

Nebo, pro řeholní komunitu:

Bože, náš Otče,
ty máš zalíbení v pokorných
a upřímná a čistá srdce
plníš svatostí svého Ducha.
Vyslyš naši modlitbu
o slavnosti svaté Marie Dominiky Mazzarellové
(která sdílela se svatým Janem Boskem lásku k mladým
a spolu s ním založila novou řeholní rodinu).
Dej nám poslušnost k jejímu učení
a věrnost jejímu výchovnému stylu.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče, tyto dary, které ti přinášíme
jako znamení naší duchovní oběti,
a na přímluvu svaté Marie Dominiky,
v níž jsi nám dal učitelku života,
dej, ať svou každodenní prací
radostně odpovídáme na tvé volání.
Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo, pro řeholní komunitu:

Přijmi, Otče, dary tohoto společenství
shromážděného k tvé oslavě
a rozhojni v nás plamen lásky,
jejímž zářivým příkladem
byla svatá Marie Dominika.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Preface: Panna moudrá a bdící
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, Bože nekonečné dobroty,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Ve svaté Marii Dominice Mazzarellové,
panně moudré a bdící,
jsi nechal zazářit
horlivou věrnost a trpělivou dobrotu,
upřímnou pokoru a činnou chudobu,
radostnou poslušnost a důvěryplné odevzdání sebe sama.

Svým Duchem jsi ji povolal,
aby spolu se svatým Janem Boskem
založila novou řeholní rodinu,
která nabízí dívkám znamení tvé nekonečné lásky,
darované nám v Kristu, tvém Synu.

A my, sjednoceni ke tvé chvále,
spolu se všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Antifona k přijímání Srov. Lk 10,21
Velebím tě, Otče,
že jsi tyto věci ukryl před moudrými a rozumnými
a odhalil jsi je maličkým.
Ano, Otče, tak se ti zalíbilo (v době velikonoční Aleluja).

Nebo: Lk 10,27
Praví Pán: „Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, 
celou svou duší,
celou svou silou
i celou svou myslí
a svého bližního jako sám sebe“ (v době velikonoční Aleluja).

Modlitba po přijímání
Bože, náš Otče,
učiň, ať v nás účast na této eucharistické hostině
(podle příkladu svaté Marie Dominiky)
živí touhu po tobě,
který jsi naše jediné a nejvyšší dobro.
Ať posiluje naši vzájemnou lásku
a rozmnožuje v nás radost,
že ti smíme sloužit v našich bratřích a sestrách.
Skrze Krista, našeho Pána.

Slavnostní požehnání
Bůh, náš Otec,
který nás shromáždil k oslavě
svátku (slavnosti) svaté Marie Dominiky,
ať vám dopřeje žít stále
v pokoře a evangelní lásce.
O.: Amen.
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Vzkříšený Kristus,
který dal Matce Mazzarellové
účast na tajemství svého utrpení a své slávy,
ať proměňuje váš život v radostnou oběť,
která přináší dobré ovoce.
O.: Amen.

Duch svatý,
který Marii Dominiku Mazzarellovou
naplnil svými dary zbožnosti a rady,
ať vás učiní neúnavnými v hledání Boha
a ve službě církvi.
O.: Amen.

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

15. května

Panny Marie Fatimské

Památka

Mešní texty se vyberou ze Sbírky mší o Panně Marii (ofi ciální čes-
ké vydání, Karmelitánské nakladatelství, 2002).

16. května

Sv. Aloise Orioneho, kněze

Nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých, kteří vynikali milosrdnými skut-
ky“ nebo „O duchovních pastýřích“.
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Vstupní modlitba
Nekonečně milosrdný Bože,
blahoslavenému Aloisovi jsi dopřál,
aby sloužil Kristu, tvému Synu,
v chudých a v mládeži.
Dej i nám, abychom konali skutky milosrdenství
a každý den zakoušeli něhu tvé otcovské lásky.
Skrze tvého Syna…

18. května

Sv. Leonarda Murialda, kněze

Nezávazná památka

Vstupní antifona Srov. Mk 10,14
Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří Boží království, praví Pán (v době 
velikonoční Aleluja).

Vstupní modlitba
Bože, zdroji všeho dobra,
ve svatém Leonardovi jsi dal sirotkům otce
a mladým dělníkům průvodce.
Na jeho přímluvu nám dej,
abychom se řídili přikázáními tvé lásky
ve službě našim bratřím a sestrám.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Otče, přijmi dary, které ti přinášíme
v den památky svatého Leonarda,
a dej, ať nám oběť, na které máme účast,
získá plnost tvého milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Preface

Slaví-li se mše mimo dobu velikonoční, použije se preface o duchov-
ních pastýřích: „Poslání svatých pastýřů v církvi“ (viz dále oddíl 
„Mešní preface“). V době velikonoční se použije ta, která následuje:

Obnova všeho skrze vzkříšeného Krista
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 nyní, v době velikonoční.
Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus.

V něm všechno zastaralé zaniklo,
v něm bylo všechno obnoveno,
v něm našel život smysl a plnost.

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…

Antifona k přijímání Srov. 1 Jan 4,21
Kdo miluje Boha, ať miluje také svého bratra, 
to je Pánovo přikázání (v době velikonoční Aleluja).
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Modlitba po přijímání
Bože, náš Otče,
v této svátosti jsi nám dal sílu svého Ducha.
Dej, abychom i my skrze naslouchání slovu
a účast na chlebě života mohli jako svatý Leonard
projevovat lásku k nejchudším a lásku k pravdě.
Skrze Krista, našeho Pána.

24. května

Bl. Panny Marie Pomocnice křesťanů, hlavní 
patronky Společnosti sv. Františka Saleského, 

Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice 
a Sekulárního institutu Volontarií Dona Boska

Slavnost

Pokud tato slavnost připadne na některou z nedělí v době veli-
konoční nebo na slavnost Seslání Ducha svatého, překládá se na 
první bezprostředně následující volný den (srov. Český misál, Vše-
obecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 5 a 60).

Kde je to z pastoračního hlediska vhodné, je možné, připadne-li 
slavnost na všední den, znovu ji slavit v neděli, za předpokladu, že 
je to neděle v liturgickém mezidobí. V tomto případě může být for-
mulář použit na všech mších s účastí lidu (srov. tamtéž, č. 58 a 59).

Vstupní antifona Srov. Jdt 13,18b.19
Požehnaná jsi, Panno Maria,
od Pána, nejvyššího Boha,
mezi všemi ženami na zemi;
on tak proslavil tvé jméno,
že nevymizí tvá chvála z úst lidí (v době velikonoční Aleluja).

Gloria
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Vstupní modlitba
Pane, náš Bože,
tys ustanovil Pannu Marii Matkou a pomocnicí křesťanů;
na její přímluvu uděl církvi sílu svého Ducha,
aby moudrostí a láskou překonávala všechny zkoušky
a měla již nyní účast na vítězství Krista, tvého Syna.
Neboť on…

Nebo, pro řeholní komunitu:

Všemohoucí a milosrdný Bože,
ve svém podivuhodném plánu spásy
jsi nám dal Pannu Marii za Matku a pomocnici křesťanů.
Dej, aby tvá církev s důvěrou a odvahou
neustále usilovala o růst tvého království.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče, modlitby a dary,
které ti tvůj lid předkládá
o slavnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Na její přímluvu nám dej,
ať se prohloubí naše víra, naděje a láska,
abychom se stále více podobali Kristu,
který sám sebe vydal za život světa.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Maria, Matka putujícího lidu
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 vzdávat ti díky,
je krásné velebit tvé jméno,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože.

O slavnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů
tě chválíme, velebíme a oslavujeme.
Tvá pokorná služebnice, vzor každé ctnosti,
bezvýhradně odpověděla na tvou nabídku lásky
a spolupracovala poslušností víry a vroucí láskou
na díle Krista, našeho Spasitele.
Spojena s ním ve slávě, nepřestává v církvi
s mateřskou starostlivostí pomáhat svým dětem;
stojí při nich v zápasech a nebezpečích
a doprovází je na cestě do nebeského Jeruzaléma.

Pro tento dar tvé dobroty
se v jásotu spojuje země s nebeskými zástupy
a zpívá novou píseň:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Jan 2,1.5
V galilejské Káně byla svatba.
Maria řekla služebníkům:
„Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne“ (v době velikonoční 
Aleluja).

Nebo: Srov. Lk 1,48.38
Budou mě blahoslavit všechna pokolení,
protože Bůh dobrotivě shlédl na svou nepatrnou služebnici.
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (v době 
velikonoční Aleluja).
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Modlitba po přijímání
Otče, nasytil jsi nás chlebem z nebe,
Ježíšem Kristem, zrozeným z Panny Marie
a vzkříšeným jako prvotina nového stvoření;
dej nám, abychom obnoveným životem směřovali k tobě
a spolupracovali na příchodu tvého království.
Skrze Krista, našeho Pána.

Slavnostní požehnání
Bůh Otec, který chtěl, aby se Maria stala
Pomocnicí křesťanského lidu,
ať vás zahrne hojností své lásky.
O.: Amen.

Ježíš Kristus, vítěz nad smrtí,
který nám na kříži daroval Marii za Matku,
ať vám dá účast na bohatství svého života.
O.: Amen.

Duch svatý, který sestoupil na apoštoly
shromážděné ve večeřadle s Pannou Marií,
ať vás učiní ve světě svědky zmrtvýchvstání.
O.: Amen.

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

25. května

Připomínka zemřelých salesiánek

Pro FMA
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29. května

Bl. Josefa Kowalského, kněze a mučedníka

Památka; pro FMA a VDB: nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých: O jednom mučedníkovi“.

Vstupní antifona Srov. Gal 6,14; 1 Kor 1,24
Ať nehledáme slávu v ničem jiném
než v kříži našeho Pána Ježíše Krista.
Slovo o kříži je pro nás, kteří jsme byli spaseni, Boží mocí.

Vstupní modlitba
Bože, Otče, tys vzbudil v blahoslaveném Josefovi
touhu po svatosti a připravenost
obětovat život pro Kristovu lásku.
Na jeho přímluvu nám uděl milost,
abychom byli věrni svému povolání
a milovali kříž, který je cestou spásy.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče, dary, které ti přinášíme
při vzpomínce na utrpení
blahoslaveného služebníka Josefa;
uprostřed protivenství tohoto světa
dej také nám milost neochvějné věrnosti
a proměň nás v oběť tobě příjemnou.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání Srov. Mt 5,10
Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.
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Modlitba po přijímání
Pane, náš Bože,
při slavení památky
blahoslaveného mučedníka Josefa Kowalského
nás živíš jediným eucharistickým chlebem.
Dopřej nám, ať svorně vytrváme ve tvé lásce,
abychom dosáhli věčné odměny
přislíbené těm, kteří trpí pro víru.
Skrze Krista, našeho Pána.

8. června

Bl. Štěpána Šándora, koadjutora, mučedníka

Památka

Vstupní antifona
Toto je svědek víry, který pro Krista prolil svou krev;
nebál se vyhrožování soudců, a dosáhl nebeského království.

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys dal blahoslavenému mučedníkovi Štěpánovi milost,
aby obětoval svůj život pro dobro mládeže,
když s vírou čelil zkouškám a pronásledování.
Na jeho přímluvu dopřej také nám,
abychom vždycky jednali ve službě pravdě,
a tak všem ukazovali evangelium radosti.
Skrze tvého Syna…
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Modlitba nad dary
Ať tvé požehnání, Pane,
sestoupí jako rosa na dary, které ti přinášíme,
ať nás upevní ve víře,
kterou mučedník blahoslavený Štěpán
dosvědčil za cenu života.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Příklad a přímluva mučedníků
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.

Podle příkladu tvého Syna Ježíše Krista
oslavil mučedník blahoslavený Štěpán tvé jméno
a svou krví dosvědčil tvé zázraky.
Ty, Otče, zjevuješ na slabých svou moc
a bezbranným dáváš sílu k mučednictví,
skrze Krista, našeho Pána.

A proto tě chválíme
a se všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Antifona k přijímání Srov. Mt 16,24
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě!“ praví Pán.

Modlitba po přijímání
Pro účast na tvých svatých tajemstvích
nám, Otče, daruj Ducha síly,
který učinil blahoslaveného Štěpána věrným ve službě
a vítězem v mučednictví.
Skrze Krista, našeho Pána.

12. června

Bl. Františka Kęsyho a druhů, mučedníků

Nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých: O více mučednících mimo veliko-
noční dobu“.

Vstupní modlitba
Bože, tys udělil mučedníkům
blahoslavenému Františkovi a druhům milost,
aby se stali svatými v mladém věku;
obnov divy svého Ducha,
abychom i my pro tvou lásku
vzdorovali každému protivenství
a kráčeli s nadšením vstříc tobě,
zdroji veškerého života.
Skrze Krista…
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23. června

Sv. Josefa Cafassa, kněze

Památka

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 časy.

Vstupní modlitba
Bože, nekonečně dobrý Otče,
tys daroval svému knězi svatému Josefu Cafassovi
mimořádné dary lásky a moudrosti,
aby ve škole evangelia vychovával
služebníky Slova a odpuštění.
Na jeho přímluvu nám dej,
abychom byli bratrsky milosrdní,
a šli tak cestou svatosti a spravedlnosti
po všechny dny svého života.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče,
dary a modlitby tohoto shromáždění,
abychom, plně usmířeni obětí tvého Syna,
svědčili o tvé převeliké lásce k nám.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Přítomnost svatých pastýřů v církvi
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
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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.

Ty dáváš své církvi radost
z oslavy památky svatého Josefa Cafassa;
jeho příkladem ji posiluješ,
jeho naučeními vzděláváš,
jeho přímluvou chráníš.

Pro tento dar tvé dobroty,
sjednoceni s anděly a svatými,
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Lk 6,36–37a.c.38a
Ježíš řekl: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Nesuďte, a nebudete souzeni;
odpouštějte, a bude vám odpuštěno;
dávejte, a bude vám dáno.“

Modlitba po přijímání
Otče, ty jsi nám dal účast na své hostině.
Dej, ať následujeme příklad svatého Josefa Cafassa,
který se ti zasvětil celým srdcem
a neúnavně se snažil pomáhat radou
bratřím a sestrám v pochybnostech a zkouškách.
Skrze Krista, našeho Pána.
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7. července

Bl. Marie Romero Menesesové, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

Ze společných textů „O svatých: O pannách“ nebo „O svatých, 
kteří vynikali milosrdnými skutky“.

