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Úvodní slovo
Milí poutníci, vážení čtenáři,
sestry a bratři v Kristu,

naše jubilejní pouť nám připomíná dlouholeté úsilí o svatořečení dcery královské a sestry krále, jak se
tato abatyše kláštera klarisek Na Františku často podepisovala v listech adresovaných nejvýznačnějším
osobnostem své doby, to jest třináctého století – století katedrál a univerzit, století zrodu naší západní,
respektive křesťanské civilizace. I když svatá Anežka
nestavěla katedrálu ani nezakládala univerzitu, přesto
její první gotický chrám naší vlasti, klášterní areál Na
Františku, znamená vstup gotické architektury a kultury do Prahy, tedy do centra naší země. Označení třináctého století jako doby katedrál a univerzit je autentické, nevypovídá ale o celém bohatství tohoto věku
a nevystihuje úplně šíři a lidský rozměr naší civilizace.
Svatá Anežka patří k plejádě středověkých žen, a to
jak řeholnic, tak manželek a matek. Můžeme alespoň
některé z nich připomenout: svatá Alžběta Durynská,
svatá Kinga Polská, svatá Hedvika Slezská, svatá Zdislava z Lemberka... Tyto ženy reprezentují země, které
dnes nazýváme visegrádská čtyřka. Země, které se odvolávají na misijní dílo sv. Vojtěcha, Radima a Radly,
kteří vyšli na svou misijní cestu ze středočeské Libice,
rodiště sv. Vojtěcha. V krvi zmíněné litanie proudí arpádovská krev, ale také přemyslovská, jako i krev Piastovců. Mohli bychom vyjmenovat i jiné národnosti.
Proč jsem zmínil tuto skutečnost? Abychom si uvědomili, že křesťanství je velice úzce spojeno se spoluprací a vzájemností mužů a žen. Je to náboženství,
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v kterém se setkává Bůh s člověkem, kterého Bible definuje jako muže a ženu, s člověkem, který je Božím obrazem. Víru v Boha vyznáváme, když činíme znamení
kříže a říkáme: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Tak také zpíváme ve svatováclavském chorálu.
Svatá Anežka prostupuje naše dějiny. Byla sestrou
krále, ale také tetou Přemysla Otakara II., kterého
chtěla vidět na císařském trůnu v Cáchách. Kancléř
království, olomoucký biskup a probošt vyšehradské
kapituly Bruno ze Schauenburku, zakladatel moravských Athén – Kroměříže –, odvolává se na křest
svaté Ludmily, tedy na cyrilometodějskou misii, která vytvořila a umožnila vstup třetímu soustátí vedle
karlovské říše a Byzance na mapu Evropy. Zmíněné
ženy vytvoří nový sociální a zdravotní systém tehdejší střední Evropy, který vyrůstá z humanity kříže sv.
Františka. Je to právě třinácté století, kdy Kristus na
kříži v naší západní výtvarné kultuře nese často viditelnou podobu serafínského stigmatizovaného světce
Františka z Assisi.
Svatá Anežka prostupuje dějiny našeho národního obrození jako zápas o obnovení práv Zemí Koruny české v rámci habsburské monarchie. Beatifikace
Anežky a Jana Sarkandra je velkým dílem dvou metropolitů naší církve, pražského arcibiskupa kardinála
Schwarzenberga a olomouckého arcibiskupa kardinála Fürstenberga – je výsledkem spolupráce dvou
bratranců. Není náhodou, že na Václavském náměstí
v Praze obsadila čtvrté místo na svatováclavském sousoší tehdy blahoslavená Anežka, které ustoupil svatý
Jan Nepomucký. Byl to prorocký krok, který hlásal, že
svatořečení Anežky přinese mír a štěstí naší vlasti.
Vidíme, že toto proroctví má i svoji historii. Od
devatenáctého století se u svatého Václava na jeho
náměstí shromažďují ti, kteří pociťují nutnost Božího
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zásahu v touze po nápravě poměrů a návratu svobody.
Není ovšem náhodou, že také tohoto místa zneužívají
mnozí, kteří zaměňují svévoli a bezuzdnost s pojmem
svobody. Proto byla svatováclavská tradice zneužívána a děje se tak někdy i dnes. Na druhou stranu také
vyvolává i nenávist.
Nad tím vším se klene postava Přemyslovny. Ženy, která dokázala svůj úděl královské dcery proměnit
v duchovní mateřství, jež připomíná jeden ze základních pilířů západní civilizace: víra, věda a nezištná láska – charita. Bůh vyslyšel naše volání a na přímluvu
svaté Anežky nám její kanonizace otevřela cestu ke
svobodě a suverenitě. Však také po celý rok její kanonizace se shromažďovaly tisíce a desetitisíce lidí na
Václavském náměstí u sousoší vévody České země,
u sousoší, které je také jejím sousoším.
Přijeli jsme do Věčného města. Do města, kde kráčely dějiny, kde se z nelítostného hegemona stalo město, které hlásá zvěst o lásce a milosrdenství, o Bohu,
kterého nazýváme Otcem a který se stal člověkem v Ježíši Kristu.
„Člověk bez Boha,“ říká voják třicetileté války v divadelní hře Dobrý Bůh a ďábel od Jeana-Paula Sartra,
„je pouhá mašina“. Člověk, který pozvedá svou hlavu
ze země k Bohu, který mu podává ruku a proměňuje ho, se stává Božím dítětem, tedy synem či dcerou.
Ne otrokem, ale svobodným. Můžeme k Bohu volat
„Otče“, ale i „Bratře“. Můžeme se vnořit do tajemství
Ducha, kdy naše lidská pozemská pomíjejícnost se
proměňuje v tajemství lásky a přátelství občana Božího království.
Svatou Anežku svatořečil svatý Jan Pavel II., první
slovanský papež – papež, hlásící se k sv. Vojtěchovi.
Na ruzyňském letišti ho vítal prezident svobodného
Československa Václav Havel slovy:
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„Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku:
člověk, který byl ještě před šesti měsíci zatýkán jako nepřítel svého státu, vítá dnes jako jeho prezident prvního
papeže v dějinách katolické církve, který stanul na půdě, kde tento stát leží.
Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji
říct, že budu dnes odpoledne účastníkem zázraku: na
tomtéž místě, kde se před pěti měsíci – v den, kdy jsme
se radovali ze svatořečení Anežky České – rozhodovalo o budoucnosti naší země, bude dnes hlava katolické
církve sloužit mši svatou a pravděpodobně děkovat naší
světici za její přímluvu u Toho, kdo má ve svých rukou
tajemný běh všech věcí.
Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku:
do země zdevastované ideologií nenávisti přijíždí posel
lásky; do země zdevastované vládou nevzdělanců přijíždí živoucí symbol vzdělanosti; do země donedávna
ničené ideou konfrontace a rozdělení světa přijíždí posel míru, dialogu, vzájemné tolerance, úcty a laskavého
porozumění, zvěstovatel bratrské jednoty v různosti.
Po dlouhá desítiletí byl z naší vlasti vyháněn duch.
Mám tu čest být svědkem okamžiku, kdy její půdu líbá
apoštol duchovnosti.“
Po třiceti letech víme, že končí etapa našich dějin,
která znamenala obnovu, ale také řadu zkoušek a jistě
i zklamání. My jsme však přijeli do Říma, abychom
nejenom děkovali, ale abychom vyznali, že věříme
v zázrak, a proto nemůžeme propadnout beznaději.



