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Všeobecný úvod
I.

ŽEHNÁNÍ V DĚJINÁCH SPÁSY
1. Bůh, nade všechno poţehnaný1), je pramenem a počátkem všeho poţehnání.2)
On jediný je dobrý a všechno učinil dobře, své tvorstvo naplňuje poţehnáním3),
které je i po pádu člověka znamením jeho milosrdenství.
2. Kdyţ však přišla plnost času, Otec poslal svého Syna, který přijal tělo. V něm
opět poţehnal lidstvo veškerým duchovním poţehnáním4). A tak se stará kletba
změnila v poţehnání, kdyţ „vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh,
který tím, ţe zrušil kletbu, obdařil nás poţehnáním.“.5)
3. Kristus, největší Otcovo poţehnání, se zjevuje v Evangeliu jako ten, který
ţehná bratřím a sestrám, zvláště nejmenším6), a s modlitbou poţehnání se
obrací k Otci.7) Kdyţ pak byl obdarován slávou od Otce a vystupoval na
nebesa, vylil na ty, které vykoupil svou krví, svého Ducha, aby vedení jeho
mocí chválili a oslavovali Boha Otce, klaněli se mu a vzdávali mu díky. A tím,
ţe konají skutky lásky, si zaslouţí být připočteni k Boţímu království.8)
4. Abrahámovo poţehnání9) se totiţ skrze Ducha svatého v Kristu stále více
naplňuje, kdyţ přechází na ty, kteří jsou povolání k novému ţivotu „v celé
plnosti poţehnání“10), kdyţ se stávají údy Kristova těla a dary téhoţ Ducha
uţívají tak, aby byl svět Boţím poţehnáním zcela uzdraven.
5. Otec, vzhledem ke Kristu Spasiteli, potvrdil prvotní smlouvu své lásky
s člověkem mnohonásobným darem poţehnání. Tím způsobem připravil
vyvolený národ k přijetí Vykupitele a zároveň jej učinil hodným k přijetí
smlouvy. Tak mohl národ, kráčející po cestách spravedlnosti, ústy i srdcem
chválit Boha, neboť byl učiněn viditelným znamením Boţího poţehnání ve
světě.
6. Bůh, od něhoţ sestupuje všechno poţehnání, dovolil však lidem uţ v onom
čase, aby především patriarchové, králi, kněţí, levité, rodiče11), vzýváním jeho
jména udělovali poţehnání a v jeho jménu zahrnovali Boţím poţehnáním jiné
lidi a stvořené věci.
Kdyţ Bůh ţehná sám nebo skrze jiné, zaslibuje se totiţ vţdy Boţí pomoc,
ohlašuje se jeho milost, hlásá se věrnost s ujednanou smlouvou. Kdyţ ţehnají
lidé, chválí toho, kterého prohlašují za dobrého a milosrdného.
Bůh totiţ uděluje poţehnání tím, ţe sděluje svou dobrotu anebo ji předem
ohlašuje. Lidé „ţehnají“ Bohu tím, ţe hlásají jeho slávu, vzdávají mu díky,
zboţně ho uctívají a projevují mu poslušnost. Kdyţ ţehnají druhým, vyprošují
Boţí pomoc buď pro jedince nebo pro shromáţděný lid.
7. Písmo dosvědčuje, ţe všechno, co Bůh stvořil a zachovává milostí své
prozřetelnosti ve světě, ohlašuje jeho poţehnání a má vést k ţehnání jemu12).
To je třeba zvlášť zdůraznit, kdyţ se Slovo stalo tělem a začalo posvěcovat
všechny stvořené věci tajemstvím svého vtělení. Poţehnání se především a
hlavně vztahují k Bohu, jehoţ velikost a dobrotu zdůrazňují: Vţdyť Boţí
dobrodiní jsou sdělována lidem, které Bůh svou prozřetelností řídí a chrání.
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Poţehnání se však také vztahuje na stvořené věci, jejichţ hojností a
rozmanitostí Bůh člověka obdarovává.13)

II.

ŽEHNÁNÍ V ŽIVOTĚ CÍRKVE
8. Církev, povzbuzena napomenutím Spasitele, má účast na kalichu poţehnání14),
vzdává díky bohu za jeho nevýslovný dar, který poprvé získala ve
velikonočním tajemství, dar eucharistie. Neboť církev čerpá milost a sílu
z eucharistického tajemství, z něhoţ ona sama se stává poţehnáním a jakoby
univerzální svátostí spásy15). Vykonává dílo posvěcení mezi lidmi a pro lidi a
s Kristem, který je její hlavou, v Duchu svatém oslavuje Otce.
9. Církev v síle Ducha sv. koná svou sluţbu také tím, ţe ustanovila různé druhy
ţehnání, kterými volá lidi ke chvále Boha, k prosbě o jeho ochranu, k přijetí
jeho milosrdenství ţivotem svatosti, k vyprošování Boţích dobrodiní ke
snaţenému dosaţení cíle.
K tomu mají přispět ţehnání ustanovená církví, která jsou viditelnými
znameními, jimiţ se „naznačuje a způsobem, kaţdému z těchto znamením
vlastním16)“ téţ uskutečňuje posvěcení člověka v Kristu a Boţí oslava.
K tomuto cíli směřuje všechna činnost církve17).
10. Ţehnání jsou znameními, která jsou inspirována Boţím slovem a ve víře
slavena. Osvětlují a projevují novost ţivota v Kristu, která vzniká a roste
svátostí nové smlouvy, ustanovenými Pánem. Ţehnání, která jsou v jistém
smyslu napodobením svátostí, také naznačují duchovní účinky, které
dosahujeme na přímluvu církve18).
11. Církev podle svého přesvědčení pečovala o to, aby se slavení ţehnání konalo
k opravdové Boţí oslavě a směřovalo k duchovnímu prospěchu Boţího lidu.
Proto – podle staré tradice formule poţehnání směřují k tomu, aby na prvním
místě byl oslavován Bůh za jeho dary, aby byla vyprošována jeho dobrodiní a
aby byla potlačena moc zla ve světě.
12. Církev ve všem oslavuje Boha a snaţí se, aby Boţí sláva byla zřejmá lidem,
kteří se milostí zrodili nebo se mají zrodit; církve ţehnáním pro ně nebo s nimi
oslavuje Boha za zvláštních ţivotních okolností a svolává na ně jeho milost.
Mnohdy však církev ţehná také věci nebo místa, která mají vztah k lidskému
putování nebo k liturgickému ţivotu, ke zboţnosti a poboţnosti, ale má vţdy
na mysli lidi, kteří tyto věci uţívají a na těch místech ţijí a působí. Má na
mysli člověka, pro kterého Bůh všechno a všechna dobra chtěl a stvořil, který
je příjemcem jeho moudrosti. Obřady ţehnání jej mají vést k tomu, aby uţíval
stvořených věcí a tímto Boha hledal, miloval a jemu jedinému věrně slouţil.
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13. Věřící vedeni vírou, posilování nadějí a puzeni lásku, nejen ţe dovedou
moudře rozeznat stopy Boţí dobroty ve všech stvořených věcech, nýbrţ také
hledají implicitně v proţívání svého ţivota Kristovo království. Nadto povaţují
všechny stvořené skutečnosti za znamení Boţí prozřetelnost, kterou on
všechno řídí a udrţuje.
Vţdy a všude se tedy naskytuje příleţitost chválit Boha skrze Krista v Duchu
svatém, vzývat ho, vzdávat mu díky, kdyţ se jedná o věci, místa a s tím
spojené okolnosti, které neodporují normám a duchu evangelia. Proto je třeba
ke kaţdému slavení ţehnání přistoupit s pastorační moudrostí, zvláště, kdyţ je
moţno předvídat nebezpečí určitého nepochopení věřících nebo ostatních lidí.
14. Pastorační přístup ke slavení ţehnání podporuje také II. Vatikánsky koncil:
„Liturgie svátosti a svátostin působí, ţe Boţí milost, která vyvěrá
z velikonočního tajemství Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, posvěcuje
skoro kaţdou ţivotní událost věřících, jsou-li dobře připraveni.
Z velikonočního tajemství čerpají všechny svátosti a svátostiny svou sílu.
Téměř neexistuje správné uţívání hmotných věcí, které by se nedalo zaměřit
k posvěcení člověka a k oslavě Boha14).“
Tak ritus ţehnání disponuje lidi k účinnému slavení svátostí a posvěcuje jejich
různé ţivotní okolnosti.
15. „Aby se však naplno dosáhlo těchto účinků, je nutné, aby věřící přistupovali
k posvátné liturgii se správnou přípravou ducha20).“ Proto ti, kteří od církve
ţehnání ţádají, nechť tuto dispozici potvrdí vírou, které je moţné všechno21),
a´t jsou povzbuzeni nadějí, která neklame22) a zvláště oţiveni láskou, která
vyţaduje plnění Boţích přikázání23). Tak lidé, kteří hledají co je Bohu milé24),
budou Pánovo poţehnání plněji chápat a také je opravdu dosáhnou.
III. POVINNOSTI A SLUŽBY
16. Liturgická ţehnání církve jsou činnosti, které mnohdy vyţadují společné
slavení. To lépe odpovídá povaze liturgické modlitby, kdyţ se věřícím
předkládá v modlitbě církve a přítomným je umoţněna účast srdcem i ústy.
Při důleţitějších ţehnáních, která se týkají místní církve je vhodné, aby se
shromáţdilo diecézní neb farní společenství, kterému předsedá biskup nebo
farář.
Je však vhodně, aby také u ostatních ţehnání byli věřící přítomni: to, co se
koná pro určitě shromáţdění, obdařuje také jistým způsobem celé společenství.
17. I kdyţ se však věřící neshromáţdí, nechť je si ten, kdo chce Bohu dobrořečit,
nebo vyprošuje Boţí poţehnání, jakoţ i ten, který předsedá ţehnání, vědom
toho, ţe reprezentuje církev. Z modlitby a prosby plyne poţehnání „sice skrze
člověka, ale ne z člověka25)“, pokud je to“ zasvěcené sdělení posvěcení a
milostí26)“. Doporučuje se však, aby se ţehnání míst a věcí konalo za
přítomnosti alespoň několika věřících.
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18. Sluţby ţehnání je spojena s vykonáváním Kristova kněţství i pokud se týká
postavení i úkonů, které jsou kaţdému v Boţím lidu vlastní a vykonává se
následujícím způsobem:
a) Biskupovi náleţí předsedat zvláště těm slavnostem, které se
týkají celého diecézního společenství a které se konají se
zvláštní slavnostností za velké účasti lidu. Z toho důvodu si
biskup můţe některá svěcení, konaná zvlášť slavnostním
způsobem, vyhradit sám pro sebe27).
b) Kněţím, jak to vyţaduje povaha jejich sluţby Boţímu lidu,
náleţí vykonávat především ta poţehnání, která se týkají
společenství, jimţ slouţí. Proto mohou uţívat všechna
ţehnání z této knihy, pokud není přítomen biskup, který by
jim předsedal.
c) Jáhnům, jakoţto pomocníkům, kteří slouţí biskupovi a
kněţím sluţbou slova, oltáře a lásky, přísluší vykonávat
některá ţehnání, jak je to uvedeno na příslušných místech.
Kdykoliv však je přítomen kněz, je vhodné, aby on sám
předsedal slavení a jáhen mu přisluhuje tím, ţe koná, co mu
náleţí.
d) Akolyté a lektoři, kteří jsou pověřeni v církvi zvláštní
sluţbou, mohou udělovat určitá ţehnání jiným laikům podle
úsudku místního ordináře.
Také jiní laici, muţi i ţeny, vzhledem ke společnému
kněţství, kteří získali křtem a biřmováním, ať uţ z důvodu
vlastního postavení (rodiče a děti), nebo kdyţ vykonávají
mimořádnou sluţbu nebo mají v církvi jiné zvláštní pověření
(řeholníci a katechisté v některých zemích), kdyţ je známa
jejich pastorační způsobilost a rozvaha při vykonávání
vlastního apoštolátu, mohou – podle úsudku vlastního
ordináře28) – udělovat ţehnání podle formulářů, určených pro
ně v této knize.
Pokud je však přítomen kněz nebo jáhen, mají sluţbu
předsednictví přenechat jim.
19. Účast věřících je tím více ţádoucí, čím důleţitější je ţehnání, které se slaví.
Kněţí a přisluhující mají věřícím vysvětlovat význam a účinnost ţehnání jak
při samém slavení, tak při kázání a katechezi. Zvláště je vhodné poučovat Boţí
lid o správném významu obřadu a modliteb, kterých církev při udělování
ţehnání uţívá, aby se tak do posvátných obřadů nevloudilo něco z pověr a
pověrčivosti, které by poškodily čistotu víry.
IV. SLAVENÍ ŽEHNÁNÍ
Obecná struktura
20. Slavení ţehnání má dvě hlavní části: zvěstování Boţího slova a chvála Boţí
dobroty s prosbou o jeho pomoc.
Slavení obvykle obsahuje krátký úvodní a závěrečný ritus.