Vstupní modlitba
Bože, Otče veškeré útěchy,
ty dáváš svému lidu znamení své dobroty a milosti;
uděl nám, abychom na přímluvu blahoslavené 
Marie Menesesové
i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakémkoli soužení,
a v den soudu mohli být připočteni mezi blahoslavené.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Požehnej, Pane, dary, které ti přinášíme
v den památky blahoslavené Marie Menesesové,
a obnov hlubiny našeho ducha,
abychom osvobozeni od porušení zla
žili novým životem ve světle evangelia.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání
Účast na hostině těla a krve tvého Syna
ať nás, Pane, ochrání od pokušení pomíjivých věcí
a příklad blahoslavené Marie Menesesové
ať nám pomáhá růst ve tvé lásce,
abychom se v nebi mohli těšit z patření na tvou tvář.
Skrze Krista, našeho Pána.
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2. srpna

Bl. Augustina Czartoryského, kněze

Nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých: O řeholnících“ nebo „O duchov-
ních pastýřích“.

Vstupní modlitba
Všemohoucí a milosrdný Bože,
tys povolal kněze blahoslaveného Augustina
k následování tvého Syna,
který, ač bohatý, stal se chudým;
dej, abychom ti, povzbuzeni jeho příkladem
a poslušni působení Ducha svatého,
pokorně sloužili v nejpotřebnější mládeži.
Skrze Ježíše Krista…

25. srpna

Bl. Marie Troncattiové, panny

Nezávazná památka

Ze společných textů „O pannách“ nebo „O svatých, kteří vynikali 
milosrdnými skutky“.

Vstupní modlitba
Milosrdný Otče, působením Ducha svatého
jsi vzbudil v blahoslavené Marii Troncattiové
mateřskou lásku při zvěstování Krista.
Na její přímluvu nám dej,
abychom byli nástroji smíření a pokoje,
aby tak všichni velebili tvé svaté jméno.
Skrze tvého Syna…
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26. srpna

Bl. Zefyrina Namuncurá, salesiánského aspiranta

Nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých“.

Vstupní modlitba
Bože, náš Otče, v blahoslaveném Zefyrinovi
jsi mládeži daroval zářivý květ svatosti,
který vyrostl v daleké Patagonii.
Na jeho přímluvu nám dej,
abychom spolupracovali na šíření tvého království
trpělivým plněním svých denních úkolů.
Skrze tvého Syna…

22. září

Bl. Josefa Calasanze Marquése 
a bl. Jindřicha Sáize Aparicia, 
kněží, a 93 druhů, mučedníků

Památka

Ze společných textů „O více mučednících mimo velikonoční dobu“.

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys dal blahoslaveným mučedníkům
Josefu, Jindřichovi a jejich druhům sílu,
aby statečně snášeli utrpení pro Krista
a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí.
Pomáhej nám, kteří jsme slabí,
abychom tě statečně vyznávali svým životem.
Prosíme o to skrze tvého Syna…
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5. října

Bl. Alberta Marvelliho, oratoriána

Nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky“.

Vstupní antifona Žl 64(63),11
Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, 
jásají všichni lidé upřímného srdce.

Vstupní modlitba
Bože, prameni života a svatosti,
tys vložil do srdce blahoslaveného Alberta
horoucí lásku k chudým a dals mu schopnost
pečovat o druhé v duchu evangelia.
Na jeho přímluvu dej i nám,
abychom usilovali o velkorysou službu všem lidem
a moudře hodnotili pozemská dobra.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Bože, přijmi naše dary a dej nám zakusit tvou lásku,
abychom po příkladu blahoslaveného Alberta
sloužili u tvého oltáře s čistým a velkorysým srdcem,
a tak tě mohli s úctou oslavovat
a obdržet dobrodiní tvého milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface
V.: Pán s vámi.
O.: I s tebou.
V.: Vzhůru srdce.
O.: Máme je u Pána.
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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 Krista, našeho Pána.

Ve slavnostním průvodu svatých vidíme odlesk tvé slávy
a jejich vítězství je nebeskou oslavou tvé moci.
V životě blahoslaveného Alberta Marvelliho nám dáváš 
příklad,
v jeho přímluvě pomoc,
ve společenství milosti pouto bratrské lásky.
Posíleni jeho svědectvím
usilujeme vytrvat v boji víry,
abychom po smrti dosáhli věnce slávy.

A proto spolu s anděly, archanděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Jan 15,9
Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás, praví Pán; 
zůstaňte v mé lásce.

Modlitba po přijímání
Pane, náš Bože, ať svátost, kterou jsme přijali
o památce blahoslaveného Alberta Marvelliho,
obnoví naši mysl i srdce,
abychom mohli mít účast
na tvém nesmrtelném životě.
Skrze Krista, našeho Pána.
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13. října

Bl. Alexandriny Marie da Costa, panny

Nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých: O pannách“.

Vstupní modlitba
Milosrdný Bože,
tys dal ve své církvi zazářit příkladu
blahoslavené panny Alexandriny Marie,
která byla vnitřně sjednocena s utrpením tvého Syna,
aby se všude na zemi rozhořela láska k eucharistii
a důvěra k Neposkvrněnému srdci Mariinu.
Na její přímluvu nám dopřej,
abychom se stali příbytkem Ducha svatého
a věrohodnými svědky tvé milosrdné lásky.
Skrze tvého Syna…

24. října

Sv. Aloise Guanelly, kněze

Nezávazná památka

Vstupní antifona Srov. Mt 25,34.40
Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán,
přijměte jako úděl království, které je pro vás připraveno.
Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali.

Vstupní modlitba
Bože, prozřetelný a dobrý Otče,
tys dal svatému Aloisi Guanellovi
zazářit v církvi jedinečnou láskou k chudým a opuštěným.
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Dej, abychom i my každý den svého života
tuto lásku intenzivně prožívali. 
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Otče, přijmi naše dary v den,
kdy si připomínáme nekonečnou lásku tvého Syna,
a na přímluvu svatého Aloise Guanelly dej,
abychom následovali jeho plné nasazení pro tebe
ve službě bratřím a sestrám.
Skrze Krista, našeho Pána.

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.
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A proto tě, Bože, chválíme
a s anděly a všemi svatými
radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Ef 5,2
Žijme v lásce, jako i Kristus miloval nás
a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť Bohu velmi příjemnou.

Modlitba po přijímání
Bože, tys nám dal okusit chléb života.
Dej nám, tvým věřícím,
abychom po příkladu svatého Aloise Guanelly
postupovali na cestě lásky,
a tak dosáhli věčného dědictví.
Skrze Krista, našeho Pána.

25. října

Výroční den posvěcení kostela

Slavnost

Výročí se dnes slaví v kostelech, kde není znám den posvěcení. 
V ostatních kostelech se slaví v den posvěcení.

V obou případech se použije formulář ze společných mešních 
textů pro výročí posvěcení kostela podle Českého misálu (Formu-
lář č. 1: „V kostele, který slaví výročí vlastního posvěcení“, srov. 
s.  674–675).
Čtení se vybírají ze společných textů o posvěcení kostela v lek-

cio náři pro mše ke cti svatých a o posvěcení kostela.
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29. října

Bl. Michala Ruy, kněze

Památka

Vstupní antifona Mal 2,6a.c
V jeho ústech byla nauka pravdy; v pokoji a upřímnosti se mnou 
kráčel.

Vstupní modlitba
Bože, náš Otče,
tys dal blahoslavenému knězi Michalu Ruovi,
duchovnímu dědici svatého Jana Boska,
schopnost utvářet v mladých tvůj božský obraz.
Dopřej i nám, které jsi povolal k výchově mladých,
abychom jim ukazovali pravou tvář Krista, tvého Syna.
Neboť on s tebou…

Modlitba nad dary
Otče, ať jsou dary, které ti přinášíme,
projevem duchovní oběti nás samých,
a až se stanou tělem a krví tvého Syna,
ať jsou nástrojem našeho posvěcení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Znamení života zasvěceného Bohu
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,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

V tvých svatých, kteří pro Boží království
zasvětili svůj život Kristu, tvému Synu,
oslavujeme, Otče, podivuhodný plán tvé lásky,
ve kterém přivádíš člověka k jeho původní svatosti
a dáváš mu už nyní zakoušet dary,
které ho očekávají v tvém království.

Pro toto znamení tvé dobroty
tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Jan 15,10
Zachováte-li moje přikázání, praví Pán, zůstanete v mé lásce,
jako já jsem zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho 
lásce.

Modlitba po přijímání
Pane, náš Bože, nasytil jsi nás u svého stolu
v den památky blahoslaveného Michala Ruy.
Dej, ať jsme podle jeho vzoru bdělí a obezřetní,
horliví v lásce a ochotní ve službě malým a chudým,
abychom tak svým životem
vyjadřovali tajemství tvé otcovské lásky.
Skrze Krista, našeho Pána.
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5. listopadu

Připomínka zemřelých dobrodinců 
a členů Salesiánské rodiny

V jednotlivých domech se slaví jedna mše za zemřelé dobrodince 
a členy Salesiánské rodiny.

13. listopadu

Bl. Artemida Zattiho, koadjutora

Památka; pro FMA a VDB: nezávazná památka

Ze společných textů „O svatých: O řeholnících“.

Vstupní modlitba
Bože, ty na pokorných a malých
obdivuhodně projevuješ veliká díla své milosti;
pokorně tě prosíme, abychom na přímluvu
blahoslaveného Artemida Zattiho
mohli den za dnem stále jasněji
odkrývat Kristovu tvář v bratřích a sestrách,
kteří trpí na těle či na duchu.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

15. listopadu

Bl. Magdalény Moranové, panny

Nezávazná památka; pro FMA: památka

Vstupní antifona
Toto je moudrá panna, jedna z prozíravých panen: vyšla vstříc 
Kristu s hořící lampou.
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Vstupní modlitba
Otče, tys dal v srdci blahoslavené Magdalény Moranové
vzklíčit svému slovu pravdy, které ji povzbuzovalo,
aby se s moudrostí a vytrvalostí věnovala výchově 
mládeže.
Dej, abychom na její přímluvu a podle jejího příkladu
byli poslušni působení Ducha svatého
a s radostí naplňovali tvůj plán spásy.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Otče, požehnej dary, které ti přinášíme
v den památky blahoslavené Magdalény,
a obnov našeho ducha,
abychom osvobozeni od kvasu zla
žili nový život ve světle evangelia.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Znamení života zasvěceného Bohu
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.

V tvých svatých, kteří pro Boží království
zasvětili svůj život Kristu, tvému Synu,
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oslavujeme, Otče, podivuhodný plán tvé lásky,
ve kterém přivádíš člověka k jeho původní svatosti
a dáváš mu už nyní zakoušet dary,
které ho očekávají v tvém království.

Pro toto znamení tvé dobroty
tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Lk 10,42
Prozíravá panna si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.

Modlitba po přijímání
Společenství u stolu těla a krve tvého Syna
ať nás, Otče, odvrátí od vábení věcí pomíjejících
a po příkladu blahoslavené Magdalény
ať nám pomáhá růst ve tvé lásce,
abychom se v nebi těšili z patření na tvou tvář.
Skrze Krista, našeho Pána.

5. prosince

Bl. Filipa Rinaldiho, kněze, zakladatele 
Sekulárního institutu Volontarií Dona Boska

Památka; pro VDB: svátek

Vstupní antifona Jer 3,15
Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně 
a moudře.

Nebo: Žl 34(33),12.6a
Pojďte, synové, a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte.
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Vstupní modlitba
Nekonečně dobrý Otče,
v blahoslaveném Filipu Rinaldim
nám dáváš zářný příklad
radostně darovaného života podle evangelia;
dopřej nám napodobovat jeho apoštolské úsilí,
abychom každodenní věrnou prací
naplňovali tvou vůli.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Milosrdný Otče,
tys do blahoslaveného Filipa Rinaldiho
vtiskl obraz nového člověka,
stvořeného ke spravedlnosti a slávě.
Dej i nám, abychom se obnovili v duchu,
a byli tak hodni přinášet ti oběť chvály.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Kristus, pán a soudce dějin
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 spravedlivé vzdávat ti díky,
zpívat ti hymnus žehnání a chvály,
Otče všemohoucí, v němž všechno má svůj počátek 
i konec.
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Skryl jsi před námi den a hodinu,
kdy se tvůj Syn Kristus, pán a soudce dějin,
zjeví na nebesích oděn mocí a jasem.
V tento hrozný a slavný den pomine přítomný svět
a ukážou se nová nebesa a nová země.
Zatím nám přichází vstříc v každém člověku a v každém 
čase,
abychom ho přijali ve víře,
abychom v lásce svědčili o blažené naději jeho království.

V očekávání jeho posledního příchodu,
spolu s anděly a svatými,
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Slaví-li se mše mimo dobu adventní, následuje preface Znamení 
života zasvěceného Bohu.
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 vzdávali díky,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

V tvých svatých, kteří pro Boží království
zasvětili svůj život Kristu, tvému Synu,
oslavujeme, Otče, podivuhodný plán tvé lásky,
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ve kterém přivádíš člověka k jeho původní svatosti
a dáváš mu už nyní zakoušet dary,
které ho očekávají v tvém království.

Pro toto znamení tvé dobroty tě společně s anděly
a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Jan 15,10.11
Zachováte-li moje přikázání, má radost bude ve vás
a vaše radost se naplní, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Všemohoucí Bože,
ve svátostech nám uděluješ sílu svého Ducha.
Dej, abychom se po příkladu 
blahoslaveného Filipa Rinaldiho
učili hledat především tebe
a abychom v sobě nosili
otisk Krista ukřižovaného a vzkříšeného.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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MEŠNÍ ŘÁD

Vstupní obřady
Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, 
zpívá se vstupní zpěv.
Po příchodu k oltáři ho kněz spolu s přisluhujícími pozdraví obvyk-
lou 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 kří-
žem. Kněz přitom obrácen tváří k lidu říká:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Lid odpovídá:
Amen.

Potom kněz s rozpjatýma 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.

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.
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Po zahajovacím pozdravu může kněz několika slovy uvést věřící do 
slavení mešní liturgie. Místo něho to může udělat jáhen nebo jiný 
vhodný přisluhující.

Následuje úkon kajícnosti; v neděli se může nahradit obřadem 
svěcení vody a pokropení lidu.

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.

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 násle dujících 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.
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Kněz úkon kajícnosti zakončí:

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

Lid odpoví:
Amen.