 Dominik kardinál Duka
arcibiskup pražský a primas český



V Praze dne 22. srpna 2019
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Modlitba českých
a moravských biskupů
u hrobu sv. Cyrila
Řím, bazilika Sv. Klimenta
Pondělí 11. 11. 2019 v 11:00 hod.
Biskupové a další hosté se shromáždí v bazilice.
Následuje společná modlitba litanií, kterou vede
J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Kancionál, č. 69
Litanie ke svatým ochráncům naší vlasti
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, 
Bože Synu, Vykupiteli světa, 
Bože Duchu Svatý, 
Bože v Trojici jediný, 
Svatá Maria, 
Svatý Josefe, 
Svatý Cyrile a Metoději, 
Svatý Gorazde, 
Svatý Klimente, 
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smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
oroduj za nás.
oroduj za nás.
orodujte za nás.
oroduj za nás.
oroduj za nás.

Svatá Ludmilo, 
oroduj za nás.
Svatý Václave, 
oroduj za nás.
Svatý Víte, 
oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, 
oroduj za nás.
Svatý Radime, 
oroduj za nás.
Svatý Prokope, 
oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, 
oroduj za nás.
Svatá Anežko, 
oroduj za nás.
Svatá Hedviko, 
oroduj za nás.
Svatý Norberte, 
oroduj za nás.
Blahoslavený Hroznato, 
oroduj za nás.
Svatý Jene Nepomucký, 
oroduj za nás.
Svatý Jene Sarkandře, 
oroduj za nás.
Svatý Klemente Dvořáku, 
oroduj za nás.
Svatý Jene Neumanne, 
oroduj za nás.
Všichni svatí ochráncové naší vlasti,  orodujte za nás.
Všichni svatí a světice Boží, 
orodujte za nás.
Milostiv nám buď, 
vysvoboď nás, Pane.
Od všeho zlého, 
vysvoboď nás, Pane.
Od pohrdání zděděnou vírou,  vysvoboď nás, Pane.
Od zkázy naší mládeže, 
vysvoboď nás, Pane.
Od nesvornosti, nenávisti a zlé vůle, vysvoboď nás, Pane.
Od zatvrzelosti srdce, 
vysvoboď nás, Pane.
Od náboženské lhostejnosti, 
vysvoboď nás, Pane.
Od nesvárů a rozvratů v rodinách, vysvoboď nás, Pane.
Od nedostatku apoštolských kněží, vysvoboď nás, Pane.
Od občanské a náboženské nesnášenlivosti,

vysvoboď nás, Pane.
Od zoufalství v těžkých chvílích života,

vysvoboď nás, Pane.
Od náhlé a nekající smrti, 
vysvoboď nás, Pane.
Od pomluv a nespravedlivého podezírání,

vysvoboď nás, Pane.
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My hříšníci, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu Panny Marie Boha milovali,

prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom se na přímluvu svatého Josefa radovali
z povznesení matky církve v naší vlasti,

prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatých Cyrila a metoděje byli
věrně oddaní apoštolskému stolci,

prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Gorazda byli horlivými apoštoly svých bližních,  prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Klimenta zachovali
vždy věrnost matce církvi,  prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Ludmily posvěcovali rodiny křesťanskou zbožností, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Václava dosáhli míru
a pokoje v naší zemi, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Víta zvítězili nad pokušením, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Vojtěcha byli vedeni
ke Kristu dobrými kněžími,  prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Radima prokazovali
každému dobro, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Prokopa vždy přemohli ďábelské pokušení,  prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Zdislavy vzorně vychovávali děti v rodinách, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svaté Anežky nesli trpělivě
svůj kříž, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom se na přímluvu svaté Hedviky uchránili rodinných nesvárů, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Norberta zbožně přijímali a uctívali eucharistického Krista,

prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu blahoslaveného Hroznaty byli
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vždy spravedliví a štědří,  prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Jana Nepomuckého
nehřešili jazykem, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Jana Sarkandra
neohroženě vyznávali víru, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Klementa Dvořáka
vynikali křesťanskou láskou, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu svatého Jana Neumanna měli
dostatek kněžského a řeholního dorostu,

prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu našich svatých ochránců dospěli z vlasti pozemské do vlasti nebeské,

prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom na přímluvu všech svatých vždy plnili vůli
Boží, 
prosíme tě, vyslyš nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi. (3x)
Orodujte za nás, naši svatí ochráncové,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Prosíme tě, Pane, ochraňuj nás pro slavné zá
sluhy našich svatých ochránců, abychom zůstali
vždy věrní církvi a vlasti a po tomto životě do
sáhli jejich společenství v nebi. Skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.
Poté biskupové a pozvaní hosté sestoupí do krypty baziliky k hrobu sv. Cyrila.
Chvíle tiché modlitby.
Slovo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
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Na závěr se zpívá píseň:
Kancionál, č. 828 – Bože, cos ráčil
1. Bože, cos ráčil před tisíci roky / rozžati otcům světlo
víry blahé, / jenžto jsi řídil apoštolů kroky / z východu
k naší Moravěnce drahé. [: K tobě hlas prosby z této
vlasti vane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
2. Na Velehradě bratři ze Soluně, / Cyril a Metod, kázali nám spásu; / ochranu skytli v církve svatém lůně, /
učili národ znáti ctnosti krásu. [: Od doby té nám světlo víry plane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, / mateřskou řečí
knihy svaté psali, / získali láskou Kristu národ celý, /
život nám na vše věky zachovali. [: Nezhyne rod, jenž
věřit neustane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
4. Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, / o život bylo
zápasit nám v boji, / mohutné sídlo Svatopluka kleslo,
/ Velehrad víry bez pohromy stojí. [: Apoštolů to dílo
požehnané: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
5. Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova / a žádná
moc už nám jej nerozboří, / pokud náš národ v hloubi
srdce chová / důvěru k Matce, která divy tvoří. [: Maria za nás prosit nepřestane: / Dědictví otců zachovej
nám, Pane! :]
6. Otcové naši, svatí apoštolé, / ctí vaše jména stále národ vděčný. / Neopouštějte nikdy svého pole, / ať vaše
setba dozraje v plod věčný. [: Ať na ni rosa požehnání
kane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
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7. I když se pyšná nevěra kol vzmáhá / a peklo seje
koukol nových zmatků, / nebudem dbáti odvěkého
vraha, / nedáme sobě bráti věčných statků. [: Víře
vždy věrní budou Moravané: / Dědictví otců zachovej
nám, Pane! :]
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Votivní mešní liturgie
o Panně Marii,
Matce církve
Řím, Bazilika Panny Marie Sněžné
pondělí 11. 11. 2019 v 15:00 hod.
Hlavní celebrant:
J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Kazatel:
J. Exc. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Barva této mše je bílá.
Ordinárium: Missa Super peccatoribus collinis (Jan
Zástěra), bez Creda
Před bohoslužbou a při průvodu k oltáři zní zpěv Loretánské litanie.

Odpovědi lidu:

     



Smi -luj se nad ná - mi!


    

O - ro -duj


 

za nás!

Vstupní antifona

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne na věčné věky.
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Úkon kajícnosti III.

Po chvíli ticha celebrant 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.
Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad
námi.
Lid: Kriste, smiluj se nad námi.
Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane:
Smiluj se nad námi.
Lid: Pane, smiluj se nad námi.