5
21. První část směřuje k tomu, aby se ţehnání stalo skutečně posvátným
znamením, které dostává smysl a účinnosti z hlásání Boţího slova29). Středem
této části je zvěstování Boţího slova, ke kterému se vztahuje jak předchozí
vybídnutí, tak krátké vysvětlení, povzbuzení nebo homilie, které lze podle
vhodnosti připojit.
Aby se povzbudila víra těch, kteří jsou přítomni, lze podle vhodnosti vloţit
ţalm, zpěv, nebo posvátné mlčení, zvláště čte-li se více lekcí.
22. Druhá část směřuje k tomu, aby obřady a prosbami byl chválen Bůh a byla
vyprošována pomoc skrze Krista v Duchu svatém. Centrem této části je
formule ţehnání, čili prosba církve, která je obyčejně doprovázena zvláštním
znamením.
K větší podpoře modlitby přítomných se mohou přidat přímluvné modlitby,
které podle zvyklosti modlitbu ţehnání buď předcházejí nebo po ní následují.
23. Hlavní prvky, kterými jsou hlásání Boţího slova a modlitby církve, nemají
nikdy chybět, a mají být odlišeny od ostatních prvků a to i v kratší formě
obřadu.
24. V přípravě slavení je třeba zvláště upozornit na toto:
a) Společná forma, ve které jáhen, lektor, ţalmista, schola
vykonávají úkony, které jim náleţí, má přednost30).
b) Ať je dbáno základních norem, pokud se týká vědomé a činné
účasti věřících31).
c) Ať se zváţí okolnosti týkající se přítomných věřících i
uţívaných věcí32) při zachování principu těchto obnovených
obřadů a norem vydaných kompetentní autoritou.
Užívání znamení