2.

Po chvíli ticha kněz říká:

Smiluj se nad námi, Pane.

Lid odpoví:
Hřešili jsme proti tobě.

Kněz:

Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Lid:
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“:

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

Lid:
Pane, smiluj se nad námi.
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84 MEŠNÍ ŘÁD

Kněz:

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

Lid:
Kriste, smiluj se nad námi.

Kněz:

Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: 
Smiluj se nad námi.

Lid:
Pane, smiluj se nad námi.

Nebo:

Kněz:

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

Lid:
Pane, smiluj se nad námi.

Kněz:

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

Lid:
Kriste, smiluj se nad námi.

Kněz:

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

Lid:
Pane, smiluj se nad námi.
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Nebo:

Kněz:

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

Lid:
Pane, smiluj se nad námi.

Kněz:

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

Lid:
Kriste, smiluj se nad námi.

Kněz:

Zveš nás hříšníky ke svému stolu, Pane: 
Smiluj se nad námi.

Lid:
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.

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.

K: Kyrie, eleison. L: Kyrie, eleison.
K: Christe, eleison. L: Christe, eleison.
K: Kyrie, eleison. L: Kyrie, eleison.
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Nebo:

K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se. L: Kriste, smiluj se.
K: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se.

O nedělích (mimo dobu adventní a postní), o slavnostech, o svát-
cích a při význačných příležitostech následuje chvalozpěv Sláva na 
výsostech Bohu.

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.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.

Kněz se sepjatýma rukama řekne:

Modleme se.

Všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom kněz s rozpja-
týma rukama pronáší modlitbu, končící slovy:

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:

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 
po všechny věky věků.

Nebo:

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

Lid odpovídá zvoláním:
Amen.

Bohoslužba slova
Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení; všichni přítomní sedí 
a naslouchají. Na konci čtení lektor řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.

A všichni zvolají:
Bohu díky.

Žalmista nebo zpěvák přednáší responsoriální žalm a lid vkládá 
opakovanou odpověď.

Pokud se má číst druhé čtení, čte ho lektor od ambonu stejným 
způsobem, jako četl první čtení.

Na konci čtení lektor řekne:

Slyšeli jsme slovo Boží.

A všichni zvolají:
Bohu díky.

Následuje aleluja anebo jiný zpěv.
Mezitím se koná příprava na evangelium. Užívá-li se kadidla, vlo-

ží 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:

Očisť mi srdce i ústa, Bože, abych dobře zvěstoval tvé svaté 
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.

Potom ten, kdo četl evangelium, políbí knihu a potichu řekne:
Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.
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Mešní liturgie pokračuje homilií. Každou neděli a o slavnostech 
s povinnou účastí na mši je povinná; v ostatních dnech se dopo-
ručuje. Má ji zpravidla ten, kdo bohoslužbě předsedá, a všichni 
vsedě naslouchají.

Každou neděli a o slavnostech (nebo i při jiných významných 
příležitostech) následuje společné vyznání víry. Je to odpověď na 
slyšené slovo Boží a všichni přitom stojí.

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.
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.
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Místo Nicejsko-konstantinopolského vyznání víry se může, zejmé-
na v postní a velikonoční době, použít křestní vyznání římské 
církve neboli vyznání apoštolské.

Věřím v Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;

Při následujících slovech až ke slovům „Marie Panny“ se všichni 
skloní:
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Bohoslužba slova končí přímluvami. Každou neděli a o slavnos-
tech s povinnou účastí na mši jsou povinné; je však vhodné konat 
je při každé mši slavené za účasti lidu.
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Slavení eucharistie
Přinášení darů a jejich kladení na oltář doprovází zpěv k přípravě 
darů.

Nejprve někdo z přisluhujících položí na oltář korporál, purifi -
katorium, kalich a misál.

Je vhodné, aby věřící dali najevo svou účast také tím, že jejich zá-
stupci přinášejí chléb a víno k slavení eucharistie. Zároveň mohou 
přinášet dary pro kostel, pro církev, pro ty, kdo potřebují pomoc, 
apod. Kněz je od nich přijímá buď před oltářem, nebo u sedadla.

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.
Pokud se nezpívá, může kněz říkat tuto modlitbu nahlas a lid 

může připojit následující zvolání:

Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Jáhen nebo kněz naleje víno a trochu vody do kalichu 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 po-
tichu 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.
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Pokud se nezpívá, může kněz 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 ně-
kdo z přisluhujících okouří kněze a lid.

Potom si kněz po straně oltáře myje ruce a potichu říká:

Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť mě od hříchu.

Přípravu darů zakončí kněz výzvou k lidu. Stojí přitom uprostřed 
oltáře a obrácen k lidu říká s rozpjatýma rukama:

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve.

Nebo:

Modlete 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.

Kněz s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu, končící slovy:

Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Nebo:

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Lid odpovídá zvoláním:

Amen.
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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 z anafor.

vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   93vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   93 9.3.2016   11:47:099.3.2016   11:47:09



94 MEŠNÍ ŘÁD

Mešní preface
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 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…
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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. 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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Eucharistické modlitby

DRUHÁ EUCHARISTICK Á MODLITBA

Následující prefaci lze 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 srozu-
mitelně, 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.

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:
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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.

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.
A v pokoře tě prosíme:
Ať nás všechny,
kdo máme účast na těle a krvi Kristově,
shromáždí a sjednotí Duch svatý.
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Dále pokračuje první koncelebrant:

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 (srov. VPŘM 149. 
[109.])

a se všemi, kdo jsou pověřeni,
aby v tvé církvi konali službu.

Dále pokračuje druhý koncelebrant:

Na tomto místě se při některých příležitostech vkládají zvláštní 
prosby:

Při doživotní řeholní profesi:

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.

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 jejím snoubencem svatým Josefem,
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.
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TŘETÍ EUCHARISTICK Á MODLITBA

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.

Následuje preface (není-li předepsána, lze zvolit vhodnou pro 
danou příležitost).

Svatý, Svatý, Svatý…

Potom 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 srozu-
mitelně, 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.
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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.

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.

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.

Dále pokračuje první koncelebrant:

Skrze něho ať se před tebou stáváme
obětí úplnou a ustavičnou,
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abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými:
s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií,
s jejím snoubencem svatým Josefem,
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.

Dále pokračuje druhý koncelebrant:

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 (srov. VPŘM 
149. [109.])

biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.

Na tomto místě se při doživotní řeholní profesi vkládají zvláštní 
prosby:

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.
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Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás,
vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle.
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.
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ČTVRTÁ EUCHARISTICK Á 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.

Potom hlavní celebrant s rozepjatýma rukama zpívá nebo říká 
prefaci:

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…

Hlavní celebrant s rozepjatýma rukama pokračuje:
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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,
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.
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A abychom už nežili sami sobě,
a žili pro něho, tvého Krista, pro nás ukřižovaného 
a vzkříšeného,
poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili,
tvého svatého Ducha;
a ten dále koná ve světě jeho dílo,
všechno naplňuje a posvěcuje.

Hlavní celebrant sepne ruce, vztáhne je nad dary, spolu s ním 
všichni koncelebranti, a všichni říkají:

Proto tě, Otče, prosíme:
ať svatý Duch posvětí také tyto dary,

Hlavní celebrant sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem 
a kalichem a všichni říkají:

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

Hlavní celebrant a spolu s ním všichni koncelebranti sepnou ruce 
a všichni pokračují:

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 srozu-
mitelně, 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:

Hlavní celebrant vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad 
oltářem a všichni pokračují:
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Po večeři vzal chléb,
požehnal jej,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:

Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku k hostii) a všichni říkají:

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Hlavní celebrant ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na pa ténu 
a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). Potom vez-
me kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a všichni po-
kračují:

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

Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku ke kalichu) a všichni říkají:

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.
Hlavní celebrant ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu 
na korporál a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní).

Potom řekne:

Tajemství víry.
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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.

Potom všichni s rozepjatýma rukama říkají:

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.

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.
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Dále pokračuje jeden z koncelebrantů:

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 (srov. VPŘM  149. 
[109.]).

na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve,

Na tomto místě se při doživotní řeholní profesi vkládají zvláštní 
prosby:

na bratry, kteří se ti dnes navždy zasvětili řeholními 
sliby,

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 (a dcerám), dobrotivý Otče,
dej nebeské dědictví
s blahoslavenou Pannou a Bohorodičkou Marií,
s jejím snoubencem svatým Josefem,
s tvými apoštoly a svatými.
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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.

Hlavní celebrant vezme paténu s hostiemi, jáhen nebo jeden 
z koncelebrantů kalich, pozdvihnou je a všichni kněží říkají:

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.
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Eucharistické modlitby 
pro mše za různé potřeby

I. CÍRKEV NA CESTĚ K JEDNOTĚ

Lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí 
např. tyto formuláře: Za církev; Za papeže; Za biskupa; Za dob-
rou volbu papeže nebo biskupa; Za koncil nebo synod; Za kněze; 
Za kněze sama za sebe; Za služebníky církve; Při duchovním nebo 
pastoračním shromáždění).

Preface
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.

Potom hlavní celebrant s rozepjatýma rukama zpívá nebo říká 
prefaci:

Dobrotivý Otče,
zpíváme ti hymnus díků a chvály.
Ty spojuješ slovem radostné zvěsti svého Syna
lidi všech národů a jazyků
ve společenství jedné církve.

Tvůj Duch ji oživuje
a skrze ni sjednocuje lidstvo.
Ona vydává svědectví o tvé lásce
a všem otvírá bránu naděje.
Tak se stává znamením věrnosti,
kterou jsi nám v Ježíši Kristu navždy přislíbil.
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Proto tě oslavuje nebe i země
a my s celou církví
zpíváme píseň o tvé slávě
a radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý…

Hlavní celebrant s rozepjatýma rukama pokračuje:

Vpravdě jsi svatý, Bože,
jsi hodný chvály, miluješ lidi
a stále je provázíš na jejich životních cestách.
Vpravdě je požehnaný tvůj Syn,
je zde mezi námi a shromažďuje nás k hostině lásky.
Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz,
tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

Hlavní celebrant sepne ruce, vztáhne je nad dary, spolu s ním 
všichni koncelebranti, a všichni říkají:

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme:
Sešli svého svatého Ducha,
ať posvětí dary chleba a vína,

Hlavní celebrant sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem 
a kalichem, a všichni říkají:

aby se nám staly tělem a  krví

Hlavní celebrant sepne ruce (a spolu s ním všichni koncelebranti).

našeho Pána, Ježíše Krista.

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

Neboť on poslední noc před svým utrpením

Hlavní celebrant vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad ol-
tářem a všichni pokračují:
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vzal při hostině chléb,
pronesl modlitbu požehnání,
lámal, dal svým učedníkům a řekl:

Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku k hostii) a všichni říkají:

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Hlavní celebrant ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paté-
nu a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). Potom 
vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a všichni 
pokračují:

Po večeři vzal kalich s vínem,
pronesl modlitbu chvály a díků,
dal ho svým učedníkům a řekl:

Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku ke kalichu) a všichni říkají:

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.
Hlavní celebrant ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu 
na korporál a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). 
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.

Všichni s rozepjatýma rukama pokračují:

Dobrý Otče,
slavíme památku Krista,
tvého Syna a našeho Spasitele.
Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení
a posadil po své pravici.
Hlásáme toto dílo tvé lásky,
dokud on nepřijde ve slávě,
a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání.
Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve:
Je to velikonoční oběť,
ve které Ježíš Kristus
vydává své tělo a prolévá svou krev,
a tak nám otvírá cestu k tobě.
Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky,
ať se účastí na tomto stole
stáváme živými údy Kristova těla.

Dále pokračuje první koncelebrant:

Obnovuj světlem evangelia církev na celém světě,
v naší (N) diecézi i naši církevní obec (v N).
Upevni pouto lásky mezi věřícími a pastýři tvého lidu
v jednotě s naším papežem N,
naším biskupem N a celým sborem biskupů.

vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   122vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   122 9.3.2016   11:47:119.3.2016   11:47:11



123EUCHARISTICKÉ MODLITBY PRO MŠE ZA RŮZNÉ POTŘEBY

Dej, ať v tomto světě, zraněném nesvorností,
je tvůj lid zářivým znamením jednoty a pokoje.

Dále pokračuje druhý koncelebrant:

Pamatuj na naše bratry a sestry (N, N),
kteří zesnuli v Kristově pokoji,
i na všechny zemřelé,
vždyť jejich víru znáš ty sám.
Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář,
a ve vzkříšení jim daruj plnost života.
Až skončí i naše pozemské putování,
přiveď nás do věčného domova,
kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií,
s apoštoly a mučedníky,
(se svatým N)
a se všemi svatými
budeme navěky chválit a oslavovat

Sepne ruce.

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Hlavní celebrant vezme paténu s hostiemi, jáhen nebo jeden 
z koncelebrantů kalich, pozdvihnou je a všichni kněží říkají:

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.
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II. CÍRKEV V DĚJINÁCH SPÁSY

Lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí 
např. tyto formuláře: Za církev; Za kněžská povolání; Za laiky; Za 
rodiny; Za řeholníky a řeholnice; Za řeholní povolání; Za vyproše-
ní lásky; Za příbuzné a přátele; Na poděkování Bohu).

Preface
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.

Potom hlavní celebrant s rozepjatýma rukama zpívá nebo říká 
prefaci:

Vzdáváme ti díky, Bože, náš Otče,
Stvořiteli světa a prameni všeho života.
Ty nás na naší cestě nenecháváš osamocené,
ale mnoha způsoby projevuješ svou přítomnost mezi námi.

Mocnou rukou jsi převedl pouští svůj izraelský lid,
mocí svého svatého Ducha stále provázíš i svou církev.
Skrze svého Syna jí otvíráš cestu,
aby po svém putování dějinami
vešla do věčné radosti tvého království.

A proto s anděly a svatými
zpíváme píseň o tvé slávě
a bez ustání voláme:

Svatý, Svatý, Svatý…
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Hlavní celebrant s rozepjatýma rukama pokračuje:

Vpravdě jsi svatý, Bože,
jsi hodný chvály,
miluješ lidi
a stále je provázíš na jejich životních cestách.
Vpravdě je požehnaný tvůj Syn,
je zde mezi námi
a shromažďuje nás k hostině lásky.
Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz,
tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

Hlavní celebrant sepne ruce, vztáhne je nad dary, spolu s ním 
všichni koncelebranti, a všichni říkají:

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme:
Sešli svého svatého Ducha,
ať posvětí dary chleba a vína,

Hlavní celebrant sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem 
a kalichem a všichni říkají:

aby se nám staly tělem a  krví

Hlavní celebrant sepne ruce (a spolu s ním všichni koncelebranti).

našeho Pána, Ježíše Krista.