Vstupní modlitba

Bože, tys ve své dobrotě chtěl,
aby se Panna Maria tvým mocným působením
stala nejvznešenějším plodem vykoupení
a zářila jako ryzí obraz církve.
Pomáhej svému lidu,
aby během pozemského putování
s očima upřenýma na ni věrně následoval Krista,
dokud nedojde k plnosti slávy,
kterou na ní s radostí spatřuje dovršenou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

1. čtení

Zj 21,1–15a

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.
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Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi
– dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani
moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo
vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého že
nicha.
A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle –
Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi – bude
jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí:
nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest
už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.“
A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno
tvořím nové.“

Mezizpěv

Žl 87(86),2.3+5.6–7



            

Sla -vné vě - ci se o to - bě vy -pra -vu - jí,


 




 

mě - sto Bo - ží.

Odp.: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.

Hospodin miluje, co založil na svatých horách,
miluje brány Siónu nad všechna Jakubova díla.
Odp.

Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží!
O Siónu se řekne:
„Jeden jako druhý se v něm narodil,
sám Svrchovaný mu dal pevný základ.“
Odp.
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Hospodin zapíše do knihy národů:
„Tito se tam narodili.“
Při tanci budou zpívat:
„Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.“
Odp.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Šťastná Panno, tys porodila Pána; blahoslavená Matko církve, nám pomáháš uchovat si
Ducha tvého Syna. Aleluja.

              
A - le - lu - ja,

a - le - lu - ja,

a - le -



                  
lu - ja, a -le - lu - ja,

a -le - lu - ja,



                
lu - ja,

a -le-

a -le - lu - ja, al -le - lu - ja!

Evangelium
Lk 1,26–38

Bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky.
Slova svatého evangelia podle Lukáše
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilej
ského města, které se jmenuje Nazaret, k panně
zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova
rodu a ta panna se jmenovala Maria.
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milosti
plná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se
a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla
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milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem
Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka
Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem
navěky a jeho království nebude mít konce.“
Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť
muže nepoznávám!“
Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na te
be a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě
bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná
Alžběta počala ve stáří syna a je už v šestém
měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou.
Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi
stane podle tvého slova!“ A anděl od ní odešel.

Přímluvy

Na místě, kam se po celá staletí lid města Říma
utíká k Panně Marii jako své mocné ochránkyni,
se nyní i my dovolávejme její mateřské přímluvy
a s důvěrou předložme Bohu své prosby.
Shromáždění odpovídá: Gospodi, pomiluj.



          
Gos - po - di, po - mi

-

luj.

1. Modleme se za církev, aby vedena příkladem
Matky tvého Syna, byla pokornou služebnicí
a přijímající matkou.
2. Modleme za ženy a zejména za ženy západního
světa, aby v Panně Marii znovu objevily svou
důstojnost a v mateřství nacházely své naplnění.
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3. Modleme se za ty, kteří pečují o bohatství liturgického života církve, aby s pokorou spravovali
svěřené poklady mnoha generací a v síle Ducha je dokázali rozvíjet.
4. Modleme se za vědecký obor teologie, aby badatelé, vyučující i studenti pro svou práci dokázali čerpat sílu z lásky ke Kristu, pravému
Bohu i člověku, Synu Marie Panny.
5. Modleme se za pracovníky charitativních organizací, aby se učili z příkladu Panny Marie
přistupovat ke své službě s pokorou a dokázali
i přes překážky plnit své poslání.
6. Modleme se za lid města Říma, jehož pohostinství v těchto dnech zakoušíme, aby žil na
přímluvu své mocné ochránkyně v pokoji
a chráněn všeho zla.
7. Modleme se za sebe navzájem, kteří jsme z nejrůznějších důvodů připutovali na tato posvátná místa, abychom dokázali otevřít svá srdce
a nechali je naplnit díkem a novou nadějí.
8. Modleme se za umírající, nemocné a trpící, aby
nalezli sílu ve spojení svých bolestí s utrpením
tvého Syna a jako Panna Maria vkládali každou
bolest do tvých rukou.
Všemohoucí Bože, ve spojení s Pannou Marií
tě chválíme, děkujeme ti a prosíme tě: zachovej
nás i celou naši vlast v míru a pokoji, abychom
ti mohli věrně sloužit a zakoušet tvou lásku.
Prosíme o to skrze Syna Marie Panny a našeho
Pána, Ježíše Krista.
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Zpěv k obětování:

Kancionál, č. 829 – Ejhle, oltář
3. Zaznělo nám slovo pravdy věčné / ústy Soluňanů
před věky, / dodnes v lahodě zní nekonečné / a svět
zaznívá jím daleký: / Přinesli nám oni Písmo svaté, /
bychom ze studnice této zlaté / moudrost nebes povždy vážili, / Bohu sloužiti se snažili.
4. Přijmi, Otče, oběť nekrvavou, / kterou při večeři
poslední / slavil Syn tvůj s myslí přelaskavou: / Přívětivě na nás pohlédni, / jak jsi vlídně k Velehradu hleděl
/ a svou milost lidu připověděl, / když se na Moravě
slavila / první oběť tobě přemilá.
5. Svatý, svatý, svatý Hospodine, / slávy tvé jsou plná
nebesa, / láska tvoje všemu tvoru kyne, / ať svět celý
tobě zaplesá! / Sestup, Kriste, přezázračně dolů, / ať se
tobě pokloníme spolu / s celou vlastí, s celým národem, / s otci Cyrilem a Metodem.

Modlitba nad dary

Slavíme, Bože, oběť tvého Syna
a prosíme tě:
dej, ať nás tato oběť očistí
a den ze dne přetváří tvou církev
ke Kristově podobě,
jak to obdivujeme na jeho Matce, Panně Marii.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Preface

Panna Maria září jako obraz budoucí slávy.
V.:
O.:
V.:
O.:
20

Pán s vámi.
I s tebou.
Vzhůru srdce.
Máme je u Pána.

V.: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
O.: Je to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.
Neboť tys dal své církvi blahoslavenou
Pannu Marii
jako nejčistší obraz mateřského poslání
a budoucí slávy:
vzor Panny, vyznačující se neporušeností víry;
snoubenky spojené
nerozlučným poutem lásky s Kristem
a mající účast na jeho utrpení;
matky požehnané zastíněním Ducha Svatého
a mající pečlivou starost o dobro všech lidí;
královny ozdobené drahokamy ctností,
oděné sluncem, korunované hvězdami
a mající navěky účast na slávě svého Syna.
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...

Třetí eucharistická modlitba

Hlavní celebrant s rozpjatýma 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 usta
vičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na
západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá.
Sepne ruce.
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Všichni koncelebranti společně s rukama vztaženýma
nad dary (směrem k darům) říkají:

Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým
Duchem tyto dary, které před tebe klademe; ať
se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána,
Ježíše Krista,
sepnou ruce

neboť on sám nám přikázal slavit toto tajem
ství: V noci, kdy se za nás vydal, vzal při veče
ři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával
svým učedníkům a řekl:
Slova Páně je třeba pronášet jasně a srozumitelně, jak
to vyžaduje jejich povaha; koncelebranti přitom, zdá-li se to být vhodné, vztáhnou pravou ruku směrem
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 paténu a pokleknutím ho pozdraví.
Koncelebranti sepnou ruce, při pozdvihování pohlédnou na hostii a potom se hluboce ukloní a všichni kon
celebranti společně pokračují:

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požeh
nal, dal svým učedníkům a řekl:
Koncelebranti, zdá-li se to být vhodné, vztáhnou pravou ruku směrem ke kalichu.