25. Viditelná znamení, kterými jsou modlitby často provázeny, směřují především
k tomu, aby připomněly Pánovu spasitelnou činnost a ukázaly spřízněnost
s hlavními svátostmi církve a tak ţivili víru přítomných a povzbuzovaly
k pozorné účasti na obřadech33).
26. Znamení, která se nejčastěji uţívají, jsou tato: rozpětí nebo sepnutí rukou,
vzkládání a vztaţení rukou, znamení kříţe, kropení svěcenou vodou,
okuřování.
a) Protoţe formule k poţehnání je především „modlitba“
sluţebník při ní ruce buď rozpíná, spíná nebo vztahuje – podle
předpisu.
b) Zvláštní místo mezi znameními má vzkládání rukou. Kristus
tohoto znamení uţíval a učedníkům říkal: „Na nemocné
budou vzkládat ruce a uzdraví je: (Mk 16,18). V církvi a skrze
církev se toto znamení dosud uţívá.
c) Podle starodávné církevní tradice se často také uţívá znamení
kříţe.
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d) V některých obřadech se uvádí pokropení svěcenou vodou.
Věřící jím mají být povzbuzeni k připomínce velikonočního
tajemství a k obnově křestních závazků.
e) Při některých obřadech se uţívá okuřování, které je znamením
klanění a úcty a podporuje modlitbu církve.
27. Ačkoliv znamení pouţívaná při ţehnání – zvláště znamení kříţe – vyjadřují
jistou evangelizaci a společenství víry, není obyčejně dovoleno ţehnat věci a
místa pouze vnějším znamením bez uţití Boţího slova a modlitby. Slouţí to
k povzbuzení činné účasti a odstranění nebezpečí pověry.
Spojení několika žehnání mezi sebou nebo s jiným slavením
28. Protoţe některá ţehnání jsou těsně spojena se svátostmi, mohou být mnohdy
spojena se slavením mše.
V obřadech ţehnání je uvedeno, o která ţehnání se jedná, s kterou částí a se
kterým obřadem mohou být spojena a pro jednotlivé případy jsou uvedeny
normy, které nelze překračovat. Ostatní ţehnání v ţádném případě nemají být
spojována se slavením eucharistie.
29. S ostatním slavením mohou být spojena ta ţehnání, o kterých je to uvedeno
v liturgických knihách.
30. Mnohdy můţe být vhodné spojit více ţehnání v jednom slavení. Při
uspořádání tohoto slavení je třeba mít na mysli, ţe má být uţit obřad, který
náleţí ţehnání vyššího řádu. Úmysl udělovat i jiná ţehnání ať je vyjádřen
vhodnými slovy a znameními v admonicích a modlitbách.
Příprava a uspořádání žehnání
31. Předsedající ať pamatuje na to, ţe ţehnání se týkají především věřících, i kdyţ
je moţno je udělovat také katechumenům a vzhledem k předpisu kan. 1170,
pokud zde není církevní zákaz, také nekatolíkům.
Pro ţehnání udělovaná společně s odloučenými bratry, nechť jsou
v jednotlivých případech zachovávány normy stanovení místním ordinářem.
32. Předsedající ať vyuţívá moţností jednotlivých ţehnání a přihlíţí při tom ke
všem okolnostem a přáním věřících; nechť však zachová strukturu obřadu a
nemění pořady hlavních částí.
33. Při společném slavení nechť se dbá o tom aby všichni sluţebníci nebo věřící,
konali ze své funkce všechno to, co jim přísluší, a to uctivě, spořádané a
zboţně.
34. Ať je rovněţ dbáno povahy liturgické doby, aby admonice a přímluvné
modlitby měly spojitost s ročním cyklem slavení Kristových tajemství.
Užívání liturgických oděvů
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35. Biskup, pokud předsedá významnější slavnosti, uţívá oděvy, jak je uvedeno
v Caeremoniale Episcoporum .
36. Kněz a jáhen, pokud předsedá společnému slavení ţehnání, zvl. v chrámu nebo
i mimo něj, obléká albu a štolu. Místo alby moţno vzít rochetu za pouţití
kleriky, Při slavnostnějším ţehnání moţno uţít také pluviálu.
37. Barva parametr je buď bílá, nebo odpovídající liturgické době, případně
svátku.
38. Řádně ustanovení sluţebníci, kteří předsedají společnému slavení ţehnání,
uţívají oděv předepsaný k liturgickému slavení biskupskou konferencí nebo
místním ordinářem.
V .ÚPRAVY, KTERÉ JSOU V KOMPETENCI BISKUPSKÝCH
KONFERENCÍ
39. Podle ustanovení Konstituce o Posvátné liturgii34) mají biskupské konference
moţnost vytvořit partikulární rituál, který odpovídá Rituálu římskému, je však
uzpůsoben potřebám regionů, ve kterých se po schválení Apoštolským stolcem
bude pouţívat35).
Biskupským konferencím náleţí:
a) Podle principů uvedených v této knize stanovit úpravy při
zachování základní struktury obřadu.
b) Pečlivě a moudře zváţit, co je vhodné připustit z tradice, která
odpovídá charakteru jednotlivých národů, a navrhnout další
uţitečné a nezbytné úpravy.36)
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POZNÁMKY:
1. Srv. Řím 9,5
2. Srv. Český misál, Česká liturgická komise, Praha 1983, str. 475
3. Srv. Český misál, IV. Eucharistická modlitba, str. 453
4. Srv. Gal 4,4; Ef 1,3
5. Srv. Liturgia horarum, ed. typ. Sv. IV, Řím 1972: I. Září, antifona k Benediktu
6. Srv. Sk 3,26; Mk 10,16; Mk 6,41; L 24,50 atd.
7. Srv. Mt 9,31; 14,19; 26,26; Mk 6,41; 8,7; 14,22; Lk 9,16; Jn 6,11
8. Srv. Český misál, Společné texty o svatých č. 9, str. 729
9. Srv. Gn 12,3
10. S. Basilius, De Spiritu Sancto. Cap. 15,36: PG 32,131
Srv. S. Ambrosius, De Spiritu Sancto, I.7,89: PL 16,744; CSEL 79,53
11. Srv. Gn 14,19n; Ţd 7,1;Gn 27,27-29; 38,40; Ţd 11,20; Gn 49, 1-28; Ţd 11,21; Dt
21,5; Dt 33; Joz 14,13; 22,6; 2 Pa 30,27
12. Srv. Dan 3,57-88; Ţ 65/66,8 – 102/103 – 134/L35; 1 Tim 4,4-5
13. Srv. Gen 27,27; Ex 23,25; Dt 7,13 – 28,12; Jb 1,10; Ţ 64ú65,11; Jer 31,23
14. Srv. 1 Kor 10,16
15. Srv. II. Vat. Koncil, Dogm. Konstituce o církvi Lumen gentium, 48
16. Srv. II. Vat. Koncil, Konstituce o posv. Liturgii, Sacrosanctum Concilium, 7
17. Tamtéţ, 7 a 10
18. Tamtéţ, 60
19. Tamtéţ, 61
20. Tamtéţ, 11
21. Srv. Mk 9,23
22. Srv. Řím 5,5
23. Srv. Jn 14,21
24. Srv. Řím 12,2; Ef 5,17; Mt 12,50; Mk 3,35
25. Srv. Sv. Cesarius Arelatský, Sermo 77,5. CCLL 103, 321
26. Sv. Ambroţ, De benedictionibus patriarcharum, 2,7: PL 14,709 – CSEL De
Patriarchis, 32,2,18
27. Srv. II. Vat. Koncil, Konstituce o posv. Liturgii, Sacrosanctum Concilium, 79
28. Tamtéţ
29. Srv. Missale Romanum, Ordo Lectionum Missae, Ed. Typica altera Romae, 1981,
praenotanda 3-9.
30. Srv. II. Vat. Koncil, Konstituce o posvátné liturgii, Sacrosanctum Cincilium, 27
31. Tamtéţ, 79
32. Tamtéţ, 38
33. Tamtéţ, 59-60
34. Tamtéţ, 63, b)
35. Srv. C.I.C. can 838 §§2 a 3, srv. C.I.C., can 1157 § 1
36. Srv. II. Vat. Koncil, konstituce o posv. Liturgii, Sacrosanctum Concilium, 37.
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Struktura obřadu ţehnání
A. OBVYKLÝ ZPŮSOB
1. ÚVOD
a) úvodní zpěv: je moţné pouţít píseň z kancionálu, příp. jiného
zpěvníku, antifonu s ţalmem nebo polyfonní skladbu
b) znamení kříže
c) pozdrav: texty, uvedené u jednotlivých ţehnání slouţí jako
vzor; lze pouţít pozdravů jako ve mši nebo jiných textů,
převzatých především z Písma. Jako odpověď moţno pouţít:
I s tebou; Amen; Požehnaný jsi, Bože, na věky, nebo jiných slov.
Laik pronáší pozdrav způsobem uvedeným u těch ţehnání, která
mu přísluší
d) úvodní slovo: má uvést účastníky do slavení a přiblíţit jim
význam ţehnání. Texty, uvedené u jednotlivých ţehnání, jsou
nabídnuty jako vzor, nemusejí být pronášeny doslovně.
2. ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
a) četba úryvku Písma: obřady nabízejí výběr biblických textů;
zvolí se jedno, výjimečně více čtení. Všechna čtení mohou být
uvedena krátkou admonicí. Před evangelním čtením se neuvádí
pozdrav: Pán s vámi s odpovědí; čtení nejsou zakončena
obvyklým: Slyšeli jsme slovo Boží
b) zpěv po čtení: je moţno pouţít responsoriální ţalm nebo jiný
vhodný zpěv. Vhodná je i chvíle ticha
c) promluva: jde o krátké vysvětlení (explicatio), povzbuzení
(adhortatio) nebo homilii, které vycházejí z biblického textu se
zaměřením ke slavení ţehnání. Promluva můţe také být
vynechána
3. OBŘAD ŽEHNÁNÍ
a) přímluvy: konají se obvyklým způsobem; uvedené texty slouţí
jako model, který je moţno alternovat a doplňovat. Přímluvy
mohou být zakončeny modlitbou Páně, která se uvede
obvyklými admonicemi. Po modlitbě Páně je moţné připojit
doxologii: Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. U
některých ţehnání jsou přímluvy uvedeny aţ za ţehnací
modlitbou
b) žehnací modlitba: je ústřední modlitbou celého obřadu.
Celebrant i věřící při ní stojí. Biskup, kněz a jáhen ji pronášejí
s rozpjatýma, resp. vztaţenýma rukama, laik má ruce sepjaté.
Po modlitbě můţe následovat pokropení svěcenou vodou, příp.
okuřování.
4. ZÁVĚR
Závěrečné poţehnání se uděluje
a) jednoduchou formou: Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i
Syn i + Duch svatý. – Odp.: Amen.
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b) Slavnostní formou:
- výzva: Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. (Je-li
přítomen jáhen, říká tuto výzvu on.)
-jednotlivé prosby: Celebrant je pronáší se vztaţenýma rukama,
lid odpovídá: Amen
-závěrečné poţehnání: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn
i + Duch svatý. – Odp.: Amen
c) U některých obřadů je místo vícedílného slavnostního
poţehnání uvedena ţehnací orace, kterou celebrant pronáší se
vztaţenýma rukama.
Laik zakončuje obřad způsobem, uvedeným u ţehnání, která mu
přísluší.
B. ZKRÁCENÝ OBŘAD
1. ÚVOD
V.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.
2. ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Je omezeno obvykle na jeden verš Písma.
3. ŽEHNACÍ MODLITBA
Text stejný jako u obvyklé formy obřadu.
4. ZÁVĚR
V:. Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.
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I. ŽEHNÁNÍ OSOB
ŽEHNÁNÍ RODIN
Rodina je „svatyně ţivota“, domácí církev v malém. Je to ţivá buňka těla církve. Bůh je zcela
zvláštním způsobem přítomen tam, kde manţelé naplňují svěřený dar lásky a podílejí se na
vzniku nového ţivota, na jeho růstu a výchově. Proto i ţehnání rodin má duchovní význam a
účinek.
Ţehnání lze udílet v kostele, i více rodinám současně, ale téţ v domově rodiny. Koná je kněz
nebo jáhen, ale také laik, nejlépe jeden z rodičů, způsobem, jaký mu přísluší.
ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. Č. 681) a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné:
Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, o do Pána Jeţíše Krista ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.
Laik říká:
Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Jeţíše Krista ať je s námi se všemi.
Odp.: Amen
Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), Bůh je pramenem síly, lásky a pomoci pro všechny lidi. Chceme ho nyní chválit a
také prosit o jeho dary pro tuto (naši) rodinu, abychom nesli dobré ovoce a vydávali
opravdové svědectví Kristovu evangeliu.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Jan 15,12-17 „Milujte se navzájem“
Slova svatého evangelia podle Jana.
Jeţíš řekl svým učedníkům:
„To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší
lásku, neţ ten, kdo za své přátele poloţí svůj ţivot.
Vy jste moji přátelé, kdyţ děláte, co já vám ukládám. Uţ vás nenazývám sluţebníky,
protoţe sluţebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protoţe vám jsem
oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a
přinášeli uţitek a váš uţitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete
prosit ve jménu mém.
To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“
Nebo: 1 Kor 12,12-14: 1 kor 12,31b-13,7: Ef 4,1-6: Řím 12,4-16
Ţl 128 (127), 1-2.3.4-5 Odp.: 1a
Odp.: Blaze kaţdému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze kaţdému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
budeš jísti z výtěţků svých rukou,
bude ti blaze a dobře.
Odp.
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Tvá manţelka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.
Odp:
Hle, tak bývá poţehnán muţ
který se bojí Hospodina.
Ať ti Hospodin poţehná ze Sionu,
abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého ţivota
Odp.
Místo ţalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického
textu. Následují přímluvy:
Kristus, věčné Slovo věčného Otce, přebýval mezi lidmi a svou přítomností posvětil rodinu,
ve které ţil.
Prosme ho za naše rodiny a volejme:
Odp.: Pane, naplň nás svým pokojem!
Pane, ty jsi svým ţivotem v nazaretské rodině
posvětil rodinný ţivot; posvěť svou přítomností naši
rodinu (naše rodiny)
Ty jsi ve všem hledal slávu svého Otce: dej, ať je
tvůj nebeský Otec uctíván v kaţdé rodině.
Ty jsi nám dal příklad modlitby, lásky a plnění
Otcovy vůle; posvěť naše rodiny svou milostí a dej
jim plnost svých darů.
Ty jsi prokazoval dobro všude, kam jsi přišel;
upevňuj ve všech rodinách svornost a vzájemnou
lásku.
Ty jsi těšil zarmoucené a mírnil bolesti lidí; proměň
zármutky našich rodin v radost.
Ty jsi řekl: „Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje“;
chraň vzájemné pouto lásky mezi manţely, ať
zůstává pevné a neporušené.
Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš …
ŽEHNACÍ MODLITBA
Boţe, tys poslal na svět svého Syna,
aby se stal člověkem
a poznal radosti a obtíţe ţivota lidské rodiny.
Shlédni na rodinu, která prosí o tvé poţehnání.
Ochraňuj ji a posiluj svou pomocí.
Dávej jí vše, co potřebuje a naplň ji duchem svornosti.
Ať ţije ve spojení s Kristem
a vydává mu ve světě svědectví.
Neboť on s tebou ţije a kraluje na věky věků.
Odp.: Amen.
ZÁVĚR
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Poţehnej vás všemohoucí Bůh,
Otce i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.
Laik říká:
Náš Pán Jeţíš Kristus ať chrání naši rodinu od všeho zlého a naučí nás ţít ve shodě s Boţí
vůlí, abychom byli jedno srdce a jedna duše. Ať s námi zůstává na věky věků
Odp.: Amen.
Obřad je zakončen vhodným zpěvem, např. Kanc. č. 804. 5. sloka

ŽEHNÁNÍ MATCE ČEKAJÍCÍ DÍTĚ
Církev zdůrazňuje hodnotu nenarozeného ţivota a posvátné poslání matky, která se podílí na
vzniku nového člověka. Ţehnání koná kněz nebo laik, v kostele, v domově rodiny nebo
v porodnici. Lze je udělit i více matkám současně.
V.: Naše pomoc je ve jménu Pána
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Lk 1, 41-42 „Dítě se radostně pohnulo v jejím lůně“
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jakmile Alţběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.
Alţběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Poţehnaná tys mezi
ţenami a poţehnaný plod ţivota tvého!“
ŽEHNACÍ MODLITBA
Na přímluvu Panny Marie, z níţ se nám narodil
Jeţíš, náš Pán, Boţí Syn a Spasitel světa,
ať tě dobrý Bůh, pramen lásky a ţivota,
neustále posiluje a chrání,
ať vlévá radost a naději do tvého srdce a tebe i tvé dítě zahrnuje dary své milosti
ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen
V.:
Dobrořečme Pánu
Odp.: Bohu díky.
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ŽEHNÁNÍ MANŽELŮM
Toto ţehnání je vhodné zvláště při děkovné mši svaté o výročích svatby, obvykle po 25, 50
nebo 60 letech společného ţivota manţelů. Také v den svátku Svaté rodiny lze ve farnostech
připravit obnovu manţelských slibů, a to buď ve mši nebo při samostatné bohosluţbě slova.
I.
VE MŠI
Viz Český misál, str. 775-778, Lekcionář IV., str. 192-213, 484-494
Po homilii kněz vyzve manţely:
Milí manţelé,
obnovte nyní své předsevzetí věrně plnit to, čím jste se před … lety jeden druhému před
Bohem zavázali
(Chvíle ticha.)