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

Neboť on poslední noc před svým utrpením

Hlavní celebrant vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad 
oltářem a všichni pokračují:

vzal při hostině chléb,
pronesl modlitbu požehnání,
lámal, dal svým učedníkům a řekl:
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Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku k hostii).

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Hlavní celebrant ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paté-
nu a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). Potom 
vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a všichni 
pokračují:

Po večeři vzal kalich s vínem,
pronesl modlitbu chvály a díků,
dal ho svým učedníkům a řekl:

Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku ke kalichu) a všichni říkají:

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.
Hlavní celebrant ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu 
na korporál a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). 
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.

Všichni s rozepjatýma rukama pokračují:

Dobrý Otče,
slavíme památku Krista,
tvého Syna a našeho Spasitele.
Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení
a posadil po své pravici.
Hlásáme toto dílo tvé lásky,
dokud on nepřijde ve slávě,
a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání.
Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve:
Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus
vydává své tělo a prolévá svou krev,
a tak nám otvírá cestu k tobě.
Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky,
ať se účastí na tomto stole
stáváme živými údy Kristova těla.

Dále pokračuje první koncelebrant:

Upevni nás v jednotě,
ať spolu s naším papežem N,
naším biskupem N,
se všemi biskupy, kněžími a jáhny
a s celým tvým lidem
jdeme ve víře a naději po tvých cestách
a všude šíříme lásku a radost.
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Dále pokračuje druhý koncelebrant:

Pamatuj na naše bratry a sestry (N, N),
kteří zesnuli v Kristově pokoji,
i na všechny zemřelé,
vždyť jejich víru znáš ty sám.
Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář,
a ve vzkříšení jim daruj plnost života.
Až skončí i naše pozemské putování,
přiveď nás do věčného domova,
kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií,
s apoštoly a mučedníky,
(se svatým N) a se všemi svatými
budeme navěky chválit a oslavovat

Sepne ruce.

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Hlavní celebrant vezme paténu s hostiemi, jáhen nebo jeden 
z koncelebrantů kalich, pozdvihnou je a všichni kněží říkají:

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.
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III. JEŽÍŠ JE CESTA K OTCI

Lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí 
např. tyto formuláře: Za misie; Za pronásledované křesťany; Za 
vlast nebo obec; Za ty, kdo mají odpovědnost za společnost a stát; 
Za mezinárodní shromáždění vládních představitelů; Na začátku 
občanského roku; Za rozvoj národů).

Preface
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.

Potom hlavní celebrant s rozepjatýma rukama zpívá nebo říká 
prefaci:

Vzdáváme ti díky, svatý Bože,
Pane nebe i země.
Ty jsi stvořil svět a určuješ běh jeho dějin.
Tvůj Syn se stal člověkem,
zvěstoval nám tvé slovo
a volal k následování.
On je cesta, která vede k tobě,
pravda, která osvobozuje,
život, který naplňuje radostí.
Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny,
které jsi stvořil k slávě svého jména,
vykoupil krví jeho kříže,
označil pečetí svého Ducha.
A proto nyní, vždycky a navěky
hlásáme s anděly a svatými tvou slávu
a radostně voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Hlavní celebrant s rozepjatýma rukama pokračuje:

Vpravdě jsi svatý, Bože,
jsi hodný chvály,
miluješ lidi
a stále je provázíš na jejich životních cestách.
Vpravdě je požehnaný tvůj Syn,
je zde mezi námi
a shromažďuje nás k hostině lásky.
Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz,
tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

Hlavní celebrant sepne ruce, vztáhne je nad dary, spolu s ním 
všichni koncelebranti, a všichni říkají:

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme:
Sešli svého svatého Ducha,
ať posvětí dary chleba a vína,

Hlavní celebrant sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem 
a kalichem a všichni říkají:

aby se nám staly tělem a  krví

Hlavní celebrant sepne ruce (a spolu s ním všichni koncelebranti)

našeho Pána, Ježíše Krista.

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

Neboť on poslední noc před svým utrpením

Hlavní celebrant vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad 
oltá řem a všichni pokračují:

vzal při hostině chléb,
pronesl modlitbu požehnání,
lámal, dal svým učedníkům a řekl:
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Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku k hostii) a všichni říkají:

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Hlavní celebrant ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu 
a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). Potom vezme 
kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a všichni pokračují:

Po večeři vzal kalich s vínem,
pronesl modlitbu chvály a díků,
dal ho svým učedníkům a řekl:

Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku ke kalichu) a všichni říkají:

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.
Hlavní celebrant ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu 
na korporál a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). 
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.
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Nebo:
Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Všichni s rozepjatýma rukama pokračují:

Dobrý Otče,
slavíme památku Krista,
tvého Syna a našeho Spasitele.
Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení
a posadil po své pravici.
Hlásáme toto dílo tvé lásky,
dokud on nepřijde ve slávě,
a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání.
Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve:
Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus
vydává své tělo a prolévá svou krev,
a tak nám otvírá cestu k tobě.
Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky,
ať se účastí na tomto stole
stáváme živými údy Kristova těla.

Dále pokračuje první koncelebrant:

A když máme účast na tomto tajemství,
prosíme tě, všemohoucí Otče:
Oživuj nás svým Duchem,
ať se podobáme tvému Synu.
Upevni pouto našeho společenství s papežem N,
s biskupem N a ostatními biskupy,
s kněžími, jáhny a celým svým lidem.
Dej, aby věřící uměli poznávat
ve světle víry znamení času
a ochotně dávali své síly do služeb evangelia.
Nauč nás vnímat potřeby lidí:
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ať sdílíme jejich smutek i úzkost,
radost i naději,
ukazujeme jim cestu k spáse
a jdeme společně s nimi do tvého království.

Dále pokračuje druhý koncelebrant:

Pamatuj na naše bratry a sestry (N, N),
kteří zesnuli v Kristově pokoji,
i na všechny zemřelé,
vždyť jejich víru znáš ty sám.
Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář,
a ve vzkříšení jim daruj plnost života.
Až skončí i naše pozemské putování,
přiveď nás do věčného domova,
kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií,
s apoštoly a mučedníky,
(se svatým N) a se všemi svatými
budeme navěky chválit a oslavovat

Sepne ruce.

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Hlavní celebrant vezme paténu s hostiemi, jáhen nebo jeden 
z koncelebrantů kalich, pozdvihnou je, a všichni kněží říkají:

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.
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IV. JEŽÍŠ – ZNAMENÍ OTCOVY LÁSKY

Lze použít pouze pro mše za různé potřeby (Římský misál uvádí 
např. tyto formuláře: Za uprchlíky a vyhnance; V době hladu nebo 
za hladovějící; Za ty, kdo nám ubližují; Za zajatce; Za vězně; Za 
nemocné; Za umírající; Za milost šťastné smrti; V jakékoli tísni).

Preface
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.

Potom hlavní celebrant s rozepjatýma rukama zpívá nebo říká 
prefaci:

Svatý a milosrdný Otče,
vzdáváme ti dík a chválu.
Tys nám poslal svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
On se stal naším Vykupitelem, přítelem a bratrem.
Ukázal svou lásku k malým a chudým,
k nemocným a hříšným
a nebyl lhostejný k žádné lidské nouzi.
Jeho život a jeho poselství nás učí,
že ty jsi náš Otec
a s láskou se ujímáš svých dětí.

Proto tě chválíme a oslavujeme,
vyznáváme tvou dobrotu a věrnost
a s anděly a všemi svatými
radostně voláme:

Svatý, Svatý, Svatý…
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Hlavní celebrant s rozepjatýma rukama pokračuje:

Vpravdě jsi svatý, Bože,
jsi hodný chvály,
miluješ lidi
a stále je provázíš na jejich životních cestách.
Vpravdě je požehnaný tvůj Syn,
je zde mezi námi
a shromažďuje nás k hostině lásky.
Jako kdysi učedníkům, putujícím do Emauz,
tak dnes i nám otvírá Písmo a láme chléb.

Hlavní celebrant sepne ruce, vztáhne je nad dary, spolu s ním 
všichni koncelebranti, a všichni říkají:

Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme:
Sešli svého svatého Ducha,
ať posvětí dary chleba a vína,

Hlavní celebrant sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem 
a kalichem a všichni pokračují:

aby se nám staly tělem a  krví

Hlavní celebrant sepne ruce (a spolu s ním všichni koncelebranti)

našeho Pána, Ježíše Krista.

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

Neboť on poslední noc před svým utrpením

Hlavní celebrant vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad 
oltá řem a všichni pokračují:

vzal při hostině chléb,
pronesl modlitbu požehnání,
lámal, dal svým učedníkům a řekl:
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Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku k hostii) a všichni říkají:

VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI:
TOTO JE MOJE TĚLO,
KTERÉ SE ZA VÁS VYDÁVÁ.
Hlavní celebrant ukáže lidu tělo Páně, položí ho znovu na paténu 
a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). Potom 
vezme kalich, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a všichni 
pokračují:

Po večeři vzal kalich s vínem,
pronesl modlitbu chvály a díků,
dal ho svým učedníkům a řekl:

Hlavní celebrant se trochu skloní (koncelebranti vztáhnou pravou 
ruku ke kalichu) a všichni říkají:

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.
Hlavní celebrant ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu 
na korporál a pokleknutím ho pozdraví (koncelebranti se ukloní). 
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.
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Nebo:
Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.

Všichni s rozpjatýma rukama pokračují:

Dobrý Otče,
slavíme památku Krista,
tvého Syna a našeho Spasitele.
Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení
a posadil po své pravici.
Hlásáme toto dílo tvé lásky,
dokud on nepřijde ve slávě,
a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání.
Shlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve:
Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus
vydává své tělo a prolévá svou krev,
a tak nám otvírá cestu k tobě.
Milosrdný Bože, dej nám Ducha lásky,
ať se účastí na tomto stole
stáváme živými údy Kristova těla. 

Dále pokračuje první koncelebrant:

Upevni svou církev ve víře a lásce
v jednotě s naším papežem N,
naším biskupem N,
se všemi biskupy, kněžími a jáhny
a s celým svým vyvoleným lidem.
Vdechni nám slovo útěchy pro ty,
kteří jsou osamocení a opuštění.
Nauč nás účinně jim pomáhat
a dej, ať jsme podle příkladu tvého Syna
pohotoví k službě všem lidem.
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Bože, učiň svou církev
živým svědectvím pravdy a svobody,
pokoje a spravedlnosti,
aby se stala znamením nové naděje pro lidstvo.

Dále pokračuje druhý koncelebrant:

Pamatuj na naše bratry a sestry (N, N),
kteří zesnuli v Kristově pokoji,
i na všechny zemřelé,
vždyť jejich víru znáš ty sám.
Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář,
a ve vzkříšení jim daruj plnost života.
Až skončí i naše pozemské putování,
přiveď nás do věčného domova,
kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Pannou Marií,
s apoštoly a mučedníky,
(se svatým N) a se všemi svatými
budeme navěky chválit a oslavovat

Sepne ruce.

skrze tvého Syna, Ježíše Krista.

Hlavní celebrant vezme paténu s hostiemi, jáhen nebo jeden 
z koncelebrantů kalich, pozdvihnou je a všichni kněží říkají:

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.
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PRVNÍ EUCHARISTICK Á MODLITBA 
PRO MŠE S DĚTMI

Bůh je náš Otec 
(Vhodná pro děti od 8 let věku)

Preface
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.

Bože, ty jsi náš Otec a voláš nás k sobě.
Chceme tě chválit a zpívat k tvé oslavě.
Všechno, cos pro nás stvořil, je krásné a dobré.
Máme radost a chválíme tě
za slunce, měsíc a hvězdy,
za hory, pole a řeky,
za všechno živé na zemi.
Děkujeme ti za tyto dary tvé lásky
a s radostí zpíváme:

Všichni zvolají:
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.

Kněz s rozpjatýma rukama říká:

Otče, ty stále o nás víš a nikdy nás neopouštíš.
Poslal jsi nám Spasitele, svého Syna Ježíše.
Žil mezi námi a byl dobrý ke všem:
uzdravoval nemocné,
odpouštěl hříšníkům,
bral děti do náruče a žehnal jim,
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byl přítelem všech nešťastných a slabých,
dal za nás svůj život.
A tak jsme, Otče, poznali,
jak velká je tvá láska ke všem lidem.
Proto s radostí zpíváme:

Všichni zvolají:
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Dobrý Otče, chválíme tě a děkujeme ti.
Spolu s námi se modlí celá církev:
papež N,
náš biskup N
a všechen tvůj lid.
V nebi tě oslavuje Panna Maria,
andělé, apoštolové a svatí.
K nim se připojujeme i my,
zpíváme chvalozpěv o tvé slávě
a voláme:

Všichni zvolají:
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
Hosana na výsostech.

Kněz s rozepjatýma rukama říká:

Svatý Bože,
s vděčností jsme přinesli na oltář chléb a víno.

Sepne ruce, vztáhne je nad dary a říká:

Jsou to tvé dary:
Dej, ať se působením tvého svatého Ducha stanou
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Sepne ruce, dělá znamení kříže nad chlebem a kalichem a říká:

tělem a  krví tvého milovaného Syna,
Ježíše Krista.

Sepne ruce.

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

Když před svou smrtí večeřel se svými apoštoly,

Vezme chléb, drží ho trochu pozdvihnutý nad oltářem a pokračuje:

vzal chléb, poděkoval ti, lámal,
podal jim ho 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:

Potom vzal kalich naplněný vínem,
znovu ti poděkoval,
podal jim ho 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.
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Ukáže přítomným kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál 
a pokleknutím ho pozdraví. Potom řekne:

Otče, nyní konáme, co nám Ježíš přikázal:
obětujeme ti chléb života a kalich spásy,
a tak zvěstujeme smrt a vzkříšení tvého Syna.
Prosíme tě, přijmi s touto obětí i nás.

Všichni zvolají:

Kristus zemřel a vstal z mrtvých,
Kristus přijde ve slávě.