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 VĚČ
NÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
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Hlavní celebrant ukáže lidu kalich s krví Páně, postaví ho znovu na korporál a pokleknutím ho pozdraví.
Koncelebranti přitom pohlédnou na kalich a potom
se hluboce ukloní.
Hlavní celebrant řekne:

Tajemství víry.
A koncelebranti spolu s lidem pokračují zvoláním:
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
Potom všichni koncelebranti společně s rozpjatýma
rukama říkají:

Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna
i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očeká
vání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bo
že, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou.
Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvé
ho 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.
Sepnou ruce.
Následující text je vhodné svěřit jednomu z koncelebrantů, ten pak s rozpjatýma rukama říká:

Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úpl
nou a ustavičnou, abychom dostali dědictví
s tvými vyvolenými: s nejsvětější Pannou a Bo
horodičkou Marií, jejím snoubencem svatým
Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučední
ky (se svatým N může se vložit jméno světce toho
dne anebo patrona) a se všemi svatými – našimi
zastánci a stálými pomocníky.
Sepne ruce.
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Následující text je vhodné svěřit druhému z koncelebrantů, ten pak s rozpjatýma rukama říká:

Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému svě
tu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující
po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na
svého služebníka, našeho papeže Františka, bis
kupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
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. Přivítej ve svém království na
še 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.
Hlavní celebrant vezme paténu s hostiemi a jáhen nebo, není-li přítomen, jeden z koncelebrantů pozdvihne kalich a hlavní celebrant spolu s koncelebranty 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.

 

A







-

men,

a

  
-

men.

Antifona k přijímání
Lk 1,30–31

Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.
Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
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Zpěv k přijímání:

Kancionál, č. 717 C – Sióne, chval Spasitele
1. Sióne, chval Spasitele, / Pastýře a Učitele, / chvalozpěvy jemu pěj. / Jak jen můžeš, chval ho stále, / vše je
málo k jeho chvále, / celou duší se mu vzdej.
2. Zcela zvláštní předmět chvály, / živý chléb, zdroj žití stálý / oslavujme s radostí. / Jím u společného stolu /
družinu svých apoštolů / Ježíš prvně pohostil.
3. Naplno ať zazní chvála, / aby duše zajásala, / radostná a nadšená. / Svátek svátosti se koná / na památku
dne, kdy ona / byla ustanovena.
4. V ní Král nový získal vládu, / obětí Nového řádu /
ukončen je Starý věk. / Staré zašlo, nové vzkvetlo, /
Pravda vydala své světlo, / noc se dala na útěk.
5. Co sám Kristus tehdy konal, / to nám činit přikazoval / ke své věčné paměti. / V tom jej církev následuje, / chléb a víno proměňuje / v spasitelné oběti.
6. Křesťanům se věřit dává, / chléb že se tu tělem stává, / víno v krev se promění. / Co se mysli, oku skrývá, / to poznává víra živá / jako Boží zjevení.
7. Pod různými způsobami / sám Bůh živý je tu s námi / v chleba, vína způsobě. / Pokrm těla, nápoj krve, /
Kristus je však celý v prvé, / celý v druhé podobě.
8. Přijímáš-li, zůstal celý, / neláme se, nerozdělí, / celý
se vždy požívá. / Tisíce ho přijímají, / všichni celého
však mají, / aniž z celku ubývá.
9. Dobří, zlí ho požívají, / nestejný však úděl mají, /
život nebo prokletí. / Zlým je k smrti, dobrým k žití; /
jedny hubí, druhé sytí / téhož chleba přijetí.
10. Svátostný chléb když se láme, / v každé části požíváme / tělo Páně v celosti. / Podstata je nezměněná, /
dále trvá nedotčená / moc a síla svátosti.
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11. Chléb andělský přetajemně / stal se chlebem dětí
země, / které zdvíhá k božské cti. / Předobrazen v Izákovi, / zpodoben pak v beránkovi, / v maně dané na
poušti.
12. Pastýři náš, Chlebe živý, / Ježíši, buď milostivý, /
dej nám spatřit rajský jas. / Bože mocný, převeliký /
dědici a společníky / svatých v nebi učiň nás.

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
dej, ať tvá církev,
posilována svátostí těla a krve tvého Syna,
vytrvale jde cestou evangelia
až k dosažení blaženého pokoje,
z něhož se už dnes těší
tvá pokorná služebnice, slavná Panna Maria.
Skrze Krista, našeho Pána.

Uctění Matky Boží
(obrazu Salus populi romani)
Zpěv při původu do kaple:
Kancionál, č. 801 – Budiž vděčně velebena
1. Budiž vděčně velebena, / Matko Boží Maria, / že jsi
Bohem vyvolena, / spasení nám zrodila. [: Tebe ctíme,
milujeme / srdcem celým, Maria. :]
2. Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria,
/ dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, / sluncem celás zářila.
[: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
3. Ve své mysli od věčnosti, / dívko Páně, Maria, /
na tvou krásu, na tvé ctnosti / Boží láska myslila.
[: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
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4. Mezi Tebe, mezi vinu / od počátku, Maria, /
vůle Otce z lásky k Synu, / nepřátelství vložila.
[: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
5. Boží moudrost zbudovala / v tobě stánek, Maria, /
by v něm jednou přebývala, / z něho se nám zrodila.
[: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
6. Bez poskvrny počatá jsi, / Panno čistá, Maria, /
vykvetlas do rajské krásy, / v lilii ses rozvila.
[: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
7. Vypros nám, svým hříšným dětem, / milost velkou,
Maria, / aby na té pouti světem / i v nás krása zářila.
[: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
8. A po zdejším putování / ujmi se nás, Maria, /
by tě v rajském radování / naše duše spatřila.
[: Tebe ctíme, milujeme / srdcem celým, Maria. :]
Zpěv před obrazem
Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et
spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote,
sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme,
vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!
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Votivní mešní liturgie
ke cti sv. Jana Pavla II.,
papeže

.

Vatikán, Bazilika sv. Petra
úterý 12. 11. 2019 v 10:00 hod.
Hlavní celebrant: J. Em. Dominik kardinál Duka,
arcibiskup pražský a primas český
Kazatel:
J. Exc. Zdenek Wasserbauer, světící biskup pražský
Barva této mše je bílá.
Ordinárium: Kancionál, č. 507, De angelis (bez Creda)
Společné texty o duchovních pastýřích: o papežích.
Před bohoslužbou a při průvodu k oltáři zní zpěv Litanií ke všem svatým.
Vstupní zpěv
Totus tuus sum, Maria,
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo pia,
Mater Mundi Salvatoris.
Jsem celý tvůj, Maria,
Matko našeho Vykupitele,
Panno Boží, Panno přívětivá,
Matko Spasitele světa
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Kyrie a Gloria




S: Kyrie eleison.

  




Ky - ri

-

e


  
e S: Kyrie eleison.

le - i -son.


       

Chri - ste


  
e

-

-

le - i -son.

S: Christe eleison.


             
Chri ste


   
e

-

-

le - i - son.

S: Kyrie eleison.


             
Ky ri - e


  
e

-

-

le - i -son.