Nebo:
Milí manţelé,
zavázali jste se, ţe si zachováte lásku, úctu a věrnost. Jste si vědomi povinností, které
z toho pro vás trvale vyplývají a chcete tento svůj slib znovu potvrdit?
Odp.: Ano
Zavázali jste se, ţe jeden druhého nikdy neopustíte, a ţe spolu ponesete všechno dobré i
zlé aţ do smrti. Jste připraveni i nadále tento slib věrně naplňovat?
Odp.: Ano
Zavázali jste se, ţe budete své děti učit znát a milovat Krista. Chcete jim příkladem svého
ţivota ukazovat cestu, která k němu vede?
Odp.: Ano
ŽEHNACÍ MODLITBA
Boţe, tys posvětil spojení muţe a ţeny, aby se manţelství stalo znamením tajemného vztahu
mezi Kristem a církví.
Chválíme tě a vzýváme tvé jméno, neboť jsi tyto své sluţebníky (N. N.)
provázel … roků svou ochranou a pomáhal jsi jim ve dnech šťastných i těţkých. Prosíme tě,
poţehnej + jim v této chvíli, kde (se svými dětmi, vnuky, příbuznými a přáteli) přicházejí, aby
ti za všechno poděkovali. Ať tě i v dalších letech, která jim dopřeješ, chválí za tvou pomoc, ať
zakouší tvou útěchu v obtíţích a ve všem přijímají tvou vůli.
Daruj jim zdraví těla, moudrost srdce a stálou víru. Doveď je k cíli, který je v tobě, ať tě
v plnosti ţivota a lásky mohou chválit na věky věků.
Odp.: Amen
Boţe, ty jsi pramen veškeré lásky. Slyšíš nás, kdyţ k tobě voláme:
Přijmi dík těchto manţelů i celé naši farnosti za
všechno, čím jsi je obdařil na jejich dosavadní
ţivotní cestě.
Přijmi plody jejich prací, modliteb a obětí, které jsou
důkazem, ţe je miluješ a provázíš.
Daruj jim i v budoucnosti dary své milosti, ať jejich
láska přináší stále nové ovoce.
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Poţehnej všem, kdo jsou zde shromáţděni, aby se
podle tvého slova dovedli radovat s radujícími.
Posiluj všechny manţele, aby si uchovali vzájemnou
důvěru a lásku a vytrvali spolu v radosti i v bolesti.

Vyslyš nás, Boţe, a dej, ať se všichni stále těšíme z tvé přízně a pomoci, skrze Krista, našeho
Pána.
Odp.: Amen
ZÁVĚR
Bůh, náš dobrý Otec, ať vám ţehná a neustále vás provází svou pomocí.
Odp.: Amen
Jednorozený Syn, náš Pán Jeţíš Kristus, ať je vám nablízku a posiluje vás ve všech dnech
vašeho ţivota.
Odp.: Amen
Duch svatý ať vás naplňuje svými dary a upevňuje vaši jednotu.
Odp.: Amen
Vás a všechny, kdo jste se shromáţdili k této bohosluţbě, ať provází poţehnání
všemohoucího Boha, Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen
II. MIMO MŠI
Obřad se děje v bohoslužbě slova v obvyklém sledu jednotlivých prvků obřadu
žehnání.
III.

ZKRÁCENÝ OBŘAD

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Jan 15,9-11
„Zůstaňte v mé lásce“
Slova svatého evangelia podle Jana.
Jeţíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte
v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával
přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve
vás a aby se vaše radost naplnila.
ŽEHNACÍ MODLITBA
Viz předchozí obřad
V.. Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.
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ŽEHNÁNÍ DĚTEM
Křesťanští rodiče si uvědomují, jak potřebná je Boţí pomoc a poţehnání pro jejich děti.
Následujících liturgických prvků lze pouţít při různých vhodných příleţitostech. Jeden typ
přímluv je pro děti v předškolním věku, druhý pro školní mládeţ. Toto ţehnání ve formě
bohosluţby má svůj význam i pro zahájení nového školního roku a při jeho skončení.
Ţehnání koná kněz, jáhen nebo laik.
ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 908) a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné
Milost našeho Pána Jeţíše Krista, který ţehnal dětem, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.
Laik říká: Chvalme našeho Pána a děkujme mu, neboť on má rád všechny děti a ţehná
jim.
Odp.: Amen
Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), Pán Jeţíš miluje děti. Kdyţ učil zástupy, zval děti k sobě a ţehnal jim
Upřímnost dětí dával za příklad všem, kdo chtějí přijít do nebe. Také dnes ţehná církev
malým i větším dětem, a dospělým boţím dětem vyprošuje, aby uměli své děti správně
vést a spolu s Bohem rozvíjet jejich schopnosti.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
1 Jan 3,1-2
„Už teď jsme Boží děti“
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, ţe se nejen smíme nazývat Boţími dětmi,
ale ţe jimi také jsme. Proto nás svět nezná, ţe nepoznal jeho. Milovaní, uţ teď jsme Boţí
děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, ţe aţ on se ukáţe, budeme mu
podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je.
Nebo:

Mk 10,13-16; Mt 18,1-6; Mt 19,13-15; Mt 21,14-16; Lk 2,46-52

Následuje vhodný zpěv, do kterého se zapojí i děti. Po krátké promluvě následují
přímluvy.
Slyšeli jsme, ţe nás Pán Jeţíš miluje a pomáhá nám. Věříme mu a voláme k němu:
Odp.:
Pane pomoz nám!
- Ať tě všichni máme rádi.
- Ať tě nikdy neztratíme.
- Ať jsme poslušní a pilní.
- (Ať se snaţíme dobře se učit.)
- (Ať dobře vyuţijeme čas prázdnin.)
Ty nás slyšíš, Pane Jeţíši, a my ti děkujeme za tvé dobré dary. Ty ţiješ a kraluješ na věky
věků.
Odp.: Amen.
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Nebo:
Pán slyší kaţdý hlas a rozumí kaţdé řeči. Společně ho prosme:
Odp.: Prosíme ţe, vyslyš nás!
-

Ukaţ, Pane, všem svým dětem, malým i velkým, správnou cestu, která vede k tobě.
Dej nám všem zdraví duše i těla.
Pomoz nám bojovat se zlem a nikdy tě nezradit.
Dej, ať si vzájemně pomáháme.
Pomoz všem dětem, zvláště těm, které jsou nejvíce ohroţeny.
(Pomáhej nám v novém školním roce a chraň nás od zlého.)
(Pomoz nám dobře vyuţít čas prázdnin.)

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš …
ŽEHNACÍ MODLITBA
Nebeský Otče, tvůj Syn miloval děti, vkládal na ně ruce a ţehnal jim. Také tyto děti přicházejí
k tobě, aby jim poţehnal. Ať je neustále provází tvá pomoc a láskyplná ochrana ve jménu
Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

Rodičovské požehnání
ÚVOD
Po znamení kříţe následuje pozdrav:
Chvalme našeho nebeského Otce, neboť On nás všechny přijal za své děti.
Odp.: Amen
Jeden z rodičů říká těmito nebo podobnými slovy:
Přijali jsme tě jako dar Boţí. Chceme ti vyprosit jeho poţehnání. Ať se staneš tím, čím tě Bůh
chce mít. Ať vţdy děláš radost jemu i nám, a jako křesťan dáváš všem dobrý příklad.
Pokud nejsou přítomni rodiče:
Všichni patříme do velké rodiny Boţích dětí. Bůh se o nás stará. Nikdy nezapomeň na to, ţe
tě má rád a jednej podle toho. A slova Písma svatého, která si nyní přečteme, mají nás
povzbudit k tomu, abychom Pánu Bohu radostně slouţili.
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ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Mt 19,13-15
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jeţíšovi přinášeli děti, aby na ně vloţil ruce a pomodlil se.
Ale učedníci jim to zakazovali. Jeţíš jim řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně,
neboť takovým patří nebeské království.“ Vloţil na ně ruce a ubíral se dál.
Nebo: Lk 2,6-52; Kol 3,12-17; 1 Král 3,3-14; Mt 25,14-30; Tob 4,5-7,18;
Př 4,1-7; Mt 18,1-5,10
Po vhodném zpěvu můţe následovat krátký výklad biblického textu a přímluvy:
Pán Jeţíš nás naučil volat k Bohu jako k Otci. Volejme tedy s důvěrou:
Odp.: Otče, ochraňuj své děti!
- Chraň všechny, kdo se ve křtu svatém stali tvými dětmi, aby nezahynuli, ale měli
věčný ţivot.
- Nauč naše děti ţit tak, aby se stále více podobali tvému Synu.
- Dej dětem bez domova, ať najdou domov ve tvé církvi a v rodině boţích dětí poznají
tvou otcovskou lásku.
Lze uvést modlitbu Páně:

Otče náš …

ŽEHNACÍ MODLITBA
Nebeský Otče, chválíme tě a děkujeme ti, ţe jsi nám dal našeho (naši) N. (naše děti N.N.)
Pomáhej mu (jí, jim) ţít tak, aby se ti ve všem líbil(-a, -y). Chraň ho(ji, je)od všeho zlého a
dej mu(jí, jim) své poţehnání. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
Rodiče ţehnají dítě kříţem na čele:
Ať tě chrání od všeho zlého všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.

Rodičovské požehnání před důležitým životním krokem dítěte
Toto poţehnání vyjadřuje důvěru rodičů i dětí v pomoc a ochranu Boţí ve chvílích, kdy
v ţivotě mladého člověka dochází k důleţitým krokům, např. vstupuje do manţelství,
nastupuje vojenskou sluţbu, odchází na studia, začíná práci ve svém povolání.
V.:
Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.
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ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Mt 7,24-25
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jeţíš řekl: „Kaţdý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se muţi
rozváţnému, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se
vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protoţe měl základy na skále.“
Nebo:
Kol 3,12-17; 1 Jan 2,13b.14c.15-17; Gn 28,10-16; Mt 7,12-14
ŽEHNACÍ MODLITBA,
Pane, náš dobrý Boţe, Otče našeho Pána Jeţíše Krista, shlédni na našeho N. (naši N.)který
stojí před důleţitým krokem ve svém ţivotě: (vstupuje do manţelství – odchází z domova –
začíná studium – začíná práci ve svém povolání). Provázej ho poţehnáním v jeho
očekáváních a nadějích, vţdyť všechno závisí od tvé pomoci.
Chraň ho od zlého a veď ho po správných cestách. Zachovej ho ve své lásce a ve společenství
své církve.
Ţehnající dělá na čele ţehnaného znamení kříţe a říká:
Ať tě provází a chrání všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.