Potom kněz s rozepjatýma rukama říká:

Nebeský Otče, ty nás všechny máš rád.
Shromáždi nás kolem svého stolu a dej nám,
ať jsme jedna rodina,
naplněná radostí Ducha svatého.
Prosíme tě za ty, které máme rádi:
za rodiče, sourozence, celou naši rodinu.
Také tě prosíme za učitele a vychovatele,
za kamarády a přátele (zvláště za N, N),
za nemocné a trpící (zvláště za N, N),
za nás zde přítomné,
za velkou rodinu křesťanů
a za všechny lidi na celém světě.
Prosíme tě, Bože,
přijmi do nebeské radosti naše zemřelé (N, N).
Otče, tvá láska k nám je nesmírná.

Sepne ruce.

Proto tě skrze tvého Syna, Ježíše Krista,
z celého srdce chválíme a oslavujeme.
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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.
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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:

Rozepne ruce a spolu s lidem pokračuje:
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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.
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Sepne ruce.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

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 vzájem-
nou láskou:

Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

A všichni se navzájem pozdraví způsobem, který je v místě obvyk-
lý – např. podáním ruky se slovy Pokoj s tebou. Kněz dá pozdrave-
ní 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.
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Pokud lámání trvá delší dobu, může se toto volání opakovat více-
krát. Poslední zvolání však vždy končí slovy: daruj nám pokoj.

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 ze 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 pa-
ténou 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.
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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 způ-
sobem 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 podáváním 
věřícím anebo po něm 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.
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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 nepředcháze-
lo 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.
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Závěrečné obřady

KRÁTK Á 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.

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 udělo-
vat požehnání slavnostním způsobem nebo může nad shromáždě-
ným lidem říkat žehnací 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 ruka-
ma řekne:

Jděte ve jménu Páně.

Lid odpoví:
Bohu díky.
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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 při-
sluhujícími obvyklou úklonou a odchází.

Pokud na mši bezprostředně navazuje nějaký další liturgický 
úkon, závěrečné obřady se vynechají.
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SPOLEČNÉ TEXTY O SVATÝCH

Pro mše o blahoslavených a svatých, kteří mají vlastní jen vstupní 
modlitbu.

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 Srov. Lk 22,28–30
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
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a v jeho církvi pracovali pro spásu všech lidí.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

2. 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 Srov. Mt 16,24
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě, praví Pán.
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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.

3. O více mučednících

V době velikonoční

Vstupní antifona Mt 25,34
Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království,
které je pro vás připravené 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 Zj 2,7
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.
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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 Jan 10,11
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.
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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 Srov. Jan 15,16
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.
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3. O duchovních pastýřích

Vstupní antifona Srov. Lk 4,18
Duch Páně je nade mnou; pomazal mě a poslal mě,
abych přinesl chudým radostnou zvěst
a uzdravil ty, kdo mají zkroušené srdce.

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 Srov. 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.
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O PANNÁCH

1. O jedné panně

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 Srov. Mt 25,6
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.
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2. O více pannách

Vstupní antifona Srov. Žl 148,12–14
Panny ať chválí jméno Hospodinovo,
neboť jen jeho jméno je vznešené;
jeho velebnost převyšuje zemi i nebe.

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 Srov. Mt 25,10
Přišel ženich, a panny, které byly připravené, vešly s ním na 
svatbu.

Nebo: Srov. Jan 14, 21.23
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.
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O SVATÝCH

První formulář se může použít o kterémkoliv svatém. Ostatní texty 
jsou určené pro mše o svatých patřících k určité skupině.

1.

Vstupní antifona Žl 145(144),10–11
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a tvoji svatí ať tě velebí;
ať vypravují o slávě tvého království, ať mluví o tvé síle.

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 Srov. Žl 68(67),4
Spravedliví se radují, jásají před Bohem, veselí se v radosti.

Nebo: Srov. Lk 12,7
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.

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,
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jejíž záruku jsme přijali ve svátosti těla a krve tvého Syna.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

2. O řeholnících

Vstupní antifona Žl 16(15),5–6
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!

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 Srov. 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
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.
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3. O svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky

Vstupní antifona Srov. Mt 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 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 Jan 15,13
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj 
život.

Nebo: Srov. Jan 13,35
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku k sobě navzájem, praví Pán.

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.
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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.

4. O svatých ženách

Vstupní antifona Srov. Př 31,30.28
Žena, která ctí Hospodina, si zaslouží chválu.
Její synové jí vzdávají úctu a její muž ji velebí.

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 Srov. 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.
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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.

5. O misionářích

Vstupní antifona Srov. Iz 52,7
Jak je krásné vidět na horách nohy 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.
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Antifona k přijímání Srov. Mk 16,15; Mt 28,20
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium;
já jsem s vámi po všechny dny, praví Pán.

Nebo: Srov. Jan 15,4–5
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, 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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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

MŠE PRO NĚKTERÉ PŘÍLEŽITOSTI 
SALESIÁNSKÉHO POSLÁNÍ

Pro katechetický rok

Vstupní modlitba
Nejdobrotivější Otče,
ty jsi stále nablízku těm, kdo tě hledají s upřímným 
srdcem:
dej, ať jsme pozorní k Pánu Ježíši,
Učiteli, kterého jsi nám poslal,
abychom, osvíceni tvým Duchem pravdy,
přijali a následovali jeho hlas
v myšlení, slovech i skutcích.
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.

Modlitba nad dary
Otče svatý,
s radostí ti přinášíme chléb a víno,
dary, které ty sám vkládáš do našich rukou:
proměň je, ať se nám stanou svátostí spásy,
aby se náš život proměnil v píseň chvály.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Modlitba po přijímání
Pane Bože, Otče všech lidí,
daroval jsi nám eucharistický pokrm,
tělo (a krev) tvého Syna;
dej, ať nás posiluje na naší cestě
a pomáhá nám každý den radostně vnímat tvou blízkost
až do chvíle, kdy se s tebou setkáme ve tvém království.
Skrze Krista, našeho Pána.

Pro školní rok

Vstupní modlitba
Otče, tys nám dal ve svém Synu
jediného Učitele moudrosti a života;
učiň, ať jeho Slovo podnítí v našich srdcích
horlivou lásku k pravdě
a vede nás k uznání tvé otcovské přítomnosti
v celém stvoření a v dějinách spásy.
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.

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče, dary své církve,
která ti ve znamení chleba a vína
zasvěcuje lidskou námahu,
a nám všem dopřej,
aby všechno naše jednání probíhalo v křesťanském duchu,
a tím abychom dennodenně spolupracovali
na budování tvého království.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Preface: Slávou Boží je živý člověk
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.

Ty jediný jsi Bůh, živý a pravý:
tvá přítomnost prostupuje celý vesmír
a zvláště do člověka,
stvořeného ke tvému obrazu,
jsi vtiskl pečeť své slávy.

Povoláváš ho, aby svou každodenní prací
spolupracoval na díle tvého stvoření,
a dáváš mu svého Ducha,
aby se v Kristu, novém člověku,
stával tvůrcem spravedlnosti a pokoje.

A proto tě chválíme 
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Modlitba po přijímání
Bože, živý a pravý,
pro naši účast na této svaté oběti
vlij do našich srdcí světlo své spásy,
abychom tě mohli stále lépe poznávat
a velkodušně uskutečňovat dílo,
které jsi nám svěřil.
Skrze Krista, našeho Pána.

Pro setkání za účelem rozlišování povolání

Vstupní modlitba
Bože, náš Otče,
ty jediný jsi dobrý a nabízíš nám své přátelství:
učiň naše srdce stále připravená a velkorysá,
abychom poslechli hlasu tvého Syna Ježíše,
a v síle křestní milosti
kráčeli k radostné svatosti
podle plánu, který máš s každým z nás.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče, chléb a víno,
které nám velkoryse dáváš,
ať se nám stanou darem ještě větším,
Ježíšem Kristem, tvým Synem:
učiň, ať účastí na této eucharistii
ti jeho prostřednictvím nabídneme svůj život.
Neboť on žije a kraluje na věky věků.
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Modlitba po přijímání
Otče svatý,
stále podpíráš svou církev
Slovem a Chlebem života,
které jsi nám v Ježíši daroval:
osviť naše srdce,
abychom mohli odpovědět na tvůj hlas
radostně, odvážně a velkoryse.
Skrze Krista, našeho Pána.

Pro setkání animátorů a katechetů

Vstupní modlitba
Bože, prameni života a milosti,
zveš vychovatele ke spolupráci
na uskutečňování tvého plánu lásky:
otevři nás k naslouchání tvému Slovu,
abychom mohli životem víry a službou lásky
pomáhat našim nejmenším bratřím
ve škole tvého Syna Ježíše
růst ke svobodě a k duchovní radosti.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Modlitba nad dary
Přijmi, Otče,
naše dary a modlitby:
povzbuď vychovatele,
ať zasvětí svůj život službě mladým,
aby se mezi nimi stávali znamením lásky
a přítomnosti Krista, tvého Syna.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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Modlitba po přijímání
Všemohoucí, věčný Bože,
účast na této svátosti spásy
ať posílí ve vychovatelích víru, naději a lásku
a ať jim pomáhá naplňovat jejich poslání mezi mladými
slovem i příkladem.
Skrze Krista, našeho Pána.

Pro duchovní ústraní a exercicie pro mládež

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
ty osvěcuješ život každého člověka
svým Slovem spásy:
veď nás svou otcovskou rukou po naší cestě,
abychom se ve škole evangelia
stávali věrnými přáteli Krista, tvého Syna.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

Modlitba nad dary
Spolu s dary, které obětujeme,
přijmi, Otče,
naši upřímnou snahu
věrně žít podle zákona lásky,
jemuž nás učí tvůj Syn, Ježíš Kristus.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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Preface: Synové církve povolaní k hlásání 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,
abychom tě, všemohoucí Bože, chválili a oslavovali
za všechna dobrodiní tvého milosrdenství.
Všechny jsi nás jménem povolal k životu
a ve své otcovské lásce
jsi každému svěřil zvláštní poslání.

Jako světlo a oporu na naší cestě
jsi poslal svého jediného Syna,
abychom se sjednotili s tebou
poutem věčného přátelství.

Bylo tvým přáním spojit dějiny vykoupení
s dějinami našeho života
a učinil jsi z nás děti církve,
abychom se stali pilnými tvůrci pokoje
a odvážnými hlasateli evangelia.

Proto tě vděčně chválíme
a s anděly a se všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…
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Modlitba po přijímání
Bože, náš Otče,
nasytil jsi nás Slovem a Chlebem života.
Provázej nás na našem putování,
abychom v povinnostech každého dne
mohli odpovídat na tvůj hlas
a stávali se v tomto světě
svědky evangelia tvého Syna.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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PŘÍLOHA II

Blahoslavená Panna Maria Pomocnice křesťanů

Votivní mše

Vstupní antifona Srov. Jdt 13,19
Tvá chvála nevymizí z úst lidí,
ale budou pamětlivi moci Hospodinovy navěky.

Vstupní modlitba
Bože, podle tvé vůle je Matka
tvého milovaného Syna
Matkou a pomocnicí křesťanského lidu;
dej, ať žijeme pod její ochranou v bezpečí
a tvá církev ať se těší z trvalého pokoje.
Skrze tvého Syna…

Modlitba nad dary
Přinášíme ti, Bože, oběť chvály,
jak nám to tvůj Syn odkázal, a prosíme tě:
dej, ať na přímluvu a pod ochranou jeho Matky
ve všech protivenstvích zakoušíme tvou pomoc.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Panna Maria, Matka a pomocnice křesťanů
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.

vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   174vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   174 9.3.2016   11:47:149.3.2016   11:47:14



175BLAHOSLAVENÁ PANNA MARIA, POMOCNICE KŘESŤANŮ 

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 tys dal jeho Matku,
neposkvrněnou Pannu Marii,
za Matku a pomocnici křesťanskému lidu,
aby pod její ochranou
neohroženě bojoval boj víry,
pevně setrvával v apoštolském učení
a bezpečně kráčel v bouřích tohoto světa
až do chvíle,
kdy s radostí dojde do nebeské vlasti.

A proto nyní, vždycky a navěky
chceme zpívat píseň o tvé slávě
a se všemi nebeskými zástupy voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Dt 10,21a
Pán je tvá chlouba, on je tvůj Bůh,
jenž pro tebe vykonal veliké skutky.

Modlitba po přijímání
Přijali jsme, Bože, pokrm,
kterým nás živíš na cestě k nebi,
a s důvěrou v pomoc Panny Marie
tě pokorně prosíme:
dávej nám sílu,
abychom ze sebe svlékli starobu propadlou zkáze
a oblékli se v Ježíše Krista,
původce nového pokolení.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
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PŘÍLOHA III

Řeholní profese doživotní

130. Po skončení doby věnované bezprostřední přípravě podle po-
žadavků církve a kongregace, podle osobní zkušenosti dostatečně 
dlouhé a prožité v soustředění a modlitbě, složí spolubratr, když – 
podle úsudku příslušných představených – dosáhl salesiánské du-
chovní zralosti, kterou vyžaduje tak důležité rozhodnutí, doživotní 
řeholní profesi.

131. Doživotní řeholní profese je trvalým zasvěcením a slavným 
setkáním lásky mezi Pánem, který volá, a učedníkem, který odpo-
vídá tím, že se dává úplně jemu a bratřím. Je to úkon, který znovu 
potvrzuje „tajemství křestní smlouvy“.

132. Jelikož je doživotní profese vnitřnějším a plnějším vyjádře-
ním křtu, je základním a konečným rozhodnutím salesiána a je 
konečnou odpovědí na zvláštní Boží zasvěcení ke službě v církvi.

133. Obřad doživotní profese je proto jedinečnou a výjimečnou 
událostí. Její jedinečnost vyžaduje, aby byla slavena obzvláště slav-
ně, je však třeba se vyhnout všemu, co by bylo v rozporu s řeholní 
chudobou. Různé prvky obřadu mají jasně ukázat nejvyšší závaž-
nost konečné smlouvy, která se uzavírá mezi Bohem a řeholníkem.

Její výjimečnost nepřipouští, aby byly v témže obřadu zařazeny 
jiné způsoby řeholního zasvěcení (první řeholní profese, obnova 
profese).