S: Kyrie eleison.
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C: Gloria in excelsis Deo.
S: Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

 
    
Lau -da

-



mus

S: Benedicimus te.

te.


       
A - do - ra

-

mus te.



      
Gra -ti -as a - gi - mus ti - bi


    

S: Glorificamus te.

  



pro -pter ma -gnam



glo -ri -am tu - am.

S: Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens.


         
Do - mi - ne Fi - li


  
 
Je

-

su

u - ni - ge - ni - te,



Chri - ste.

S: Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.


  
       
Qui tol -lis pec -ca - ta mun
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-

di,




       
mi -se - re

-

re



no - bis.

S: Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.


       



Qui se - des ad dex - te - ram Pa - tris,


    



mi - se - re - re no - bis.

S: Quoniam tu solus sanctus.

   
     

Tu so - lus

Do

-

mi

- nus.

S: Tu solus Altissimus, Jesu Christe.


        
Cum San -cto

Spi - ri - tu,


  
    
De - i

Pa

-

-

-

in glo -ri - a



tris.


       
A


  

men.
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Vstupní modlitba

Bože, bohatý ve svém milosrdenství,
tys povolal svatého papeže Jana Pavla II.,
aby vedl celou tvou církev;
dej, ať podle jeho učení s důvěrou otevíráme svá
srdce spásonosné milosti Krista,
jediného Vykupitele člověka.
Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. čtení

Iz 52,7–10

Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha.
Čtení z knihy proroka Izaiáše
Jak je krásné (vidět) na horách nohy posla, (který
přináší) radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj,
hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu:
„Bůh tvůj kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozdvihu
jí hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak
se Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte
vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin
utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hos
podin své svaté rámě před očima všech národů
a všechny končiny země uzří spásu našeho Boha!

Mezizpěv

Žl 95(96),1–2a.2b–3.7–8a.10


   
        

Bu -de -te mý -mi svě -dky
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až na ko -nec ze - mě.

Odp.: Budete mými svědky až na konec země.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Odp.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Odp.

Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.
Upevnil svět, aby nekolísal:
národy řídí podle práva.
Odp.

Zpěv před evangeliem
Jan 10,14

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám
svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.


                  
A -le -lu - ja,

a -le -lu - ja,

        
a -le -lu - ja,

 

a -le -lu - ja,



a - le -lu - ja!
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Evangelium
Jan 21,15–17

Pas mé beránky. Pas moje ovce.
Slova svatého evangelia podle Jana
Když (se Ježíš ukázal svým učedníkům a) po
snídali, zeptal se (Ježíš) Šimona Petra: „Šimo
ne, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě milu
ji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se
ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho po
třetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr
se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ
mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty
víš, že tě miluji!“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce!“

Přímluvy

Bratři a sestry,
slavíme posvátnou liturgii na místě, kde před
třiceti lety mnoho synů a dcer našeho národa
zažívalo splnění svých nadějí a tužeb. Děkujme
nyní Bohu za dar pontifikátu svatého papeže Ja
na Pavla II., který nám pomohl získat dar svobo
dy, a dovolávejme se nyní jeho mocné přímluvy:
Shromáždění odpovídá: Christe, exaudi nos...


    




   
 
3

Christe ex au di nos,

 
           
3

Christe ex au di nos!
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3

Christe ex au di nos,



1. Modleme se za našeho papeže Františka; kéž dokáže správně rozpoznávat znamení doby a v síle
darů Ducha Svatého vede církev k víře, naději
a lásce. S vděčností za návštěvu naší vlasti před
deseti lety se modleme také o dar zdraví a pokoje pro našeho emeritního papeže Benedikta.
2. Modleme se za církve a světová náboženství;
kéž respektují jedni druhé a jdou po cestě, která vede ke spáse.
3. Modleme se za sebe navzájem a za naše rodiny;
kéž s odvahou svým životem svědčíme o ideálu
kultury života, kterou celý svůj pontifikát hlásal Jan Pavel II.
4. Modleme se za filosofy, spisovatele a dramatiky;
kéž nacházejí vždy dostatek inspirace a svými
díly probouzejí ve společnosti zájem o opravdovou moudrost.
5. Modleme se za všechny lidi, zvláště za nemocné, trpící a pronásledované, za národy sužované válkou, hladem a bídou; kéž poznávají, že
církev stojí na jejich straně a nepřestává pozvedat hlas k obhajobě jejich práv.
6. Modleme se za dělníky, živnostníky, rolníky
i všechny manuálně pracující; kéž je respektována důstojnost jejich práce a jsou spravedlivě
odměňováni.
7. Modleme se za komunity Čechů a Slováků žijících v zahraničí; kéž žijí v duchu jednoty a vzájemné spolupráce, aby nepřestávali předávat
víru svých předků dalším generacím.
8. Modleme se za Polsko, které dalo světu svatého
Jana Pavla II; kéž polský národ nepřestává být
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věrný své tisícileté křesťanské víře a po zkouškách minulého století odolá i současným hrozbám, které útočí na jeho duši.
9. Modleme se za Ronalda Reagana, Margaret
Thatcherovou, Helmuta Kohla a za všechny,
kteří spolu se svatým Janem Pavlem II. vedli zápas za naši svobodu kéž zakusí nezměrné
Boží milosrdenství a mohou ve společenství
svatých zakoušet radost věčné svobody.
Arcibiskup:

Bože, vyslyš modlitby svého lidu, který se do
volává přímluvy svatého papeže Jana Pavla II.
Jako nástupce svatého apoštola Petra, veden si
lou lásky, převedl tvůj lid těžkými roky konce
20. století, utvrzoval ho ve víře a povzbuzoval
v naději; dej, ať nezapomínáme na poselství je
ho života a zůstáváme věrni Stolci svatého Pet
ra. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Zpěv k obětování:
Kancionál, č. 843 – Pane žní
1. Pane žní a nepožatých polí, / Pane stád a ovcí ztracených, / ve všech dobách pastýře si volíš, / sám se
světu dáváš poznat v nich. / Kriste z večeřadla, Kriste
z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.
2. Z Písma jako z obilnice světa / dobrý pastýř štědře
rozdává, / aby v duších Boží láska kvetla, / mocným
hlasem ovce svolává. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.
3. Dobrý pastýř podle tvého srdce / nedbá břemen ani
obtíží, / život dá za oklamané ovce, / neprchá, když vlk
se přiblíží. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi
dík i prosby za pastýře.
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4. Jako jelen po bystřinách touží, / spěchal pastýř k tobě, Ježíši. / Tělem tvým a krví tišil bouři; / ovce po
hlasu jej uslyší. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, /
přijmi dík i prosby za pastýře.
5. Ne vy mě, já vybral si vás, bratři, / nechávám vás
mezi vlky jít. / Jsem však s vámi, srdce mé vám patří, /
dávám víc, než svět vám může vzít. / Kriste z večeřadla, Kriste z kříže, / přijmi dík i prosby za pastýře.

Modlitba nad dary

Ve společenství se svatým Janem Pavlem II.,
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.

Preface o duchovních pastýřích
Poslání svatých pastýřů v církvi
V.:
O.:
V.:
O.:
V.:
O.:

Pán s vámi.
I s tebou.
Vzhůru srdce.
Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
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 Jana Pavla II.,
aby pro ni žil,
aby ji vyučoval slovem i příkladem,
aby jí pomáhal svou modlitbou.
37

A proto tě společně s anděly a se všemi svatými
ustavičně chválíme a voláme:

        
San

-

-

  

ctus,

San - ctus,

         
San

-

-

-

        
Do

-

-





ctus

      

mi - nus De -us

Sa

-

               
-

-

-

-

-

et

ter

ba - oth

                
Ple -ni sunt cae - li

         
glo -ri - a

tu

-

-

ra

    

a.