ŽEHNÁNÍ PŘI ZÁSNUBÁCH
Zásnuby v křesťanském pojetí jsou výrazem odpovědnosti za dar lásky mladých lidí, jejichţ
vztah směřuje k manţelství. Jsou výrazem vděčnosti Bohu, a také proseb za jeho pomoc.
Zásnuby se slaví zpravidla doma za přítomnosti obou snoubenců, jejich rodičů a přátel.
ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 927 – 928) a znamení kříţe následuje pozdrav:
Milost a pokoj od našeho Pána Jeţíše Krista, který si nás zamiloval a za nás se vydal, ať je
s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou
Laik, např. jeden z rodičů, říká:
Chvalme našeho Pána Jeţíš Krista a děkujme mu, neboť on nám dal příklad obětavé lásky.
Odp.: Amen
Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
Všichni stále potřebujeme Boţí pomoc. Chceme o ni prosit také pro tyto naše děti N. a N.,
které dnes slaví své zásnuby. Potřebují Boţí milost a pomoc, aby jejich láska mohla dozrát ve
věrnosti, čistotě a zboţnosti,a by rostla a prohlubovala se, a oni jednou celým ţivotem oslavili
společně Boha.
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ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Oz 2,20-22,25b
„Zasnoubím si tě věrností“
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Zasnoubím si tě navěky, praví Pán. Zasnoubím si tě spravedlností a právem,
milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Těm, kdo nejsou
můj lid, řeknu: „Můj lide!“ – a on řekne: „Můj Boţe.“
Nebo: Jan 15,9-12; 1 Kor 13,4-13; Flp 2,1-4
Ţl 85 (84), 9ab+10.11-12.13-14

Odp.: srv. 9b

Odp.: Hospodin mluví svému lidu o pokoji.
Kéţ mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
Jistě je blízko jeho spása těm, kdo se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Odp.:
Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země,
spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.:
Hospodin téţ popřeje dobro a naše země vydá plody. Spravedlnost ho bude předcházet a spása
mu půjde v patách
Odp.:
Místo ţalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického
textu. Následují přímluvy.
Pán slyší, kdyţ k němu voláme. I v tuto chvílí mu s důvěrou předneseme své prosby.
- Pane, tyto naše děti N. a N. jsou i tvými dětmi. Ukaţ jim cestu, po které je chce vést
tvá svatá vůle.
- Prozařuj svou přítomností kaţdý krok jejich cesty a buď s nimi ve chvílích šťastných i
obtíţných..
- Posiluj v nich smysl a cit pro vzájemnou úctu, věrnost a čistotu.
- Pomoz všem, kdo se připravují na manţelství.
Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš …
Snoubenci si mohou vyměnit dary, prsteny
ŽEHNACÍ MODLITBA
Boţe, náš nebeský Otče, chválíme tě, ţe svěřuješ lidem dar lásky, aby se hledali, vzájemně
nacházeli a vytvářeli jednotu v lásce a věrnosti.
Pomoz i snoubencům N. a N. aby společně hledali tvou vůli, měli jeden druhého upřímně rádi
a zachovali věrnost tobě i sobě navzájem. Ať se ti ve všem líbí a vnitřně dozrají k naplnění
své lásky ve svátosti manţelství. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
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ZÁVĚR
Bůh, dárce pokoje, ať je s vámi, ať vede vaše kroky a naplňuje vaše srdce svou láskou.
Odp.: Amen
Je-li přítomen kněz nebo jáhen, říká:
Poţehnej Vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ NEMOCNÝM
Obřad Pomazání nemocných a péče o nemocné předpokládají při návštěvách nemocných také
obřad ţehnání (srv. Čl. 45). Můţe jej konat kněz, jáhen nebo laik. Obřad se můţe konat doma,
v ústavu pro nemocné nebo v kostele.
V.:
Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Mt 11,28-30
Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jeţíš řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíţeni, a já vás občerstvím.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete
pro své duše odpočinek. Vţdyť mé jho netlačí a mé břemeno netíţí.“
Nebo: Jak 5,13-16; Sk 3,1-10; Sk 14,8-10; 1 Kor 12,4-10: Mk 5,25-34; Mk 2,1-12
Podle situace a stavu nemocného lze krátkým duchovním slovem povzbudit nemocného i
přítomné.
ŽEHNACÍ MODLITBA
Milosrdný Boţe,
Tvůj Syn snášel s námi obtíţe lidského ţivota. I on poznal, co je bolest, utrpení a smrt. Proto
má s námi soucit a pomáhá těm, kdo trpí. Plni důvěry tě prosíme: Shlédni na tohoto
nemocného bratra na (tuto nemocnou sestru) a poţehnej mu (jí). Posiluj ho (ji) v trpělivosti a
buď mu (jí) útěchou. Posilni ho (ji) na těle i na duši. Pomáhej všem, kdo mu (jí) pomáhají. Ať
tě můţeme vděčně chválit za tvou pomoc a lásku, neboť ty ţiješ a kraluješ na věky věků.
Odp.: Amen
Kněz nebo jáhen říká:
Poţehnej tě Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
Laik dělá nemocnému znamení kříţe na čele
V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.
Při umírání:
Vydej se na cestu z tohoto světa, bratře (sestro) v Kristu. Ve jménu Boha, všemohoucího
Otce, který tě stvořil, ve jménu Jeţíše Krista, Boţího Syna, který pro tebe trpěl, ve jménu
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Ducha svatého, který byl na tebe vylit. Kéţ dojdeš pokoje v příbytku u Boha na Sionu ve
společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií, se svatým Josefem a se všemi anděly a
svatými. Poţehnej tě všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.
Ţehnání nemocného dítěte:
Boţe, laskavý Otče,
Shlédni na toto své nemocné dítě, dotkni se ho, obejmi je a ţehnej mu. Posilni je na duši i na
těle a neustále je ochraňuj. Ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen

ŽEHNÁNÍ STARÝM LIDEM
Toto ţehnání lze uskutečnit v kostele, v rodině nebo v ústavu. Koná je kněz, jáhen nebo laik.
Ţehnání lze konat s jedním i více starými lidmi.
ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 525) a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné:
Milost a pokoj ať je s vámi se všemi
Odp.: I s tebou.
Laik říká: Velebme Pána Jeţíše, neboť on nás miluje a nikdy nás neopouští.
Odp.: Amen
Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slova:
Také stáří je Boţí dar a máme být za něj Tvůrci vděční. Lidé poţehnaného věku mají ţivotní
zralost a zkušenosti, které mohou předávat. Chceme pro ně vyprosit dar trpělivosti a věrné
odevzdanosti do Boţi vůle, aby dovedli snášet obtíţe stáří a plně důvěřovat v Boţí dobrotu.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Lk 2,25-32. 36-38
„Očekávali potěšení Izraele“
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Tehdy ţil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a
bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo
zjeveno, ţe neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu,
právě kdyţ rodiče přinesli dítě Jeţíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona.
Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můţeš, Pane, propustit svého sluţebníka
podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro
všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“
Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně
pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků ţila v manţelství, potom sama jako vdova –
bylo jí uţ čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a slouţila Bohu posty a modlitbami ve
dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo
očekávali vykoupení Jeruzaléma.
Nebo: Sir 3,2-18; Sir 25,6-8.13-16; Mdr 4,8-9; Flp 3,20-4,1
Ţl 126 (125), 1-2ab.2cd-3.4-5.6
Odp.: 5
Odp.: Kdo sejí v slzách, ţnout budou s jásotem.
Kdyţ Hospodin přiváděl sionské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
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Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.
Odp.:
Tehdy se říkalo mezi pohany:
Velkou věc s nimi udělal Hospodin!
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.
Odp.:
Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
ţnout budou s jásotem.
Odp.:
Vycházejí s pláčem,
kdyţ nesou semeno k setí,
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.
Odp.:
Místo ţalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu.
Následují přímluvy:
Obraťme se společně k Pánu, který je štědrý ve svých darech a prosme ho:
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás!
- Dej, ať víra těchto tvých sluţebníků roste a dává jim vnitřní sílu.
- Ať denně ţijí ve spojení s tebou a ochotně přijímají tvou vůli.
- Dopřej jim vidět ovoce svých obětí, prací i modliteb.
- Dej, ať pohled na tvůj kříţ je posiluje v trpělivém snášení jejich obtíţí.
Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš …
ŽEHNACÍ MODLITBA
Boţe, ty jsi dárce všech dobrých darů. Také dlouhý věk je tvůj dar. Ty nejlépe víš, kolik
dobrého i těţkého proţili tito věřící. Ty nejlépe znáš přání i touhy jejich srdcí. Děkujeme ti za
sílu víry a naděje, kterou jim nabízíš. A prosíme ţe, poţehnej jim, dopřej jim další roky ţivota
v pokoji a věrnosti tobě. Ať přijímají kaţdý den jako dar tvé lásky, neţ touha jejich srdce
dojde u tebe věčného naplnění.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
ZÁVĚR
Kéţ je u vás náš Pán Jeţíš Kristus a chrání vás.
Odp.: Amen
Kéţ jde před vámi a vede vás, kéţ stojí za vámi a posiluje vás.
Odp.: Amen
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Kéţ se vás ujme, opatruje vás a ţehná vám.
Odp.: Amen
Poţehnej vás (a všechny přítomné) všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
Laik říká: Dej nám, Boţe, své poţehnání, chraň nás od všeho zlého a doveď nás do věčného
ţivota.
Odp.: Amen
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ KATECHETŮM PŘI JEJICH USTANOVENÍ
Toto ţehnání má posílit ty, kdo jsou v diecézi ustanoveni ke sluţbě katechetů. Můţe se konat
formou bohosluţby slova, vedené knězem nebo jáhnem. Pokud je ve mši, následuje ţehnací
modlitba po homilii, resp. po vyznání víry. Po ní jsou přímluvy a v závěru bohosluţby je
slavnostní poţehnání.
ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 423) a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné
Bůh, Otec milosrdenství, který chce spasit všechny lidi, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.
Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy
Aby se šířilo evangelium a rostla církev, je třeba spoluúčasti mnoha dělníků na Pánově vinici.
Mezi ně patři i ti, kdo se věnují katechezi. Pomáhají klást základy ţivota z víry, vzdělávají
druhé, předávají jim Boţí slovo i nauku církve a učí je ţít a podílet se na slavení bohosluţby.
Děkujme za ně Bohu a vyprošujme jim pomoc Ducha svatého, potřebnou pro plnění jejich
poslání v církvi.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Řím 10,9-15 „Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci“
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Jestliţe tedy ústy vyznáváš, ţe Jeţíš je Pán, a v srdci věříš, ţe ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.
Písmo přece říká: „Ţádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.“ Není totiţ ţádný rozdíl mezi
ţidem a pohanem; všichni přece mají jednoho a téhoţ Pána a ten je bohatě štědrý ke všem,
kdo ho vzývají. Vţdyť „kaţdý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen.“
Jak ho však mohou vzývat, kdyţ v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, kdyţ o něm ještě
neslyšeli? Jak o něm však mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliţe nebyli
posláni? Tak stojí v Písmu: „Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!“
Ţl 19 (18), 2-3.4-5 Odp.: Řím 10,18b
Odp.: Všude na zemi, pronikl jejich hlas
Nebesa vypravují o Boţí slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.
Odp.:
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Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichţ hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
aţ na konec světa jejich slova.
Odp.:
Místo ţalmu lze zpívat jiný vhodný text. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického
textu. Následují přímluvy:
Bůh chce, aby všichni lidé dosáhli spásy. Proto ho společně prosme:
- Dej, ať všichni poznají tebe, jediného a pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, tvého
Syna, Jeţíše Krista.
- Pošli dělníky na svou ţeň, aby všechny národy chválily tvé jméno.
- Nauč nás ochotně přijímat apoštolskou nauku a ţít podle pravé víry.
- Pomáhej těm, které dnes voláš do své sluţby, aby učili své bratry a sestry, nezalekli se
ţádných obětí a věrně předávali tvou pravdu.
Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš …
ŽEHNACÍ MODLITBA
Upevni, Boţe, svým otcovským + poţehnáním úmysl těchto svých sluţebníků a sluţebnic,
pověřených, aby vyučovali náboţenství. Dej, ať to, co se naučili rozjímáním o tvém slově a
osvojením si nauky církve, dovedou předávat jiným a spolu s nimi podle toho ţít a šířit tvé
království.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
ZÁVĚR
Bůh, který je pravda a láska, ať vás učiní věrnými svědky svého evangelia.
Odp.: Amen
Pán Jeţíš, přítomný ve své církvi aţ do skonání světa, ať vám pomáhá a dá vašim slovům
vnitřní sílu.
Odp.: Amen
Duch svatý ať na vás spočine a provází vás svou milostí v hlásání Boţího slova.
Odp.: Amen
Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + Duch svatý.
Odp.: Amen
Slavnost je zakončena vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ POUTNÍKŮM
Poutní cesty a zájezdy jsou aktuální a oblíbené v ţivotě farnosti. Jsou-li správně konány,
přinášejí věřícím duchovní uţitek a prohlubují jejich společenství. Ţehnání poutníkům
v úvodu i závěru pouti pomáhají vtisknout správné vnitřní zaměření jejich cesty. Koná je kněz
nebo jáhen.
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I. NA ZAČÁTKU POUTI
ÚVOD
Po vhodném zpěvu a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné:
Milost Boha, který nás zve na cestu spásy, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.
Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), na začátku naší poutní cesty si chceme uvědomit, proč ji konáme. Poutní místa
svědčí o zboţnosti Boţího lidu. Věřící v mnoha pokoleních přicházeli a stále přicházejí do
těchto míst čerpat sílu k ţivotu podle víry a k ochotnému plnění Kristova přikázání lásky.
Kaţdá pouť má přinést vnitřní obnovu těm, kdo se jí účastní a prohloubit jejich setkání
s Bohem. Otevřme se společně Boţímu slovu.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Lk 2,41-49 „Vstoupil do Jeruzaléma“
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jeţíšovi rodiče putovali kaţdý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Kdyţ mu
bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A kdyţ ukončili sváteční dny a vraceli
se domů, zůstal chlapec Jeţíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, ţe je
ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými.
Kdyţ ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak
sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, ţasli nad jeho
chápavostí a nad jeho odpověďmi.
Nebo: Gn 12,1-9; Ex 23,20-22; Sk 8,26-39; 20,17-36
Ţl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6 Odp.: srv. 6
Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.
Hospodinu náleţí země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej zaloţil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.
Odp.:
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehoţ duše nebaţí po marnosti.
Odp.:
Ten přijme poţehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touţí,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.:
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Místo ţalmu lze zpívat jiný vhodný text. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického
textu. Následují přímluvy.
U Boha je počátek a cíl naší pozemské pouti. Prosme ho tedy společně:
Odp.: Boţe, provázej nás na naší cestě!
-