134. Obřad se vykoná během slavení eucharistie. Ve výjimečných 
případech se upraví zařazení do struktury obřadu B (během ran-
ních nebo večerních chval) a C (během bohoslužby slova), uve-
dených v obřadu první řeholní profese, tak, aby byly zachovány 
podstatné prvky. Jsou to – mimo to, co vyžaduje právo (kán. 658 
CIC) – přítomnost dvou svědků (čl. 158), dialog ohledně rozhodnu-
tí (čl. 151–152), modlitba litanií (čl. 153–155), formule profese (čl. 
158–159), slavné požehnání a zasvěcení (čl. 161–164) a znamení 
přijetí (čl. 165).
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135. Tytéž prvky, jak shora uvedeno, mimo to, co vyžaduje právo 
(kán. 657–658 CIC), je třeba dodržet, když se obřad přizpůsobu-
je pro spolubratra, kterému nemoc brání účastnit se společného 
slavení.

V případě, že je spolubratr vážně nemocný a je nutné složení 
slibů spojit s přijetím svátostí pomazání nemocných a viatika, řídí 
se obřad tím, co je uvedeno v Dodatku IV., čl. 309–314.

136. Při volbě dne doživotní profese ať se dá přednost neděli, slav-
nosti Páně nebo Panny Marie, svatého Jana Boska, svátku svatého 
Františka Saleského nebo jiného světce uctívaného v Salesiánské 
rodině. Věřící a Salesiánská rodina toho místa ať jsou včas sezná-
meni s datem, místem a hodinou, aby se mohli v hojném počtu 
účastnit a spojit se s provinciální a místní komunitou.

137. Použije se mešní formulář mše „v den doživotních slibů“ (ČM, 
str. 829) s vlastním čtením (Lekcionář VI/1, str. 220–253), vyjma 
toho, že se obřad koná ve Svatém týdnu, v některý den velikonoč-
ního oktávu, o slavnosti, v některou adventní, postní nebo veliko-
noční neděli, na Popeleční středu a o Vzpomínce na všechny věrné 
zemřelé. V těchto případech se použije formulář ze dne.

Použije-li se formulář mše k obřadu, je liturgická barva bílá.

138. Pokud je to možné, ať je mše koncelebrovaná všemi přítom-
nými kněžími, hlavním celebrantem ať je představený, který při-
jímá slib. Obvykle se obřad koná v salesiánském kostele. Z pasto-
račních důvodů, aby se ukázala výtečnost řeholního života, aby se 
umožnila větší účast Božího lidu, bude – podle okolností – vhod-
né, aby se obřad konal v katedrálním nebo farním nebo jiném vý-
znamném chrámu.

139. V případě, že je hlavním celebrantem biskup, dodrží se usta-
novení Ceremoniale episcoporum, čl. 748–768. Představený, kte-
rý přijímá slib, koncelebruje se všemi přítomnými kněžími spolu 
s biskupem.

140. Obřad řeholní profese se koná u sedadel; je možné ve vhod-
nou chvíli umístit křeslo před oltář. Ti, kteří skládají sliby, jsou 
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shromážděni v presbytáři pokud možno tak, aby se věřící mohli co 
nejlépe účastnit všech liturgických úkonů.

141. Mimo to, co je nutné ke mši svaté, se připraví:
– kniha „Obřady řeholní profese“;
– svíce, použije-li se toto symbolické gesto;
–  velikonoční svíce se umístí blízko ambonu, skládají-li se sliby 

ve velikonočním čase;
– doklady k podepsání svědectví o složení řeholní profese;
– kříže pro ty, kdo skládají profesi.

142. Jestliže je slibující jen jeden, užívá se ve všech textech jednot-
né číslo.

Vstupní obřady
143. Když se řeholní komunita a věřící shromáždí a vše, co má být, 
je připraveno, vyjde průvod k oltáři, zatímco se zpívá vstupní zpěv.

V průvodu jdou také ti, kteří budou skládat sliby. 

144. V čele průvodu jde přisluhující s kouřící kadidelnicí, následují 
přisluhující s křížem v doprovodu dvou akolytů s hořícími svíce-
mi, pak jdou ti, kteří budou skládat sliby, pak jáhen, (jestliže není 
přítomen, nahradí ho lektor s knihou evangelií), následují konce-
lebrující kněží a představený, který je hlavním celebrantem.

Jakmile přijdou do presbytáře, okouří případně oltář a zau-
jmou vykázaná místa.

Mše svatá pokračuje obvyklým způsobem.

Vstupní antifona Žl 122(121),1–2
Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   178vlastni_misal_salesianske_rodiny_zlom.indd   178 9.3.2016   11:47:149.3.2016   11:47:14



179ŘEHOLNÍ PROFESE DOŽIVOTNÍ

Vstupní modlitba
Bože, tys probudil
v těchto svých služebnících
touhu spolupracovat s křestní milostí
a bezvýhradně následovat tvého Syna;
dej, ať se snaží dosáhnout evangelní dokonalosti,
a tak vydávat svědectví
o svatosti a apoštolském úsilí tvé církve.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

Bohoslužba slova
145. O slavnostech a nedělích se čtou tři čtení, v ostatních dnech 
se obvykle čtou jen dvě vybraná čtení z vlastního lekcionáře nebo 
ze mše příslušného dne. Ve velikonoční době se vyberou všechna 
čtení z Nového zákona.

Není-li možné použít formulář mše k obřadu skládání profese, 
může se vybrat jedno čtení z těch, která jsou uvedena v lekcionáři 
při skládání slibů (Úvod, čl. 25).

Obřad profese

VÝZVA A ŽÁDOST

146. Po přečtení evangelia si všichni sednou. Jáhen nebo jeden ze 
spolubratří vyvolá jménem jednotlivé slibující těmito nebo podob-
nými slovy:

Dnes se zvláště radujeme, že vám mohu představit tyto 
naše spolubratry, protože je Bůh povolal a oni se chtějí 
zasvětit Pánu doživotní profesí v Salesiánské společnosti. 
Jsou to: …

Každý odpoví:
Jsem připraven.
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147. Potom se představený obrátí na slibující těmito slovy:

Drazí synové (bratři),
jaké přání předkládáte Bohu a jeho církvi?

Odpověď:
Chceme dokonale rozvinout své křestní zasvěcení celoživotní 
službou Bohu a bližním v Salesiánské společnosti.

148. Představený ukončí:

Bůh Otec
vám dal mocí svého Ducha nový život ve svátostech,
které vás uvádějí do křesťanského života.
Ať vám dopřeje,
abyste zvláštní smlouvou, kterou s vámi dnes uzavírá,
dosáhli plného spojení s Kristem.

Všichni odpoví:
Buď Bohu chvála.

149. Slibující mohou použít, zvláště je-li jen jeden, také jiných po-
dobných slov k vyjádření prosby složit doživotní sliby.

Homilie
150. Všichni sedí. Představený vysvětlí ve světle biblických čtení 
význam a cenu sebedarování Bohu a církvi i závazky vyplývající 
z doživotní řeholní profese v salesiánském pojetí a poslání i z cesty 
ke svatosti.

DIALOG O ROZHODNUTÍ

151. Po homilii a po chvíli ticha vstanou ti, kteří skládají sliby. 
Představený se jich ptá, jak jsou připraveni darovat se navždy 
Bohu a bratřím, těmito slovy:
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Drazí,
žili jste již několik let naším salesiánským apoštolským 
životem.
Chcete dovršit svůj dar trvalým závazkem na celý život?

Odpověď:
Ano, chci, protože věřím, že laskavý a věrný Bůh mě volá 
k tomuto životu a zaručí, že v něm vytrvám.

Nás, salesiány, Bůh povolal, abychom byli v církvi 
znamením a nositeli jeho lásky k mladým. Chcete jim 
věnovat všechny své síly, zvláště nejchudším?

Odpověď:
Ano, chci v sobě dovršit nový život úplným sebedarováním podle 
vzoru Dobrého pastýře, který získává mírností a darem sama 
sebe.

Žít a pracovat společně je základní potřeba našeho 
zasvěceného života. Chcete žít trvale ve společenství 
myslí, srdcí a činů se všemi členy Salesiánské společnosti 
v duchu pastorační lásky Dona Boska?

Odpověď:
Ano, chci ukázat světu, že Bůh chce sjednotit všechny lidi ve své 
lásce, a chci naplnit apoštolské poslání, které Duch svatý svěřil 
synům Dona Boska.

Kristus Pán a Panna Maria, jeho Matka, si zvolili z lásky 
k nebeskému království život v poslušnosti, chudobě 
a čistotě. Chcete také vy s pomocí Boží milosti zvolit 
stejný způsob života, a to navždy?

Odpověď:
Ano, chci, proto ať je Kristus Pán mým jediným vzorem 
a nejvyšším dobrem a Panna Maria ať mi pomáhá a vlévá důvěru.

152. Místo těchto otázek je možné použít i jiné znění.
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MODLITBA LITANIÍ

153. Všichni vstanou. Představený vyzve shromáždění k modlitbě 
těmito slovy:

Dobrořečme Nejsvětější Trojici za dar,
který se projevil na těchto našich bratrech.
Zemřeli hříchu a narodili se křtem k novému životu
a nyní se zasvěcují Bohu
s konečnou platností doživotní řeholní profesí,
aby prožívali křestní milost plněji a důkladněji.

Prosme nyní pokorně Otce,
aby na přímluvu Panny Marie a všech svých svatých
vylil své požehnání na tyto své syny,
povolané následovat Krista na cestě evangelní 
dokonalosti
v apoštolském duchu svatého Jana Boska,
aby je posílil ve zvláštní smlouvě,
kterou s nimi dnes uzavírá.

Ti, kteří skládají slib, si kleknou nebo provedou prostraci.
Také shromáždění prosí vkleče, kromě případů, kdy se skládání 

slibů koná v neděli nebo ve velikonoční době, kdy všichni, kromě 
slibujících, mohou zůstat při zpěvu litanií stát.

154. K výčtu svatých se mohou připojit jména národních a míst-
ních patronů, patronů provincie a svatých, jejichž jména nosí ti, 
kteří skládají sliby. Litanie zpívá jáhen, schola nebo jiná vhodná 
osoba.
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Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, oroduj za nás.
Svatí Boží andělé, orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.

Svatí Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatí Ondřeji a Jene, orodujte za nás.
Svatí apoštolové a evangelisté, orodujte za nás.

Svatá Maří Magdaleno, oroduj za nás.
Svatí učedníci Páně, orodujte za nás.

Svatý Štěpáne a Vavřinče, orodujte za nás.
Svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás.
Svatá Anežko Římská, oroduj za nás.
Svatí Aloisi Versiglio a Kaliste Caravario, orodujte za nás.
Svatí mučedníci Kristovi, orodujte za nás.

Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás.
Svatý Prokope, oroduj za nás.
Svatá Ludmilo, oroduj za nás.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás.
Svatí patronové našeho národa, orodujte za nás.

Svatý Basile, oroduj za nás.
Svatý Augustine, oroduj za nás.
Svatý Benedikte, oroduj za nás.
Svatý Bernarde, oroduj za nás.
Svatí Františku a Dominiku, orodujte za nás.
Svatý Ignáci z Loyoly, oroduj za nás.
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Svatý Františku Saleský, oroduj za nás.
Svatý Jene Bosco, oroduj za nás.
Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.
Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.
Svatá Marie Dominiko Mazzarellová, oroduj za nás.
Svatý Dominiku Savio, oroduj za nás.
Blahoslavená Lauro Vicuño, oroduj za nás.
Blahoslavený Michale Ruo, oroduj za nás.
Blahoslavený Filipe Rinaldi, oroduj za nás.
Svatí a blahoslavení ze Salesiánské rodiny, orodujte 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.

Abys obnovil a rozmnožil
dary Ducha svatého svému služebníku,
našemu papeži N, našemu biskupovi N
a všem biskupům církve, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys požehnal životu a apoštolátu
řeholníků a řeholnic k prospěchu
celého lidstva, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys dal hojnost svého požehnání
rodičům, kteří obětovali tyto své syny, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys dal stále větší jednotu
a plodnost Salesiánské rodině,
aby lépe sloužila církvi a mládeži, prosíme tě, vyslyš nás.
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Abys dal těmto našim bratřím sílu
kráčet vpřed a setrvat ve svém
konečném životním rozhodnutí, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys požehnal, posvětil a zasvětil
tyto naše spolubratry, prosíme tě, vyslyš nás.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste vyslyš nás.

155. Potom představený vstane a s rukama vztaženýma nad sli-
bujícími říká:

Vyslyš, Otče, prosby svého lidu,
připrav srdce a vůli těchto svých synů
k přijetí darů Ducha svatého;
očisti je od hříchů a zapal žárem lásky svého Syna,
který vydal sám sebe za nás
a nyní žije a kraluje na věky věků.

Odpověď:
Amen.

Všichni vstanou a zůstanou stát.

156. Když se zdá, že je vhodné, aby byl zjevnější vztah mezi křtem 
a řeholní profesí, může se v tuto chvíli použít symbolické gesto 
s hořící svící.

Představený osloví slibující těmito slovy:

Symbol vzkříšeného Krista, Světla světa,
který se s vámi spojil v den vašeho křtu,
vám dnes připomíná,
že jste posláni, abyste i vy byli světlem světa,
a že jste byli posvěceni,
abyste slavili liturgii života s úplnou obětí sebe samých,
v následování svatého Jana Boska.
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157. Slibující přistupují jeden po druhém k představenému, který 
jim předá svíci rozsvícenou jáhnem nebo akolytou od velikonoční 
nebo oltářní svíce.

Při předávání svíce představený říká:

Přijmi světlo Kristovo
a buď světlem pro všechny,
které potkáš na své zasvěcené cestě.

Odpověď:
Amen.

SKLÁDÁNÍ PROFESE

158. Dva spolubratři s doživotními sliby se postaví vedle předsta-
veného jako svědci.

Slibující přistupují po jednom (s hořící svící v ruce) před před-
staveného a čtou formuli profese předem napsanou vlastní rukou.