Ho -san - na

          
in ex -

cel

-

-



sis.

      
      
Be -ne - di

-

ctus qui ve

-

nit


     
         

in no -mi -ne Do - mi - ni. Ho -sa

-

na

      
in
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ex - cel

-

-

-

sis.

První eucharistická modlitba –
Římský kánon
Kněz s rozpjatýma rukama říká:

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

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

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

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

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

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

Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služeb
níků i celé své rodiny. Dej našim dnům svůj řád
a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti
k zástupu vyvolených
sepne ruce

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

Učiň, Bože, ty sám, ať je tato oběť v plnosti
tvého požehnání tobě zasvěcená, pravoplatná
a duchovní, hodná tvého zalíbení; ať se nám sta
ne tělem a krví tvého milovaného Syna, našeho
Pána Ježíše Krista.
Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet
slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich
povaha.

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

vzal do svatých a ctihodných rukou chléb,
pozdvihne oči,
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pozdvihl oči k nebi, k tobě, svému Otci všemo
houcímu, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával
svým učedníkům a řekl:
trochu se skloní

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

Po večeři vzal do svatých a ctihodných rukou ta
ké tento slavný kalich, znovu ti vzdal díky a po
žehnal, 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 VĚČ
NÁ. 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.
Potom kněz s rozpjatýma rukama říká:

Proto na památku požehnané smrti, slavného
vzkříšení a nanebevstoupení tvého Syna, na
šeho Pána Ježíše Krista, obětujeme, Bože, ke
tvé slávě my, tvoji služebníci i tvůj svatý lid,
dar z tvých darů, oběť čistou, oběť svatou,
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oběť neposkvrněnou: svatý chléb věčného ži
vota a kalich věčné spásy.
Shlédni na ně s vlídnou a jasnou tváří. Přijmi je
se zalíbením jako oběť svého služebníka, spra
vedlivého Ábela, jako oběť našeho praotce Ab
raháma, jako oběť z rukou svého kněze Melchi
zedecha, jako oběť svatou a neposkvrněnou.
Skloní se, sepne ruce a pokračuje:

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

naplň veškerým nebeským požehnáním a mi
lostí
sepne ruce

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

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

Do místa občerstvení, světla a míru uveď všech
ny, kdo odpočinuli v Kristu
sepne ruce.

(našem Pánu. Amen).
Pravou rukou se bije v prsa a říká:
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I nám, hříšníkům,
a s rozpjatýma rukama pokračuje:

kteří ti sloužíme s důvěrou ve tvé velké slitování,
dej podíl a společenství se svými svatými apoš
toly a mučedníky: Janem, Štěpánem, Matějem,
Barnabášem, (Ignácem, Alexandrem, Marce
linem, Petrem, Felicitou, Perpetuou, Agátou,
Lucii, Anežkou, Cecílií, Anastázií) a se všemi
svými svatými. Neposuzuj nás podle skutků, ale
přijmi nás do jejich společnosti jako štědrý dár
ce milosti.
Sepne ruce.

Skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
A pokračuje:

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

 
        

    


        

  

A - men, a - men,

a - men, a - men,

a - men, a - men!
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Agnus Dei
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mun - di, do - na

no - bis

Antifona k přijímání
Jan 10,11

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
Zpěv k přijímání:
Kancionál, č. 712 – Klaním se ti vroucně
1. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, / jenž tu ve
svátosti sebe ukrýváš. / Tobě srdcem svým se zcela
poddávám, / před tebou svou slabost, Bože, vyznávám.
2. Zrakem, hmatem, chutí, tebe nevnímám, / a jen
sluchem svým tě jistě poznávám. / Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, / v něm je základ pravdy lidstvu
všemu dán.
3. Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také skryto člověčenství tvé. / V obojí však věřím celým srdcem
svým, / o milost tě prosím s lotrem kajícím.
4. Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám, / že jsi Pán
a Bůh můj vroucně vyznávám. / Rač mé chabé víře
větší sílu dát, / více v tebe doufat, víc tě milovat.
5. Plode smrti Páně, chlebe života, / v němž se lidem
dává Boží dobrota, / dej mé duši stále jenom z tebe
žít, / v tobě Boží lásku rozjímat a ctít.
6. Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás
hříšné z hříchů očišťuj, / vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby všeho světa viny obmyla.
7. Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci toužícímu touhu vyplnit, / abych, jak zde hledím
s vírou na oltář, / v nebesích tě jednou spatřil tváří
v tvář. / Amen.
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O sacrum convivium
O sacrum convivium,
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis eius:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia.
Ó svatá hostino, při níž je požíván Kristus,
obnovuje se památka jeho umučení:
mysl se naplňuje milostí
a dává se nám záruka budoucí slávy.
Aleluja.

Modlitba po přijímání

Prosíme tě, Bože,
dej, ať v nás přijetí svátosti těla a krve tvého Syna
rozněcuje žár lásky,
abychom podle příkladu svatého Jana Pavla II.
usilovně pracovali pro tvou církev.
Skrze Krista, našeho Pána.
Zpěv na závěr:
Kancionál, č. 631 – Kristus vítězí
Kristus vítězí, Kristus kraluje,
Kristus, Kristus vládne všem.
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Modlitba za vlast
Vatikán, Bazilika sv. Petra, oltář sv. Václava
úterý 12. 11. 2019 ve 12:00 hod.
Všichni zpívají Svatováclavský chorál. Kardinál Dominik Duka pronese několik úvodních slov a poté se modlí:

Bože, Otče všemohoucí,
chceme ti u oltáře svatého knížete Václava
v prvním z chrámů Kristovy církve
poděkovat za všechna dobrodiní,
jež jsi za uplynulých sto jedna let
prokázal naší vlasti a našemu národu,
a prosit, abys nás i nadále chránil.
Děkujeme ti za dar víry podaný nám v naší řeči
a prosíme tě, abychom na přímluvu
svatého Cyrila a Metoděje pochopili svou roli
mezi evropskými národy.
Děkujeme ti za svatého Václava,
který je pro nás příkladem spravedlnosti vládce,
a prosíme, abychom se uměli jako on sklonit
před tvou svrchovaností.
Děkujeme ti za prvomučednici naší krve,
svatou Ludmilu, která je vzorem vychovatelky,
a prosíme, aby naši pedagogové vychovali
mravnou a vzdělanou mládež.
Děkujeme za svatého Vojtěcha, mého předchůdce
na pražském biskupském stolci,
a prosíme, aby naši biskupové
statečně hájili mravnost ve společnosti.
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Děkujeme ti za svatou sestru Anežku
a prosíme, abychom vždy nalezli cestu ke smíru
a pečovali o slabé jako ona.
Děkujeme ti za svatou Zdislavu,
věrnou manželku a moudrou matku
a prosíme, abychom z našich rodin
vytvořili šťastné domovy a místa,
kde vládne tvůj zákon přinášející radost a mír.
Děkujeme za svatého Jana Nepomuckého, znal
ce zákonů, a prosíme, aby se stal vzorem pro
soudce a právníky, abychom nesesmekali do bez
zákonného zmatku.
Děkujeme ti za statečnost mučedníků nedávné
doby totalit a prosíme, abychom jejich památku
ctili poctivostí života a vzájemnou úctou mezi
lidmi.
Ty, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože,
jsi jediným Pánem dějin
a patří ti všechen čas i všichni lidé.
Nedej nám sejít z cesty Pravdy a Života,
kterou nám otevřel tvůj Syn
a kterou nás vede tvůj Svatý Duch.
Požehnej naší zemi, jejímu lidu i nám, kteří zde
stojíme, abychom tebe chválili a svým bližním
sloužili. Amen.
Otče náš…
Všichni zpívají Československou státní hymnu.
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Modlitba
u pamětní desky
Josefa kard. Berana
Vatikán, Bazilika sv. Petra, oltář sv. Václava
úterý 12. 11. 2019 ve 12:30 hod.