Tvůj Syn je pro nás cestou, která vede k tobě, dej, ať ho věrně a vytrvale následujeme.
Ty nás voláš, abychom šli za Kristem jako jeho matka Panna Maria. Nauč nás vidět
v ní příklad, jak máme naplňovat své ţivotní poslání.
Chraň nás, ať se nám nepřihodí nic zlého a dopřej nám šťastný návrat domu.

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš …
ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane, náš Boţe, ty jsi stále na cestě se svým lidem a vedeš jej do zaslíbené země. Doprovázej
i toto společenství věřících na poutní cestě do …
Ať všichni zakoušejí tvou blízkost a jsou chráněni od všeho zlého. Ať šťastně dosáhnou cíle
své cesty a navrátí se domů posíleni ve víře a obnoveni v lásce.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
ZÁVĚR
Ať Bůh vede vaše kroky, abyste pod jeho ochranou směřovali k pravému cíli.
Odp.: Amen
Ať je s vámi a nepřestává vás chránit a vést.
Odp.: Amen
Ať s jeho pomocí šťastně dokončíte pouť, na kterou se vydáváte.
Odp.: Amen
Poţehnej Vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
V.: Vyjděte ve jménu Páně.
Odp.: Bohu díky.
Na závěr se zpívá vhodný zpěv, např. mariánská píseň.
II. PO NÁVRATU Z POUTI
Obřad se můţe konat v kostele, příp. v dopravním prostředku. Zpívá se vhodný zpěv.
ÚVOD
Po znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné:
Bůh, který je naší nadějí a útěchou, ať je s vámi se všemi.
Odp.: Amen
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Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), chceme nyní za celou pouť poděkovat Bohu. Ať všechno, co jsme proţili, posílí
naši víru a upevní jednotu naší farní rodiny, aby byl náš ţivot bohatší o nové milosti, kterých
nám Pán dopřál.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Lk 24, 28-35 „Vyprávěli, co se jim přihodilo na cestě“
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na
něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se uţ nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř,
aby zůstal s nimi. Kdyţ byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním poţehnání, rozlámal ho
a podával jim. Vtom se jim otevřeli oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou
řekli: „Coţ nám nehořelo srdce, kdyţ k nám mluvil na cestě a odhaloval smysl Písma?“ Ještě
tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct
apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak
vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.
Nebo: Jak 5,1; Jan 9,1-38
Ţl 122 (121), 1-2.6-7.8-9

Odp.: srv. Sir 36,18

Odp.: Dej, pane, mír těm, kdo v tebe doufají.
Zaradoval jsem se, kdyţ mi řekli:
“Do domu Hospodinova půjdeme!“
Uţ stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!
Odp.:
Vyprošujte Jeruzalému pokoj:
ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať vládne mír v tvých hradbách,
bezpečnost v tvých palácích!
Odp.:
Kvůli svým bratřím a přátelům
budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,
budu ti přát štěstí.
Odp.:
Místo ţalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického
textu. Následují přímluvy:
Bůh nám dává účast na svém ţivotě. Volejme proto společně:
Odp.: Pane, zůstaň s námi!
- Nauč nás, Pane, věrně a ochotně chodit po tvých cestách.
- Tvá církev je jako svatyně, z níţ vyzařuje pravé světlo. Dej, ať k ní přijdou všechny
národy a v ní naleznou domov.
- Posiluj naši důvěru, s níţ hledáme svůj věčný příbytek.
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-

Dej, ať si uvědomujeme tvou blízkost při kaţdém setkávání s tebou v bohosluţbě a ve
všech okamţicích svého ţivota.

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš …
ŽEHNACÍ MODLITBA
Poţehnaný jsi Boţe, Otče našeho Pána Jeţíše Krista. Ty jsi povzbudil svou milostí tyto naše
bratry a sestry, aby se k tobě pevněji přimknuli a ochotněji ti slouţili. I nadále je provázej
svým poţehnáním, ať po návratu do svých domovů slovy i skutky vydávají svědectví o tom,
co jsi jim prokázal.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.
ZÁVĚR
Bůh, který vás provázel na této pouti, ať je stále s vámi a ať vám ţehná.
Odp.: Amen
Ať vás sjednocuje, abyste byli jedno srdce a jedna duše.
Odp.: Amen
Ať vás svým poţehnáním upevní v ochotě spolupracovat s jeho milostí.
Odp.: Amen
Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ NA CESTU
V.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Jan 14,6
Slova svatého evangelia podle Jana.
Jeţíš řekl Tomášovi: „Já jsem cesta, pravda a ţivot. Nikdo nepřichází k Otci neţ skrze mne.“
Nebo: Tob 4,19a
ŽEHNACÍ MODLITBA
Ať vám Bůh ţehná a chrání vás. Ať je průvodcem na vaší cestě, ať vede a střeţí vaše kroky,
abyste na přímluvu Panny Marie a za přispění andělů stráţných dosáhli bezpečně cíle své
cesty a v proměnách času i světa celým svým ţivotem směřovali k věčnému cíli.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
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Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.

II. KOSTEL, BOHOSLUŽBA,
ÚCTA SVATÝCH
ŢEHNÁNÍ KOSTELA NEBO KAPLE
Obřady svěcení kostela a kaple jsou uvedeny v římském pontifikálu. Soukromé kaple a menší
kostely jsou ţehnány biskupem nebo jím pověřeným knězem. Ţehnání lze provést kterýkoli
den, kromě velikonočního třídení, a je třeba, aby se při něm mohlo zúčastnit co nejvíce
věřících. Ve dnech, které to dovolují, je moţné pouţít formuláře ze svěcení kostela nebo kaple
(Český misál, str. 794 – 801) Je třeba připravit nádobu s obyčejnou vodou a kropáč, kadidlo,
oltářní kříţ, plachtu, svíce, příp. květy.
ÚVOD
Zpívá se vhodný zpěv (např. Kanc. 917-918). Po příchodu do kostela celebrant nelíbá oltář,
ani jej neokuřuje, ale jde přímo k sedes. Následuje pozdrav:
Milost a pokoj ať jsou s vámi se všemi ve svaté Boţí církvi.
Odp.: I s tebou.
ŽEHNÁNÍ VODY
Celebrant vyzve přítomné těmito nebo podobnými slovy:
Milovaní bratři a sestry, s radostí jsme se zde sešli, abychom zasvětili Pánu Bohu tento kostel
(tuto kapli). Prosme ho pokorně, aby poţehnal tuto vodu, kterou budeme pokropeni na
znamení pokání a na připomínku svého křtu, a kterou pokropíme také stěny tohoto kostela
(této kaple). Především však usilujme o to, abychom byli sjednoceni ve víře a lásce a
představovali ţivou církev, putující po zemi, která je znamením a projevem Boţí lásky všem
lidem.
Všichni se potichu modlí. Pak celebrant pokračuje:
Boţe, od tebe kaţdý tvor dostává světlo ţivota. Prokazuješ lidem nesmírnou lásku.
Nevychováváš je jen jako starostlivý Otec, ale rosou své milosti je očišťuješ od hříchů a
neustále je přivádíš zpět ke Kristu jako k hlavě tajemného těla církve. Svým milosrdným
rozhodnutím jsi ustanovil, aby ti, kdo jako hříšníci vstoupí do posvátného pramene a tam
zemřou s Kristem, vyšli z něho zbaveni viny a stali se údy Kristovými a spoludědici věčné
odměny.
Prosíme tě, posvěť a poţehnej + tuto vodu: Pokropíme jí sebe i stěny tohoto kostela (této
kaple). Ať je znamením té spasitelné lázně, kterou jsme se stali chrámem tvého Ducha po
obmytí v Kristu ve křtu svatém. Pomoz nám dojít do nebeského Jeruzaléma skrze Krista,
našeho Pána.
Odp.: Amen.