159. Při větším počtu slibujících je možné použít druhého nebo 
třetího způsobu (viz Obřad časné profese).

První způsob

Bože Otče,
ty sis mne zasvětil v den křtu.
Odpovídám na lásku tvého Syna, Pána Ježíše,
který mne volá, abych ho následoval věrněji:
Veden Duchem svatým, který je světlo a síla,
v plné svobodě se ti já, NN, zcela obětuji
a zavazuji se,
že všechny své síly dám těm, ke kterým mne pošleš,
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především nejchudší mládeži,
že budu žít v Salesiánské společnosti
v bratrském, duchovním a pracovním společenství,
a že se tak budu podílet
na životě a poslání tvé církve.
Proto
za přítomnosti svých bratří
před otcem NN,
který je hlavním představeným
Společnosti svatého Františka Saleského

(nebo: před otcem NN,
který zastupuje hlavního představeného
Společnosti svatého Františka Saleského),

slibuji navždy, že budu žít poslušně, chudě a čistě
podle evangelní cesty,
vytyčené v salesiánských Stanovách.
Tvá milost, Otče,
přímluva Panny Marie Pomocnice,
svatého Josefa, svatého Františka Saleského,
svatého Jana Boska
a moji bratři salesiáni
nechť mne provázejí po všechny dny
a pomáhají mi zachovávat věrnost.
Amen.
160. Spolubratr, který složil profesi, odloží hořící svíci u podstavce 
velikonoční svíce nebo na jiném význačném místě a odebere se 
k oltáři, na který položí list s vlastnoručně napsanou formulí pro-
fese a podepíše ji, aby tímto úkonem vyjádřil úzký vztah mezi obětí 
svého života a velikonočním tajemstvím Krista, které se zpřítom-
ňuje na oltáři. Pak se vrátí na své místo.
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SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ A ZASVĚCENÍ 
SLIBUJÍCÍCH

161. Ti, kteří právě složili profesi, klečí. Představený se vztažený-
ma rukama nad nimi pronáší žehnací modlitbu. Použije jednu ze 
tří, které následují:

162. První text:

Bože, růst svatosti v církvi je tvým darem.
Ať tě za to chválí celé stvoření.
Tys na počátku stvořil svět zářící krásou;
tvůj příslib nového nebe a nové země
prozářil temnotu prvotní viny úsvitem naděje.
Svěřil jsi člověku celý svět,
aby jej vzdělával svou prací
a aby se na svých cestách učil
obracet své kroky k nebi.
A když jsi skrze svátosti
opět shromáždil rozptýlené syny a dcery ve své církvi,
zahrnula je tvá láska
mnoha rozličnými duchovními vlohami,
aby ti mohli sloužit:
Jedni v posvátném stavu manželském
a jiní, aby z lásky k nebeskému království
uměli rozdělit svá srdce i své statky
se svými chudými bratry a sestrami.
S nimi vytvářejí společenství lásky,
které je výmluvným předobrazem
vzájemné harmonie našich nebeských přátel.
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Pokorně tě prosíme, nebeský Otče,
naplň svým svatým Duchem tyto své syny,
kteří chtějí věrně následovat Kristovo slovo.
Ať Duch svatý upevní jejich svatá předsevzetí
a ať utváří jejich životní dráhu v duchu evangelia.
Rozněť v nich obětavou bratrskou lásku
a soucitnou péči o všechny lidi.
Ať jsou všem jasným znamením,
že skrze ně přicházíš ty sám,
jediný pravý Bůh,
který nekonečnou láskou miluje všechny bez rozdílu.
Ať odvážně projdou zkouškami života
a již od této chvíle přinášejí stonásobný užitek,
aby na konci časů sklidili trvalou odměnu,
skrze Krista, našeho Pána.
Odpověď:
Amen.

(163. a 164. Další dvě znění žehnací a zásvětné modlitby: v českém 
překladu byla vypuštěna.)

PŘIJETÍ SLIBUJÍCÍCH

165. Představený osloví všechny slibující najednou:

Drazí!
Jménem církve a Salesiánské společnosti
vás přijímám jako spolubratry,
kteří se zavázali věčnými sliby
v kongregaci Salesiánů Dona Boska.
Bratrské objetí, kterým se teď vzájemně pozdravíme,
ať je znamením tohoto společenství života.
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Představený a po něm další spolubratři s doživotními sliby při-
stoupí k těm, kteří složili doživotní sliby, a bratrsky je obejmou 
nebo udělají jiné gesto stejného významu.

Mezitím se může zpívat vhodný zpěv (např. Žalm 132), který 
vhodně doprovodí tento úkon.

ODEVZDÁNÍ SYMBOLU DOŽIVOTNÍ PROFESE

166. Obřad doživotní profese se zakončí předáním kříže s charak-
teristickým obrazem Krista, dobrého Pastýře.

Slibující přistupují jednotlivě k představenému, který jim předá 
symbol jejich zasvěcení a salesiánského poslání těmito slovy:

Přijmi Kristův kříž,
znamení vzkříšení a života.
Ať ti připomíná povinnost stálého pastoračního úsilí
a účast na velikonočním tajemství pro spásu bratří 
a sester.

Odpověď:
Amen.

Jestliže je těch, kteří složili doživotní profesi, mnoho, může před-
stavený říci formuli jen jednou v množném čísle a pak si každý 
přijde pro kříž, zatímco se shromáždění účastní mlčením.

Slavení eucharistie

167. Zatímco se zpívá vhodná píseň, připraví jáhen spolu s akolyty 
oltář. Někteří z těch, kteří složili sliby, nebo jejich rodiče přinesou 
k oltáři hostie, víno a vodu k eucharistické oběti.
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168. Zasvěcení těch, kteří složili sliby, ať je připomenuto v eucha-
ristické modlitbě patřičnou vložkou, jak je pro každou eucharis-
tickou modlitbu uvedena v misálu. Ať se neužívá IV. eucharistická 
modlitba, protože mešní formulář k obřadu profese má svou vlast-
ní prefaci, kterou není možné použít k této eucharistické modlitbě, 
a také proto, že historie naší spásy bylo již vzpomenuto v modlitbě 
slavného požehnání a zasvěcení těch, kteří složili sliby.

169. Je-li to vhodné, může hlavní celebrant při pozdravení pokoje 
obejmout každého slibujícího, pokud se nacházejí v blízkosti oltáře.

170. Jakmile hlavní celebrant přijal tělo a krev Páně, přistoupí sli-
bující k oltáři, aby přijali pod obojí způsobou.

Stejným způsobem mohou přijmout eucharistii i rodiče, příbuz-
ní, spolubratři, a je-li to vhodné, všichni, kdo se účastní tohoto 
obřadu.

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary těchto svých služebníků
a spolu s nimi přijmi také jejich rozhodnutí
zachovávat evangelní rady;
provázej je svou láskou a dávej jim sílu,
ať vytrvají až do konce.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Řeholní život jako následování Krista
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,
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

Neboť on, Syn čisté Panny z rodu Davidova,
dal světu příklad neposkvrněného života;
on vždycky toužil plnit tvou vůli
a stal se pro nás poslušným až k smrti,
jako oběť dokonalá, která se ti zalíbila.
On blahoslavil lidi čistého srdce
a slíbil těm, kdo opustí všechno a půjdou za ním,
že stokrát více dostanou
a budou mít život věčný.

On přijímá zasvěcení těch,
kdo se zcela odevzdali tvé službě.

A proto tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě
a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Gal 2,19–20
Spolu s Kristem jsem ukřižován.
Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.
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Modlitba po přijímání
Shromážděni kolem tvého oltáře
slavili jsme, Bože,
památku smrti a vzkříšení tvého Syna
spolu s tvými služebníky,
kteří se ti dnes navždy zasvětili;
připoj je k svému Synu nerozlučným poutem
a naplň je ohněm svého svatého Ducha.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Závěrečné obřady
171. Po přednesení modlitby po přijímání může jeden ze slibují-
cích jménem ostatních krátce oslovit shromáždění.

172. Před závěrečným požehnáním se slibující shromáždí před ol-
tářem. Požehnání se udělí slavnostním způsobem, jak je uvedeno 
v misále v závěru mešních textů tohoto obřadu.

Závěrečné požehnání
Bůh v nás probouzí každé dobré rozhodnutí:
ať posílí vaše předsevzetí
a naplní vaše srdce pevným odhodláním,
abyste věrně zachovávali své sliby.

Odpověď:
Amen.

Ať vám dá sílu, abyste s radostí následovali Krista
po strmé cestě, kterou jste si zvolili,
a abyste na sebe ochotně brali břemena svých bratří 
a sester.

Odpověď:
Amen.
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Ať vás naplní milostí Ducha svatého,
abyste vždycky žili jako rodina shromážděná ve jménu 
Kristově
a vydávali svědectví o jeho lásce.

Odpověď:
Amen.

Požehnej vás i všechny přítomné
všemohoucí Bůh, Otec i Syn  i Duch svatý.

Odpověď:
Amen.
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PŘÍLOHA IV

Liturgie skládání slibu salesiánů spolupracovníků

Úvodní obřady

Vstupní antifona Žl 105(104),3–4
Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina.
Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, stále hledejte jeho tvář!

PŘEDSTAVENÍ UCHAZEČŮ

Uchazeče představí a všechny účastníky uvítá jménem pořádají-
cího místního společenství koordinátor nebo jím pověřená osoba.

Vstupní modlitba
Bože, tys chtěl, aby se tvé evangelium stalo kvasem světa.
Dej svým věřícím, které jsi povolal k apoštolátní práci ve 
světě,
aby proniknuti křesťanským duchem
a dobrým plněním svých povinností
neustále budovali tvé království.
Skrze tvého Syna…

Zpěv před evangeliem Srov. Jan 13,34
Aleluja. Dám vám nové přikázání, praví Pán:
milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

Po homilii:
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Skládání spolupracovnického slibu

OBNOVA KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ

Kněz: Bratři a sestry, co žádáte?
Uchazeč: Žádám, abych byl(a) přijat(a) mezi salesiány 
spolupracovníky.

Kněz: Již při svatém křtu jste se Bohu zasvětili křestními 
sliby. Nyní, když chcete nastoupit cestu dokonalejšího 
křesťanského života, obnovte nejdříve sliby Bohu již 
dané. Proto se vás ptám: Zříkáte se ducha zla?
Uchazeč: Ano.

Kněz: I všeho co působí?
Uchazeč: Ano.

Kněz: I všeho, čím se pyšní?
Uchazeč: Ano.

Kněz: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe 
i země?
Uchazeč: Věřím.

Kněz: 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?
Uchazeč: Věřím.

Kněz: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, 
společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení 
mrtvých a život věčný?
Uchazeč: Věřím.
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Kněz: Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme 
a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Všichni: Amen.

LITANIE

Kněz vyzve shromáždění k modlitbě těmito slovy:

Dobrořečme Nejsvětější Trojici za dar,
který se projevil na těchto našich bratrech a sestrách.
Zemřeli hříchu a narodili se křtem k novému životu
a nyní se zavazují Bohu
prožívat křestní milost plněji a důkladněji.
Prosme nyní pokorně Otce,
aby na přímluvu Panny Marie a všech svých svatých
vylil své požehnání na tyto své syny a dcery,
povolané následovat Krista
v apoštolském duchu svatého Jana Boska,
aby je posílil ve zvláštní smlouvě,
kterou s nimi dnes uzavírá.

Shromáždění prosí vkleče, kromě případů, kdy se skládání slibů 
koná v neděli nebo ve velikonoční době, kdy všichni mohou zůstat 
při zpěvu litanií stát.

K výčtu svatých se mohou připojit jména národních a místních 
patronů, patronů provincie a svatých, jejichž jména nosí ti, kteří 
skládají sliby. Litanie zpívá jáhen, schola nebo jiná vhodná osoba.
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Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, oroduj za nás.
Svatí Boží andělé, orodujte za nás.

Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.

Svatí Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatí Ondřeji a Jene, orodujte za nás.
Svatí apoštolové a evangelisté, orodujte za nás.

Svatá Maří Magdaleno, oroduj za nás.
Svatí učedníci Páně, orodujte za nás.

Svatý Štěpáne a Vavřinče, orodujte za nás.
Svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás.
Svatá Anežko Římská, oroduj za nás.
Svatí Aloisi Versiglio a Kaliste Caravario, orodujte za nás.
Svatí mučedníci Kristovi, orodujte za nás.

Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás.
Svatý Prokope, oroduj za nás.
Svatá Ludmilo, oroduj za nás.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás.
Svatí patronové našeho národa, orodujte za nás.

Svatý Basile, oroduj za nás.
Svatý Augustine, oroduj za nás.
Svatý Benedikte, oroduj za nás.
Svatý Bernarde, oroduj za nás.
Svatí Františku a Dominiku, orodujte za nás.
Svatý Ignáci z Loyoly, oroduj za nás.
Svatý Františku Saleský, oroduj za nás.
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Svatý Jene Bosco, oroduj za nás.
Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.
Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.
Svatá Marie Dominiko Mazzarellová, oroduj za nás.
Svatý Dominiku Savio, oroduj za nás.
Blahoslavená Lauro Vicuño, oroduj za nás.
Blahoslavený Michale Ruo, oroduj za nás.
Blahoslavený Filipe Rinaldi, oroduj za nás.
Blahoslavená Alexandrino Marie da Costa, oroduj za nás.
Svatí a blahoslavení ze Salesiánské rodiny, orodujte 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.

Abys obnovil a rozmnožil dary Ducha svatého
svému služebníku, našemu papeži N,
našemu biskupovi N 
a všem biskupům církve, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys požehnal životu a apoštolátu
řeholníků a řeholnic k prospěchu
celého lidstva, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys dal hojnost svého požehnání
rodičům těchto bratří a sester za dar,
který ti připravili, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys dával stále větší jednotu
a plodnost Salesiánské rodině,
aby lépe sloužila církvi a mládeži, prosíme tě, vyslyš nás.
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Abys dal těmto našim bratřím a sestrám
sílu kráčet vpřed
a setrvat ve svém životním rozhodnutí, prosíme tě, vyslyš nás.

Abys požehnal, posvětil a zasvětil
tyto naše bratry a sestry, prosíme tě, vyslyš nás.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Kněz povstane a s rukama vztaženýma nad slibujícími říká:

Vyslyš, Otče, prosby svého lidu,
připrav srdce a vůli těchto svých bratří a sester
k přijetí darů Ducha svatého;
očisti je od hříchů a zapal žárem lásky svého Syna,
který vydal sám sebe za nás
a nyní žije a kraluje na věky věků.
Všichni: Amen.

SLIB

Jménem Sdružení slib přijímá provinciální koordinátor nebo jím 
delegovaný člen Sdružení.