Čechy krásné
Čechy krásné, Čechy mé!
Duše má se touhou pne,
kde ty vaše hory jsou,
zasnoubené s oblohou?
S oblohou a s nebesy,
kde premýšlí na plesy,
seraf světlem oděný,
k slávě Páně stvořený.
Pán ten stvořil také vás,
slavné Čechy, vlasti krás.
Anděla vám s nebe dal,
váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ pěje rád,
v žalmech však i touhu znát,
by ten anděl chránil Čech
do skonání světů všech.
Proto, krásné Čechy mé,
duše má se s touhou pne,
kde ty vaše hory jsou
zasnoubeny s oblohou.
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Mešní liturgie
Památky sv. Anežky
České, panny
Řím, Bazilika sv. Jana v Lateránu,
středa 13. 11. 2019 v 15:00 hod.
Hlavní celebrant:
J. Exc. Jan Baxant, biskup litoměřický
Kazatel:
J. Exc. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický
Barva této mše je bílá.
Ordinárium: Kancionál, č. 504 (Petr Eben),
Credo recitované.
Před bohoslužbou a při průvodu k oltáři zní zpěv
Litanií k národním patronům.
Vstupní zpěv:
Kancionál, č. 839 – K oltáři Páně
1. K oltáři Páně plni touhy spějme, / k Ježíše Krista
drahé oběti; / z hloubi své duše Hospodinu pějme, /
k nebes ať výši duch náš zaletí! / Tobě, ó Bože, z vin
se vyznáváme, / na milost přijmi dítky zbloudilé. / Patrone svatý, jehož v nebi máme, [: oroduj za nás, svatý
Cyrile. :]
2. Ó budiž chvála Hospodinu vzdána, / lidem buď mír,
když dobré vůle jsou, / nebeská všem je otevřena brána, / plní kdo víry cestou Páně jdou. / Vzdávej svým
otcům díky neustálé / za světlo víry, vděčný národe,
/ aby nám jasně zářilo i dále, [: oroduj za nás, svatý
Metode. :]

3. Věříme v Boha, Otce všemocného, / v Ježíše Krista
stejné podstaty, / spolu též v Ducha, dárce milostného,
/ v němžto je poklad pravdy bohatý. / Statečně chceme při své víře státi, / pilně se chránit cesty nepravé,
/ s dědicem svatým život za ni dáti, [: oroduj za nás,
svatý Václave. :]

Vstupní antifona

Blíž k nepatrným s Ježíšovou tváří
kráčejme spolu s Anežkou,
v dobu dobrou i přetěžkou,
blíž k Bohu, kde svatost lásky září.

Vstupní modlitba

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým volá
ním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu,
následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do
nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, aby
chom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli
slávy věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. čtení

Kol 3,12–17

Mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní
projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, po
koru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem
si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému.
Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nad
to nade všechno mějte lásku, neboť ona je svor
ník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův
pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle.
Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve
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své plné síle: moudře se navzájem poučujte a na
pomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srd
ce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli
mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu
Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Mezizpěv

Žl 103,1–2.3–4.8–9.13–14.17–18a


          
Ve - leb du - še

má,

Ho -spo - di - na!

Odp.: Veleb, duše má, Hospodina!

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

Odp.

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně,
ani se hněvat navěky.
Odp.

Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí,
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
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Hospodinova láska však od věků na věky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Odp.

Zpěv před evangeliem
Jan 13,34

Aleluja. Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Aleluja.

   
 

A - le - lu - ja,



 
  



a - le - lu - ja,

   
 
    




a - le -lu - ja, a - le -lu - ja, a - le - lu - ja!

Evangelium
Mt 25,31–46

Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.
Slova svatého evangelia podle Matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člo
věka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se
na svůj slavný trůn a budou před něj shromáž
děny všechny národy. A oddělí jedny od dru
hých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce
postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne
král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mé
ho Otce, přijměte jako úděl království, které je
pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem
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měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň,
a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste
se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou:
‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti
najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme
tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého,
a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného
nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim od
poví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali.’ Potom řekne i těm po levi
ci: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně,
který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť
jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem
žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě,
a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste
mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívi
li jste mě.’ Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pane,
kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na
cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení,
a neposloužili jsme ti?’ On jim odpoví: ‘Amen,
pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho
z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neu
dělali.‘ A půjdou do věčného trápení, spravedliví
však do věčného života.“

Přímluvy

Svatá Anežka Česká se zřekla všeho, co překáží
službě Bohu a bližnímu. Její milosrdné skutky
dokázaly zmírňovat hmotnou i duchovní bídu
lidí. V den její památky prosme za naši vlast i za
všechny, kteří se každodenně vydávají ve službě
svým bližním.
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Shromáždění odpovídá: Kyrie, kyrie...


     

Ky -ri - e,

  

ky -ri - e



   



e - le - i - son.

1. Za Církev naší země prosíme: aby z ní vyšlo
mnoho svatých a odvážných žen, které budou
oporou a ctí českého národa.
2. Za biskupy, kněze a jáhny, prosíme: aby se po
příkladu svaté Anežky snažili být milosrdnými
a pokornými služebníky.
3. Za obyvatele naší vlasti prosíme: aby si nepřestávali vážit daru svobody získaného před třiceti lety na mocnou přímluvu sv. Anežky České.
4. Za komunitu žijící v papežské koleji Nepomucenum i v poutním domě Velehrad prosíme:
aby tvé požehnání provázelo vedení těchto domů i její obyvatele; kéž uprostřed těchto společenství vládne duch modlitby a přátelství.
5. Za naše bratry a sestry vyznávající Krista, kteří
žijí pod jařmem diktatur komunismu, islamismu a všemožného pronásledování, prosíme:
aby si zachovali vnitřní svobodu, cítili naši blízkost a neztráceli naději na lepší budoucnost.
6. Za národy světa prosíme: aby touha mnoha
srdcí po životě v pravdě a lásce vedla lidstvo
k solidárnímu a spravedlivému rozdělení světového bohatství.
7. Za lidi stižené válkou, za zotročované, uprchlíky, lidi bez domova, dlouhodobě nezaměstnané, opuštěné a chudé i všechny trpící: aby se
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jejich nářek dotkl našich srdcí a naše láska jim
byla účinnou pomocí.
8. Za pracovníky charit a za všechny, kdo se starají o nemocné, trpící a chudé, prosíme: aby po
vzoru sv. Anežky České neztráceli trpělivost,
vytrvalost a lásku.
9. Za umírající, kteří nesou tíhu své poslední cesty, prosíme: aby se nechali občerstvit nevyčerpatelným pramenem Božího milosrdenství.
Bože, svatá Anežka vynikala horlivostí v mod
litbě a úctou k Eucharistii. Rozjímání o Kristo
vě utrpení a kříži ji vedlo k milosrdné službě
bližním. Pomoz nám následovat její ctnosti.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary

Přijmi, Bože, dary svého lidu a dej,
ať povzbuzeni příkladem svaté Anežky
poznáváme v bližních tvého Syna
a obětavě mu v nich sloužíme.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Zpěv k obětování:
Píseň ke svaté Anežce se nachází na poslední straně
brožury.