31
Celebrant projde středem kostela a kropí lid i stěny. Po návratu do presbytáře pokropí i oltář,
pokud jiţ nebyl konsekrován nebo benedikován. Mezitím se zpívá vhodný zpěv, např. Kanc.
510, 511. Po návratu k sedes celebrant říká se sepjatýma rukama:
Ať v tomto domě modlitby přebývá Bůh, milosrdný Otec a ať milostí Ducha svatého očistí
chrám, ve kterém přebývá, a tím chrámem jsme my, skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.
Po chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu (pokud není adventní nebo postní doba nebo ferie),
říká celebrant následující ţehnací modlitbu:
Prosíme tě, Pane,
poţehnej milostivě tento kostel (tuto kapli), a všem věřícím, kteří sem budou přicházet, aby
slyšeli tvé Slovo a měli účast na nejsvětější oběti, dej zakusit přítomnost Jeţíše Krista, svého
Syna. On slíbil všem, kdo se shromáţdí v jeho jménu, ţe bude vţdy mezi nimi.
Neboť On je Bůh a s tebou ţije a kraluje v jednotě Ducha svatého na věky věků.
Odp.: Amen
Následuje bohosluţba slova: Pouţijí se texty z Lekcionáře VI, 1, 253 – 262. K evangeliu se
nepřinášejí svíce ani kadidlo. Po homilii (krédu) následuje ţehnání oltáře. Zpívá se vhodná
píseň. Potom celebrant říká:
Milovaní bratři a sestry, nyní s radostí budeme účastni poţehnání tohoto oltáře. Prosme Boha,
aby shlédl na oběť církve, která se bude konat na tomto oltáři, a ze svého lidu si vytvořil
věčný obětní dar.
Po chvíli tiché modlitby celebrant říká (nebo zpívá):
Velebíme tě, Boţe, ţe jsi přijal Kristovu oběť, přinesenou na oltář kříţe za vykoupení
lidského pokolení, a ţe na slavení jeho památky shromaţďuješ s otcovskou láskou svůj lid
kolem Pánova stolu. Shlédni, prosíme, na tento oltář, který jsme připravili na slavení tvých
tajemství. Ať je středem a ohniskem naší chvály a díků, ať je svatým oltářem, na kterém
budeme přinášet Kristovu oběť.
Ať je stolem, na kterém budeme lámat Chléb ţivota a pít z kalicha jednoty. Ať se stane
pramenem, z něhoţ nám bez přestání bude prýštit voda spásy. Pomoz nám připodobnit se
Kristu, ţivému kameni, abychom v něm rostli v posvátný chrám a na oltáři svého srdce ti
přinášeli milou oběť svého ţivota ke tvé cti a chvále.
Všichni zvolají: Poţehnaný jsi, Boţe, navěky.
Následuje okouření oltáře, celebranta, lidu. – Přímluvy se vynechávají. Oltář se přikryje
plachtou, ozdobí květy a svícemi, Zástupci věřících přinášejí obětní dary. Mše pokračuje jako
obvykle.
ZÁVĚR
Celebrant uděluje slavnostní poţehnání.
Dobrotivý Bůh, Pán nebe i země, který vás dnes shromáţdil k ţehnání tohoto kostela (této
kaple), ať vás obdaří nebeským poţehnáním.
Odp.: Amen
Bůh Otec, který ve svém Synu shromaţďuje všechny své rozptýlené děti, ať z vás utvoří svůj
svatý chrám a příbytek Ducha svatého.
Odp.: Amen.
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Milosrdný Bůh, koruna všech svatých, ať vás uchrání od hříchu, ať přebývá ve vašich srdcích
a dá vám účast se všemi svatými na věčné blaţenosti.
Odp.: Amen
Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ KALICHA A PATENY
Toto ţehnání je uvedeno v římském pontifikálu, kap. VII. Obřad se koná ve mši, nebo mimo
mši. Kalich a paténu můţe ţehnat i kněz (s ohledem na Všeobecné pokyny v římském Misálu
č. 289 aţ 296.)
I. VE MŠI
Při bohosluţbě slova lze pouţít textů v Lekcionáři IV. 1, 262 – 266. Po přímluvách je moţno
zpívat antifonu: Vezmu kalich spásy. Kalich a patena jsou přineseny na oltář.
ŽEHNACÍ MODLITBA
Modleme se:
Pane Boţe, s radostí klademe na oltář tyto posvátné nádoby, kalich a paténu, určené pro
slavení oběti Nové smlouvy. V nich budeme obětovat a z nich přijímat tělo a krev tvého Syna.
Prosíme tě, dej nám, ať ti zde na zemi přinášíme neposkvrněnou oběť, ať se posilujeme tvými
svátostmi a naplňujeme se tvým duchem, abychom mohli s tvými svatými mít účast na tvé
hostině ve věčném království, skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
Přinášejí se obětní dary, mše pokračuje obvyklým způsobem.
II. MIMO MŠI
ÚVOD
Po vhodném zpěvu a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné:
Milost Jeţíše Krista, který své církvi odkázal památku své smrti a vzkříšení, ať je s vámi se
všemi.
Odp.: I s tebou.
Po krátkém uvedení obřadu následuje Bohosluţba slova.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
1 Kor 1 1,23-26
„To čiňte na mou památku“
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Jeţíš právě tu noc, kdy
byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás
vydává. To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je
nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“
Kdykoli totiţ jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on)
nepřijde.
Nebo: 1 Kor 10,14-22a; Mt 20,20-28; Mk 14,12-16,22-26
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Ţl 16 (15),
5+8.9-10.11 Odp.: 5a
Odp.: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, kdyţ je mi po pravici.
Odp.:
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá,
i mé tělo bydlí v bezpečí,
neboť nezanecháš mou duši v podsvětí,
nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Odp.:
Ukáţeš mi cestu k ţivotu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici věčná slast.
Odp.:
Po promluvě zástupci společenství (např. ti, kteří věnovali posvátné nádoby), přinesou kalich
a paténu a poloţí je na oltář. (Je vhodné zpívat antifonu: Vezmu kalich spásy.)
ŽEHNACÍ MODLITBA
Modleme se::
Otče, shlédni na své děti, které ti s radostí kladou na oltář tento kalich a tuto paténu. Poţehnej
a posvěť + tyto nádoby, (které se tvůj lid rozhodl věnovat) pro slavení oběti Nové smlouvy. A
dej, ať od tohoto stolu hostiny, kde se posilujeme tvými svátostmi a naplňujeme tvým
Duchem, dospějeme aţ k stolu hostiny v nebeském království. Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.
Odp.: Amen
Následují přímluvy:
Prosme Pána Jeţíše, který se stále dává své církvi a chystá nám chléb ţivota a kalich spásy.
Volejme k němu s důvěrou:
Odp.: Kriste, chlebe ţivota, dej nám ţivot věčný.
- Náš Spasiteli, tys vyplnil Otcovu vůli a pro naši spásu jsi vypil kalich utrpení, dej nám
podíl na ovoci své vykupitelské smrti, abychom vešli do nebeského království.
- Knězi nejvyššího, ty jsi mezi námi přítomen ve svátosti oltářní, dej, ať naše víra vidí,
co je skryto našim očím.
- Dobrý pastýři, ty se dáváš svým učedníkům za pokrm a nápoj, dej nám, kteří tě
přijímáme, ať se ti stáváme podobnými.
- Beránku Boţí, tys přikázal své církvi slavit velikonoční tajemství pod způsobami
chleba a vína, dej, ať památka tvého umučení a vzkříšení je pro všechny věřící
pramenem i vrcholem duchovního ţivota.
- Synu Boţí, ty obdivuhodně zaháníš náš hlad a ţízeň po tobě chlebem ţivota a nápojem
spásy, dej, ať z tajemství eucharistie čerpáme lásku k tobě i ke všem lidem.

34
Kristus se stal svou smrtí na kříţi prostředníkem spásy a svou odevzdaností do vůle Otcovy
nám dal příklad, jak se máme modlit. Vyvrcholením našich proseb ať je tedy modlitba, kterou
nás naučil:
Otče náš …
ZÁVĚR
V.:
Boţe, ty jsi všechny lidi vykoupil smrtí a vzkříšením svého Syna. Zachovej v nás dílo
své lásky, abychom neustále mohli slavit tajemství Kristovy oběti a zaslouţili si dosáhnout
ovoce spásy, neboť On s tebou ţije a kraluje na věky věků.
Odp.: Amen
Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ ZAŘÍZENÍ KOSTELA
A LITURGICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Významné části zařízení kostela a liturgické předměty mají být ţehnány v přítomnosti Boţího
lidu, a to nejlépe po přímluvách ve mši. Přitom je vhodné, aby v úvodních slovech nebo téţ
v homilii byl jejich význam připomenut a hlouběji vysvětlen.
1. ŽEHNÁNÍ NOVÉHO SVATOSTÁNKU
Po přímluvách říká kněz:
Boţe, náš nebeský Otče, tys dal nám, svým dětem, pravý chléb z nebe. Poţehnej nás +
i tento nový svatostánek, v němţ bude tvůj Syn přebývat mezi námi. Dej, ať ve všech,
kdo se mu zde budou klanět, roste radost a pokoj. Neboť on s tebou ţije a kraluje na
věky věků.
Odp.: Amen
Je vhodné, aby kněz okouřil svatostánek. Po přijímání se ciborium postaví na oltář a po
závěrečné modlitbě je v procesí nesena eucharistie ke svatostánku za zpěvu eucharistické
písně. Celebrant uloţí ciborium do svatostánku a okouří je. Po chvíli tiché modlitby je
svatostánek uzavřen.
Na závěr udělí kněz slavnostní poţehnání:
Všemohoucí Bůh, přítomný mezi námi ve svém Synu, ať vás posvětí účastí na slavení
památky jeho smrti a vzkříšení a ať vám ţehná.
Odp.: Amen
Kristus, přítomný ve svatostánku, ať vám zde nabízí ovoce své oběti, ať vám stále pomáhá,
dodává sílu a t vám ţehná.
Odp.: Amen
Ať se vám všem, kdo sem přicházíte rozjímat o díle spásy, stane Duch svatý nevyčerpatelným
pramenem ţivé vody, tryskající do ţivota věčného.
Odp.: Amen
Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i syn i Duch svatý.
Odp.: Amen
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ŽEHNÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ NÁBOŽENSKÉ ÚCTY
Kříţky, medailky, přívěšky, obrázky a jiné ţehná kněz nebo jáhen v přítomnosti věřících.
Pouţije obvykle zkráceného obřadu.
V.:
Naše pomoc ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.
Čtení Božího slova
Lk 11,9-10
Jeţíš řekl: „Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám! Neboť kaţdý, kdo
rosí, dostává, kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu se otevře.“
1. Tim 4, 12b:
Buď pro věřící vzorem v řeči i v chování, v lásce, ve víře a v čistotě.
2. Tim 2,1-2:
Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Jeţíše! A co jsi ode mě slyšel – mnoho lidí to můţe
dosvědčit – svěřuj dál spolehlivým muţům, kteří budou schopni, aby tomu učili i druhé.
1 Petr 1,13:
Mějte ochotnou mysl, na věci se dívejte střízlivě a celou svou naději upněte k tomu Boţímu
daru, kterého se vám dostane, aţ se zjeví Jeţíš Kristus.
ŽEHNACÍ MODLITBA
Boţe, ty jsi původce a zdroj všeho poţehnání, ty se raduješ, kdyţ se upevňuje a roste
zboţnost tvého lidu. Stůj při těch, kdo budou uţívat těchto předmětů +
A dej, ať jim to prospívá k prohloubení jejich víry a zboţnosti.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
Kněz nebo jáhen pokropí předměty svěcenou vodou.
V.:
Dobrořečmě Pánu.
Odp.: Bohu díky.