Koordinátor:

Bratři a sestry! Členství ve Sdružení salesiánů 
spolupracovníků začíná osobním slibem, který 
vyjadřuje vaši vůli prožívat křestní závazek podle Plánu 
apoštolského života. Žádám vás proto, abyste nyní před 
Bohem, církví a tímto shromážděním přednesli slib 
salesiánů spolupracovníků.
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Uchazeč:
Klaním se ti, Bože Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ.
Děkuji ti, že jsi mě stvořil a vykoupil,
že jsi mě povolal, abych se stal(a) členem (členkou) společenství 
tvé církve,
a že jsi mě v ní seznámil se Salesiánskou rodinou Dona Boska,
která pro tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám.
Když si mě přitáhla tvá milosrdná láska,
chci ti také já projevovat lásku konáním dobra.
Proto já, NN, slibuji, 
že budu (jako kněz) svým životem uskutečňovat 
Plán apoštolského života
Sdružení salesiánů spolupracovníků.
To znamená:
být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi;
pracovat ve tvém království zvláště pro povznesení a spásu 
 mládeže;
prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha;
spolupracovat ve společenství této rodiny na apoštolátní činnosti 
místní církve.
Otče, daruj mi sílu svého Ducha,
abych dokázal(a) být věrným svědkem těchto závazků.
Panna Maria Pomocnice, Matka církve, ať je se mnou
a vede mě v tomto životním rozhodnutí.
Amen.

Koordinátor uvítá nové členy Sdružení např. takto:

N, (NN), s radostí tě (vás) vítám mezi salesiány 
spolupracovníky.

Následuje slavnostní podpis textu slibu (je vhodné doprovodit ho 
zpěvem písně).

Liturgie pokračuje přinášením darů a bohoslužbou oběti.
Přímluvy se vynechávají!
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Modlitba nad dary
Bože, obětí svého Syna jsi chtěl spasit celé lidstvo.
Pro tuto oběť dopřej svým služebníkům,
které si voláš k apoštolské práci, aby do míst, kde žijí,
přinášeli tvého Ducha a byli kvasem.
Skrze Krista, našeh o Pána.

Jako preface se použije 3. obecná nebo jiná.

Preface 3. obecná: Oslava Boha za stvoření a vykoupení
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…

Antifona k přijímání Srov. Ef 5,2
Kristus nás miloval a vydal se za nás v oběť, 
Bohu velmi příjemnou.
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203LITURGIE SKLÁDÁNÍ SLIBU SALESIÁNŮ  SPOLUPRACOVNÍKŮ

Obnova spolupracovnického slibu

Před modlitbou po přijímání je vhodné, když přítomní salesiáni spo-
lupracovníci obnoví svůj slib. Jeden ze spolupracovníků čte text slibu 
až po: „Proto já, NN, obnovuji slib“. Postupně každý ze spolupracov-
níků řekne celou tuto větu se svým jménem. Pak zástupce dokončí 
celý text slibu.

OBNOVA SLIBU

Klaním se ti, Bože Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ.
Děkuji ti, že jsi mě stvořil a vykoupil,
že jsi mě povolal, abych se stal(a) členem (členkou) společenství tvé 
církve,
a že jsi mě v ní seznámil se Salesiánskou rodinou Dona Boska,
která pro tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám. 
Když si mě přitáhla tvá milosrdná láska,
chci ti také já projevovat lásku konáním dobra.
Proto já, NN, obnovuji slib, 
že budu svým životem uskutečňovat Plán apoštolského života
Sdružení salesiánů spolupracovníků.
To znamená:
být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi;
pracovat ve tvém království zvláště pro povznesení a spásu mládeže;
prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha;
spolupracovat ve společenství této rodiny na apoštolátní činnosti 
místní církve.
Otče, daruj mi sílu svého Ducha,
abych dokázal(a) být věrným svědkem těchto závazků.
Panna Maria Pomocnice, Matka církve, ať je se mnou
a vede mě v tomto životním rozhodnutí.
Amen.
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Modlitba po přijímání
Bože, přijetí této svátosti je nám pramenem všech 
milostí.
Prosíme tě za věřící, kteří se dnes zasvětili tvé službě:
dej, ať je posílí účast na eucharistické hostině,
aby byli statečnými svědky křesťanské pravdy,
a dnešní svět skrze ně poznával,
že církev je stále živá a slouží dobru lidstva.
Skrze Krista, našeho Pána.
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PŘÍLOHA V

PŘÍMLUVY

1. obecné
Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. 
Prosme ho z celého srdce za církev a za celý svět.

Prosíme tě, vyslyš nás.

1 – Prosíme tě, Bože, za tvou svatou církev: stále ji veď 
a ochraňuj.

2 – Prosíme tě za všechny národy: dej jim svůj mír a svornost.
3 – Prosíme tě za všechny nešťastné a trpící: buď jejich útěchou 

a pomáhej jim.
4 – Prosíme tě za všechny, kdo patří do naší farnosti (našeho 

společenství):
obnov nás svým Duchem, ať všechno, co konáme, spojujeme 
s Kristovou obětí.

Bože, tys útočiště a síla svého lidu
a my před tebou stojíme podle tvé vůle. 
Neodmítej naše modlitby
a dej nám všechno, zač tě s důvěrou prosíme.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

2. obecné
Při společné modlitbě nemysleme pouze na sebe a své potřeby, 
ale prosme Pána Ježíše za celou církev a za všechny lidi.

Pane, smiluj se.

1 – Prosme Pána, nevyčerpatelnou studnici Otcovy dobroty, 
za všechen křesťanský lid.

 – Prosme Pána, štědrého dárce duchovních darů, za všechny 
nevěřící.
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2 – Prosme Pána, vládce nebe i země, za všechny, kdo nesou 
odpovědnost za společnost a stát.

 – Prosme Pána, v jehož rukou je všechno, za příznivé počasí 
a hojnou úrodu.

3 – Prosme Pána, našeho Přímluvce u Otce, také za naše sestry 
a bratry, kteří mezi nás nemohli přijít.

 – Prosme Pána, nejvyššího soudce všech lidí, za spásu věrných 
zemřelých.

4 – Prosme Pána, našeho Zachránce a Vykupitele, za nás za 
všechny, za naši víru a za Boží slitování.

 – Prosme Pána, plného dobroty a milosrdenství, za sebe 
navzájem a za naše příbuzné a přátele, neboť všichni 
potřebujeme jeho pomoc.

Bože dobrý a milosrdný,
přijmi naše pokorné prosby a vyslyš je.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

3. příklady přímluv pro mše s dětmi

Mše s dětmi – var. 1
Obraťme se teď s důvěrou k našemu Bohu. Ústy dětí ho prosme 
za celý svět a všechny lidi. (Společně volejme: Pane, smiluj se. / 
Kyrie, eleison.)

Podle okolností se vybere přiměřený počet z následujících proseb.

 – Prosme za křesťany, i za ty, kdo vyznávají jiná náboženství.

 – Prosme za lidi, kteří Pána Ježíše neznají a nevěří v něj.

 – Prosme, aby lidé neválčili a neubližovali si.
 – Prosme, aby lidé byli šetrní k přírodě a vážili si jídla.
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 – Prosme, aby se k sobě lidé chovali ohleduplně a aby ubylo 
zbytečné bolesti.

 – Prosme za děti bez rodičů a za lidi bez domova a bez práce.
 – Prosme za ty, kdo nemohou být (na Vánoce) se svými 

blízkými doma.
 – Prosme, aby i chudí, nemocní a trpící prožívali (o Vánocích) 

radost a pokoj.

 – Prosme za naše rodiče, sourozence, kamarády a učitele.
 – Prosme za ty, kteří do našeho kostela přicházejí jen někdy / 

o Vánocích.

Bože, ty jsi dobrý Otec nás i všech lidí,
proto ti s důvěrou svěřujeme tyto prosby.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Mše s dětmi – var. 2

Pán Ježíš nám dal příklad, abychom se zajímali a starali o druhé, 
zvláště o ty, kterým se vede špatně a potřebují pomoc. Pojďme 
se za ně modlit k Bohu, dobrému Otci všech lidí. (Na jednotlivé 
prosby budeme společně odpovídat: Pane, smiluj se. / Prosíme 
tě, vyslyš nás.) 

Nebo:

Budeme se společně modlit k dobrému Bohu nejen za sebe, ale 
za všechny lidi a za celý svět. (Na jednotlivé prosby budeme 
společně odpovídat: Pane, smiluj se. / Prosíme tě, vyslyš nás.)

Nebo:

Protože jsme pokřtěni, můžeme se modlit, a to nejen za sebe, 
ale také za lidi okolo nás. Nyní je pro to vhodná chvíle, proto se 
obraťme k dobrému Bohu se svými prosbami. (Budeme společně 
říkat: Pane, smiluj se. / Prosíme tě, vyslyš nás.)
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Podle okolností se vybere přiměřený počet z následujících proseb.

 – Prosme za všechny lidi, kteří u nás nebo kdekoli na světě 
chodí do kostela.

 – Prosme za papeže N, biskupa N a všechny jejich pomocníky.
 – Prosme za lidi, kteří se připravují na křest.
 – Prosme za lidi, kteří v Boha nevěří.
 – Prosme za děti, které neznají Pána Boha.

 – Prosme za mír a bezpečí na celém světě.
 – Prosme za zvířata, rostliny a za celé stvoření.
 – Prosme za ty, kdo pomáhají druhým.
 – Prosme za ty, kdo utěšují nešťastné.
 – Prosme za ty, kdo se starají o nemocné.
 – Prosme za ty, kdo se snaží usmiřovat spory.
 – Prosme za ty, kdo jsou dlouho na cestách mimo domov.

 – Prosme za lidi, kterým se daří špatně.
 – Prosme za nemocné a všechny trpící.
 – Prosme za chudé, hladové a opuštěné děti.
 – Prosme za děti, které nemohou chodit do školy, protože musí 

pracovat.
 – Prosme za děti, kterým se ostatní posmívají a ubližují.
 – Prosme za děti, kterým to nejde ve škole.
 – Prosme za děti, se kterými si nikdo nechce hrát.
 – Prosme za děti, které mají chudé rodiče.
 – Prosme za děti, které nemají rodiče.
 – Prosme za děti, na které rodiče nemají čas.
 – Prosme za nemocné děti, zvláště za ty, které se nemohou 

uzdravit.
 – Prosme za lidi, kteří se cítí unavení a nemají už sil.
 – Prosme za lidi, kteří se na nic hezkého netěší.
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 – Prosme za lidi, kteří žijí na ulici.
 – Prosme za lidi smutné a nešťastné.
 – Prosme za lidi zklamané a nešťastné.
 – Prosme za lidi osamocené a opuštěné.
 – Prosme za ty, kdo ztratili milovaného člověka.
 – Prosme za nemocné, zvláště za ty, kteří se už nemohou 

zvednout z lůžka.
 – Prosme za staré lidi, kteří se o sebe nedovedou postarat.
 – Prosme za staré lidi, kteří nemají nikoho blízkého.
 – Prosme za všechny, kteří potřebují pomoc. 
 – Prosme za lidi, kteří mají velké starosti.
 – Prosme za lidi, kteří mají něco těžkého před sebou.
 – Prosme za lidi, kteří museli opustit svou zemi kvůli válce.
 – Prosme za lidi, kteří jsou bez práce nebo bez domova.
 – Prosme za lidi, kteří jsou v nouzi a nemohou se z ní sami 

dostat.
 – Prosme za lidi, kteří se hádají a nechtějí se usmířit.
 – Prosme za lidi, kteří závidí druhým lidem.

 – Prosme za naše rodiče a prarodiče.
 – Prosme za naše sourozence, kamarády a spolužáky.
 – Prosme za pana faráře a katechety, kteří nám předávají Boží 

slovo.
 – Prosme za kamarády, kteří tu dnes s námi být nemohou.
 – Prosme za naše učitelky a učitele.
 – Prosme za všechny, kdo nás žádali, abychom se za ně modlili.
 – Prosme za všechny naše zemřelé.

Bože, ty jsi dobrý Otec všech lidí.
Vyslyš naše prosby a žádného člověka nenech bez své pomoci.
Tobě buď chvála nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
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Mše s dětmi – var. 3

Při křtu jsme dostali sílu, abychom byli svému okolí prospěšní. 
Proto se obraťme k dobrému Bohu se svými prosbami. (Budeme 
společně říkat: Pane, smiluj se. / Prosíme tě, vyslyš nás.)

 – Bože, otevři naše srdce, abychom vnímali, jak nás máš rád.
 – Otevři naše uši, abychom slyšeli, co nám chceš říct.
 – Otevři naše ústa, abychom druhým s radostí předávali, co 

jsme se od tebe naučili.
 – Otevři naše oči, abychom viděli, kde můžeme podle svých 

schopností pomoci.
 – Otevři naše ruce, abychom dělali dobré věci, a ostatní tak 

pocítili, že jsi dobrý Otec.

Bože, dobrý Otče všech lidí,
vyslyš prosby svých dětí skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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DODATEK

Mešní texty pro slavení památky bl. Ignáce Stuchlého, kněze, prv-
ního českého salesiána.

Následující texty se budou smět používat, až bude Boží služeb-
ník P. Ignác Stuchlý blahořečen!

Bl. Ignáce Stuchlého, kněze, 
prvního českého salesiána

Památka

Vstupní modlitba vlastní, ostatní ze společných textů „O svatých: 
O vychovatelích“. Preface je ze společných textů „O pannách a ře-
holnících“.

Vstupní antifona Mk 10,14
Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří Boží království, praví Pán.

Nebo: Srov. Mt 5,19
Kdo se bude Božími přikázáními řídit a jim učit,
bude v nebeském království veliký, praví Pán.

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
plný milosrdenství ke svým dětem,
tys vedl svého věrného služebníka Ignáce,
aby už zde na zemi svou láskou a pokorou,
modlitbou a horlivostí pomáhal zejména mládeži
znovu najít cestu ke Kristově církvi.
Dopřej nám, abychom ho dokázali napodobovat
v modlitbě a činnosti, a tak mohli přispět
k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás.
Prosíme o to skrze tvého Syna… 
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Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, oběť, kterou tvá církev
slaví ve společenství tvých svatých,
a dej, ať nás naše účast na této oběti
naučí vydávat svědectví o tvé lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface: Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, 
k níž církev roste
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.
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Skrze něho tě chválíme
a s anděly a všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý…

Antifona k přijímání Srov. Mt 18,3
Jestliže znovu nebudete jako děti,
jistě nevejdete do nebeského království, praví Pán.

Nebo: Srov. Jan 8,12
Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života, praví Pán.

Modlitba po přijímání
Všemohoucí Bože, kéž nám svaté přijímání dá sílu
následovat blahoslaveného Ignáce Stuchlého,
aby bratrská láska a světlo tvé pravdy
stále sídlily v našem srdci
a projevovaly se i v našem jednání.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
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