Antifona k okuřování:
Hle anděl, hle anděl
teď vchází
a dává
dar vonný
na oltář
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před slavný
trůn.
Ta vůně, ta vůně
je sladká
a stoupá
mu z rukou
výš vzhůru
nad zlatý
stůl.
I svatí, i svatí
se modlí
a dají
těm prosbám
se vznésti
před Boží
tvář.
Kéž naše modlitba stoupá
jak kadidla dým
až před tvůj zrak, Pane.
Zdvíhání rukou,
oběť večerní.

Preface o pannách a řeholnících

Život zasvěcený Bohu je znamením plnosti, k níž
církev roste.
V.:
O.:
V.:
O.:
V.:
O.:

Pán s vámi.
I s tebou.
Vzhůru srdce.
Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Je to důstojné a spravedlivé.
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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 svě
dectví o tvé lásce a zjevuje církvi, že ji posvěcuje
tvůj Duch.
Ty nám je dáváš na znamení plnosti, k níž cír
kev roste,
očekávajíc zjevení budoucí slávy
našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho tě chválíme a s anděly a všemi svatý
mi zpíváme píseň o tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý...

Druhá eucharistická modlitba
Kněz s rozpjatýma rukama říká:

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

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

ať se nám stanou tělem a  krví našeho Pána,
Ježíše Krista.
Sepne ruce. V následujících textech je třeba pronášet
slova Páně jasně a srozumitelně, jak to vyžaduje jejich
povaha.
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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:
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 VĚČ
NÁ. 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.
Potom kněz s rozpjatýma 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 můžeme ti sloužit.
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A v pokoře tě prosíme: Ať nás všechny, kdo
máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí
a sjednotí Duch Svatý.
Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě;
veď ji k dokonalosti lásky v jednotě s naším pa
pežem Františkem, a se všemi, kdo jsou pověře
ni, aby v tvé církvi konali službu.
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 vi
dí tvou tvář.
Smiluj se nad námi nade všemi: dej nám věčný
život ve společenství se svatou Pannou a Bo
horodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým
Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spraved
livými 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.

Antifona k přijímání
Jan 13,35

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
praví Pán, budete-li mít lásku k sobě navzájem.
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Zpěv k přijímání:
Kancionál, č. 839 – K oltáři Páně
6. Beránku Boží, který snímáš viny / celého světa, jejž
jsi vykoupil, / pohlédni na nás, na své hříšné syny, /
zlého nás zbav a ve všem dobrém sil. / Světcové naši,
kteří v nebi dlíte, / před Božím trůnem, slyšte národ
svůj: / Chraňte nás, svatý Prokope a Víte, [: Anežko
svatá, za nás oroduj. :]
7. Požehnán budiž, který jménem Páně / přicházíš
z nebe, plný milosti, / ó kéž se hostem duše naší staneš, / pramenem spásy, čistých radostí. / Tys byl i silou svého kněze Jana, / že povinnosti svoje nezradil.
/ Kéž je i nám ta velká milost dána, [: kéž nebe máme
s Janem za podíl. :]
8. Dej, Bože věčný, nám své požehnání, / veď v míru národ, jenž tě velebí, / slyš slova přímluv od těch,
kdo nás chrání, / nám připravují místo na nebi. / Jsou
z našich rodů, naší věčnou slávou, / kráčeli zemí, po
níž jdeme my. / S pomocí jejich najdem cestu pravou
[: tam, kde se sejdem s nimi se všemi. :]
Ave verum corpus
Ave, ave verum corpus
natum de Maria Virgine.
Vere passum immolatum
in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Buď pozdraveno, pravé Tělo
narozené z Marie Panny:
Vskutku trpící a umučené
na kříži pro člověka.
Z jeho probodeného boku
vytryskla krev a voda.
Kéž je okusíme
v okamžiku smrti.
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Kancionál, č. 932A – Bože, chválíme tebe
1. Bože, chválíme tebe, / Pane, moc tvou velebíme, /
kterou zná zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme; / když se vše v světě mění, / ty sám jsi bez proměny.
2. Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, /
chválí tě velký Bože, / nebe, země, zástupové, / ode
všech jsi nazýván: / Svatý, Svatý, Svatý Pán.
3. Svatý Pán Bůh Sabaoth, / Svatý, jenž řídí národy, /
jenž pomáhá z běd a psot. / Nebe, zem, povětří, vody /
plné jsou cti, chvály tvé, / neb vše tvoje dílo je.
12. Pane, smiluj, smiluj se, / buď s námi tvé požehnání; / oč prosíme, staniž se / podle našeho doufání. /
Kdo v tě doufá samého, / neopustíš žádného.

Modlitba po přijímání

Bože, ty nás sytíš svátostí těla a krve svého Syna,
která je znamením jednoty a poutem lásky;
prosíme tě:
dej, ať následujeme svatou Anežku
v její lásce k těm, kdo potřebují pomoc,
a v úsilí šířit a upevňovat vzájemnou svornost
a pokoj.
Skrze Krista, našeho Pána.
Zpěv na závěr:
Hymnus ke svaté Anežce
Ať zaslechneme v temnotách,
ten jasný, tichý Boží hlas,
on neponechá v dřímotách,
tak léčí v duši každý kaz.
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Tvé kroky vedly k nemocným,
kde našlas Pána Krista tvář,
šat prostý darem přijatým,
z tvých skutků rostla všude zář.
Být solí země jako ty,
kov zušlechtěný plameny,
tak láska Boží vládne ti,
v té výhni duše kaleny.
Kéž kvasem, půdou úrodnou,
pro zrno slova Kristova,
všem vypros milost příhodnou,
když přijde těžká, doba zlá.
Od věcí, cetek, marností,
po daru vzácném toužíme,
ať v svobodě té s radostí,
tak Bohu, vlasti sloužíme.
Svatá Anežko, povýšená na oltář,
ať vidíme v nemocných a slabých,
vždy Ježíšovu tvář, Jeho tvář.
Oroduj za svůj lid,
přispěchej na pomoc
v dobách těžkých a zlých,
těžkých a zlých.
Oroduj!
Přispěchej!
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Jak svíce v šeru
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2. Jak růže v tichu zahrad klášterních
rozkvétá v nás teď odkaz skutků tvých.
Příchozí vítáš srdcem laskavým,
trpícím lék dáš, směr váhavým.
Tvůj národ, Anežko, ať cestu zná
a Bohu za naději díky vzdá!
3. Jak píseň v chladných klenbách klášterních
zaznívá vděčná chvála dětí tvých.
Smířením hojíš duše potřebných,
přímluvou svojí, i v časech zlých.
Tvůj národ, Anežko, ať lásku zná
a Bohu v každé době díky vzdá!





Tvůj