ŽEHNÁNÍ RŮŽENCE
Růţenec je modlitba, která uvádí věřícího do hlubšího rozjímání o ţivotě, smrti a vzkříšení
našeho Pána Jeţíše Krista. Věřící se při této modlitbě snaţí vnímat skutečnosti pohledem jeho
matky Panny Marie, která mu byla nejblíţ a jako první o těchto věcech rozvaţovala ve svém
srdci. Církev doporučuje modlit se růţenec a svolává Boţí poţehnání na všechny, kdo spolu
s Matkou boţí rozjímají o tajemství našeho vykoupení. Ţehnání koná kněz nebo jáhen.
V.:
Naše pomoc ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.
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ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Lk 2,51b-52
Jeho Matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Jeţíš pak prospíval moudrostí, věkem a
oblibou, u Boha i u lidí.
Lk 2,19
Maria však všechno uchovávala v srdci a rozvaţovala o tom.
Jn 4,23
Jeţíš řekl: „Nastává hodina, ano, uţ je tady, kdy opravdoví Boţí ctitelé budou Otce uctívat
v Duchu a v pravdě.“
Zj 12,1
Pak se objevilo na nebi veliké znamení: Ţena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a
s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
ŽEHNACÍ MODLITBA
Všemohoucí Bože, dej, ať všichni kdo při modlitbě růţence s důvěrou vzývají Pannu Marii a
uvaţují o tajemstvích Jeţíšova ţivota, mají ho stále před očima a uskutečňují ve svém ţivotě
to, o čem v modlitbě rozjímají.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
Nebo:
Milosrdný a věrný Boţe,
Naplň svým poţehnáním kaţdého, kdo bude při modlitbě pouţívat tento růţenec, aby při tom
zboţně rozjímal o tajemství ţivota, smrti a vzkříšení našeho Pána Jeţíše Krista a na přímluvu
Panny Marie zakoušel tvou láskyplnou ochranu a pomoc,
ve jménu Otce i Syna + i Ducha Svatého.
Odp.: Amen
Kněz nebo jáhen pokropí růţenec svěcenou vodou.
V.:
Dobrořečmě Pánu.
Odp.: Bohu díky.

ŽEHNÁNÍ MODLITEBNÍ KNIHY

V.:
Naše pomoc ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Jn 22,25
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Je však ještě mnoho jiných věcí, které Jeţíš vykonal. Kdyby měla být vypsána kaţdá zvlášť,
myslím, ţe by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané.
Zj 21,5-7
A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“ Pak dodal: „Napiš:Tato slova
jsou spolehlivá a pravdivá.“ Také mi řekl: „Stalo se! Já jsem alfa a omega, začátek a konec.
Tomu, kdo ţízní, dám pít z pramene ţivé vody zadarmo. To bude úděl vítěze; a já budu jeho
Bohem a on bude mým synem.“
ŽEHNACÍ MODLITBA
Boţe, v tobě je pramen veškeré svatosti a lásky.
Prosíme tě, poţehnej všem +
Kdo se budou modlit z této knihy, ať srdcem i ústy a celým ţivotem vzdávají chválu a dík
tvému jménu a tvůj Duch ať v nich stále působí. Dej, ať jsou všechny naše modlitby plné víry,
ať vychází z čisté duše a zaslouţí se tvé vyslyšení.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
V.:
Dobrořečmě Pánu.
Odp.: Bohu díky.

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO BETLÉMA
ÚVOD
Po vhodném zpěvu a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné:
Milost Jeţíše Krista, který se z lásky k nám stal člověkem, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.
Celebrant krátce uvede obřad.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Lk 2,15-20
„Pojďme do Betléma“
Slova sv. evangelia podle Lukáše:
Kdyţ andělé odešli od pastýřů do nebe, řekli e pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do
Betléma, podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali (tam) a nalezli
Marii a Josefa i děťátko v jeslích. Kdyţ ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti
pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to
všechno uchovávala v srdci a rozvaţovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili
Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.
Následuje vhodný zpěv, krátká promluva a přímluvy:
Vánoční doba nám zvěstuje Boţí lásku a zve nás do důvěrné blízkosti svaté Rodiny. Volejme
společně:
Odp.: Pane, vyslyš naše prosby.
- Za to, aby nám pohled na betlém neustále připomínal, kde máme hledat svého Boha a
spasitele.

39
-

Za to, abychom jako pastýři a mudrci dokázali vnímat Boţí hlas a jít za Kristem.
Za všechny kdo ţijí v chudobě, v bídě, a bez domova, aby poznali tvou pomoc.
Za to, aby nás milost Boţí provázela ve svátečních i všedních dnech ţivota.

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš…
ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane, náš Boţe,
Tvůj Syn se z lásky k nám stal člověkem a zjevil nám, jakou láskou nás miluješ. Poţehnej
všem, kterým bude tento betlém + připomínat tvé narození, aby rostla jejich víra, vzájemná
láska a pravdivost svědectví jejich ţivota.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
ZÁVĚR
Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE.
Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící,
které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Boţího světla a
připomíná Jeţíšova slova:“Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je
symbolem ţivota a společenství, je znamením naděje, ţe Boţí láska vítězí nad temnotou a
smrtí, vţdyť boţí Syn, Jeţíš Kristus, se pro nás stal člověkem. Ţehnání koná kněz, jáhen nebo
laik, např. jeden z rodičů.
ÚVOD
Po vhodném zpěvu adventní písně a znamení kříţe celebrant pozdraví přítomné:
Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.
_________
Laik říká: Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s náni nyní i navěky.
Odp.: Amen
_________
Celebrant krátce uvede obřad.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
Mt 5,14-16
„Ať vaše světlo svítí lidem“
Slova svatého evangelia podle Matouše.

40
Jeţíš řekl: „Vy jste světlo světa. Nemůţe se skrýt město poloţené na hoře. A kdyţ se
svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takţe svítí všem v domě. Tak ať
vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“
Ţl 24 (23), 1-2,3-4ab,5-6 Odp.: srv.6
Odp.: To je pokolení těch,
Kdo hledají tvou tvář, Hospodine.
Hospodinu náleţí země i to, co je na ní,
Svět i ti kdo jej obývají.
Neboť on jej zaloţil nad moři, Upevnil ho nad proudy vod.
Odp.:
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
Kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
Jehoţ duše nebaţí po marnosti.
Odp.:
Ten přijme poţehnání od Hospodina,
Odměnu od Boha, svého Spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touţí,
Kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.:
Místo ţalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického
textu. Následují přímluvy:
Volejme k našemu Pánu Jeţíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy
v království svého Otce:
Odp.: Maranatha, přijď, Pane Jeţíši!
- Za celou církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.
- Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem.
- Za naši frní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.
- Za to, abychom adventní dobu proţívali v duchu radostného očekávání a naděje.
Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš…
ŽEHNACÍ MODLITBA
Děkujeme ti, Pane, náš Boţe, za to,
ţe nám dopřáváš milost nového začátku.
Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje.
Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.
Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec +
Znamením tvého poţehnání, ať je i náš ţivot stále více prozářen světlem tvé milosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
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ZÁVĚR
Milosrdný Bůh ať vás zahrne jasem své milosti.
Odp.: Amen
Ať posílí vaši víru, naději a lásku, a učiní z vás děti světla.
Odp.: Amen
Ať bdělým a čistým srdcem očekáváte jeho příchod.
Odp.: Amen
Poţehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen
_______________
Laik říká:
Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom s bdělým a
čistým srdcem očekávali jeho příchod.
Odp.: Amen
_______________
Obřad se zakončí vhodným zpěvem.

ŽEHNÁNÍ VÍNA
V DEN SVÁTKU SV. JANA EVANGELISTY 27. PROSINCE
Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi poţehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím
jed jeho účinku. Ţehnání vína v den svátku tohoto světce připomíná tuto událost a zdůrazňuje
i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech. Ţehnání koná kněz, jáhen nebo laik. Pokud je
spojeno se mší, pouţije se před závěrečným poţehnáním pouze ţehnací modlitba.
V.:
Naše pomoc je ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.
ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA
1 Jan 4,7-12
„Milujte se navzájem“
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujte se navzájem, protoţe láska je z Boha, a kaţdý kdo miluje, je zrozen
z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protoţe Bůh je láska. V tom se
ukázala Boţí láska k nám, ţe Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli
ţivot skrze něho. V tom záleţí láska: ne, ale ţe my jsme milovali Boha, ale ţe on si zamiloval
nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, kdyţ nás Bůh tak
miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Kdyţ se milujeme
navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.
ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane náš Boţe,
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Ty nám dáváš mnoho dobrých darů. Také víno je tvým darem. Je plodem země i lidské práce
a tvůj Syn Jeţíš Kristus se je zvolil jako znamení nové smlouvy ve své Krvi. Poţehnej nás na
přímluvu svého apoštola Jana a dej, ať toto víno +
Přijmeme jako dar tvé lásky k nám.
Pomoz nám, ať stále zakoušíme, ţe jsi Bůh pravý, dobrý a věrný, který vlévá radost do
lidských srdcí a upevňuje jejich společenství.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen
V.:
Dobrořečmě Pánu.
Odp.: Bohu díky.
Kdyţ se poţehnané víno podává k pití, můţe se podle tradice říci: „Pij lásku svatého Jana.“

ŽEHNÁNÍ VODY, KADIDLA A KŘÍDY
NA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 6. LEDNA
Toto ţehnání probíhá ve mši v den slavnosti Zjevení Páně, někde i v předvečer slavnosti. Je
vhodné, aby v blízkosti sedes byla připravena větší nádoba s vodou a na stolku kadidlo a
křída. Věřící se mohou sami přinést zlaté předměty např. kříţky nebo medailky a vlastní
vhodné nádoby s vodou. Má být přichystána i sůl, která je téţ ţehnána a pak vsypána do vody.

I.

VE MŠI

A) ŢEHNÁNÍ VODY A KROPENÍ LIDU.
Po úvodním pozdravu osloví kněz přítomné těmito nebo podobnými slovy:
V Kristu se zjevila Boţí sláva. On, Syn Boţí, se stal člověkem, aby nám dal účast na svém
boţství. Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. Prosme Boha, aby
poţehnal této vodě, kterou budeme pokropeni, a aby v nás zachoval, co jsme na křtu přijali.
Po chvíli ticha:
Poţehnaný jsi, Boţe, Otče všemohoucí, ty jsi zjevil, ţe Kristus je tvůj milovaný Syn, a těm,
kdo v něho uvěřili, dáváš křestní koupelí účast na svém ţivotě.
Odp.: Poţehnaný jsi, Boţe, na věky
Poţehnaný jsi, boţe, Synu jednorozený, Jeţíši Kriste, tys na sebe vzal hříchy světa a
sestoupils do vod Jordánu, abys nám ukázal, ţe voda je znamením vnitřní očisty.
Odp.: Poţehnaný jsi, Boţe, na věky
Poţehnaný jsi, Duchu svatý, ty jsi spočinul na Kristu, kdyţ přijal křest pokání, a tvým
působením se v nás upevňuje a obnovuje milost, kterou jsme přijali na křtu.
Odp.: Poţehnaný jsi, Boţe, na věky
Kněz můţe poţehnat sůl touto modlitbou:
Prosíme těm, všemohoucí Boţe,
Poţehnej + sůl,
Kterou sypeme do vody jako tvůj prorok Elizeus, aby vody byla zdravá.
A dej, ať se touto vodou kropíme na znamení
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