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OBŘ AD PŘ IJI MA NI  KANDIDA TŮ   
VEŘZE PŘO PŘ IJI MA NI  JEDNE  SESTŘY  

8. Přijímání laiků neboli obláčku „konají (příslušní) zodpovědní laici“ (představený nebo 
představená), kteří spolu s řeholním asistentem (řádovým bratrem nebo jiným knězem či jáhnem 
nebo řeholnicí řádu, vybavenými zvláštními pravomocemi) předsedají obřadu, při zachování funkce 
vlastního úřadu každého z nich.  (...)  Co se říká o celebrantovi, lze vztáhnout na řádového asistenta 
nebo asistentku. 

9. Kde je zvykem, je přítomný řádový asistent oblečen do kapy, pokud je řádovým bratrem nebo 
sestrou, nebo do superpelice a štoly, jestliže je jiným jáhnem nebo knězem, jak dovolují předpisy. 

10. Obřad přijetí je završen společným slavením, nakolik je to možné.  Může být včleněn do slavení 
některé z částí liturgie hodin (přednostně ranních chval nebo nešpor), nebo do slavení zvláštní 
bohoslužby slova, které ukazují povahu nového putování k dokonalosti a objasňují povolání a poslání 
našeho řádu. Tento obřad se uskutečňuje mimo mši. Je oddělen od obřadů slibů, protože nemá 
charakter stálosti, nýbrž povahu zkoušky, jestliže zvláštní okolnosti nebo pastorační důvody 
nedoporučují jinak.  

Použité zkratky: 
A – Adsistens – asistent sdružení 
S – Celebrant, sacerdos – kněz, pokud jím není asistent sdružení 
P – Præsidens – představený sdružení 
C – Candidati – kandidáti 
℟ – Odpověď všech přítomných 

ÚVODNÍ OBŘADY  
(připravit: škapulíř, růženec, Stanovy, svěcená voda) 
12. Lid nebo alespoň místní sdružení, a jsou-li přítomni, i členové dominikánské rodiny, zodpovědný 
laik (představený MS nebo jeho zástupce), který předsedá slavení, a řeholní asistent (příp. též kněz, 
není-li jím sám asistent – celebrant) společně vstoupí za zpěvu vhodného žalmu nebo zpěvu hodícího 
se ke slavení, nebo hymnu k ranním chválám nebo nešporám, pokud se obřad s nimi spojuje. Po 
skončení zpěvu celebrant říká: 

S (A): Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 

Všichni se žehnají znamením kříže a odpovídají: 

℟: Amen. 

13. Celebrant potom povzbudí (přítomné) těmito nebo podobnými slovy: 

S (A): Pán Ježíš, který nás milostivě povolal v Duchu svatém  
a nyní ve svém jménu laskavě shromáždil,  
ať v nás projeví svou slavnou přítomnost.  
A jako našemu otci blaženému Dominikovi,  
tak ať i nám udělí pravou a účinnou lásku,  
jíž bychom jako jeho praví učedníci  
mohli prospět spáse své a druhých. 
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ŽÁDOST O PŘIJETÍ 
14. Poté se představený táže kandidátky: 

P: Milovaná sestro, co žádáte? 

Všichni kandidáti společně odpovídají: 

C: Abych pro milosrdenství Boží a vaše  
měla účast v dominikánské rodině. 

Představený odpovídá těmito nebo podobnými slovy: 

P: Milosrdný Bůh ať tě zahrne svou milostí  
a božský učitel ať ti udělí hojnost svého Ducha  
a útěchu svého pokoje. 

Všichni: 

℟: Amen. 

16. Tehdy asistent vyzve všechny k modlitbě: 

A: Modleme se. 

Všichni se tiše modlí. Pak asistent pokračuje: 

A: Bože, dárce svatého povolání,  
který jsi dal církvi služebníka evangelního kázání  
blaženého Dominika,  
pohlédni laskavě na tuto svou služebnici,  
která touží být zahrnut do služby evangeliu  
a žádá o připojení k naší rodině;  
dopřej milostivě, aby se její bratrská náklonnost  
proměnila ve vzájemnou lásku.  
Skrze Krista našeho Pána. 

Všichni: 

℟: Amen. 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
17. Nyní se čtou vhodné texty z Písma svatého podle výběru kandidátů. Texty ať osvětlují novost 
života přijatého ve křtu, pouto mezi laickým povoláním a křtem a ostatními iniciačními svátostmi 
spolu se zpěvy a vhodným responsoriem. 

Mohou se použít také jiná vhodná čtení buď z církevních dokumentů nebo z řádových dokumentů 
nebo z Otců. S ohledem na délku se může vzít pouze jedno čtení, ale má být vybráno z Písma svatého. 

18. Po čteních předsedající  – nebo asistent, pokud se to jeví jako vhodnější – má s ohledem na přečtené 
texty krátkou promluvu, která přítomným objasňuje smysl slavení, povahu světského povolání členů 
sdružení sv. Dominika a jejich apoštolské horlivosti, podle ducha a charismatu sv. Dominika a jejich 
vlastního stavu. 
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PŘIJETÍ KANDIDÁTŮ 

OTÁZKY 
19. Po skončení promluvy představený těmito nebo podobnými slovy vyzve kandidátku, aby povstala 
a vyjádřila svou vůli: 

P: Chceš, pevně rozhodnuta,  
věrně kráčet v novosti života  
jako žena evangelia,  
která touží přispívat ke spáse své a druhých? 

Kandidátka: 

C: Chci, s pomocí Boží a vaší. 

Představený: 

P: Chceš s kajícím srdcem přijmout evangelijní život  
podle apoštolského ducha blaženého Dominika? 

Kandidátka: 

C: Chci, s pomocí Boží a vaší. 

Představený: 

P: Chceš tedy být součástí dominikánské rodiny  
a žít ve společenství zachováváním řehole svatého Dominika? 

Kandidátka: 

C: Chci, s pomocí Boží a vaší. 

Tehdy představený potvrdí jejich vůli slovy: 

P: Pán ať v tobě dokončí, co začal. 

Povstane a odpoví: 

C: Amen. 

ŽEHNÁNÍ ŠKAPULÍŘE 
20. Pak asistent vstane a požehná škapulíř vztaženýma rukama: 

A: Pane Ježíši Kriste,  
který jsi vzal na sebe roucho naší smrtelnosti:  
snažně prosíme o hojnost tvé nekonečné štědrosti,  
abys požehnal  tento druh oděvu,  
který naši svatí otcové nařídili nosit jako znamení nevinnosti a 
svatosti,  
aby ta, která ho bude užívat,  
si zasloužila obléci tebe,  
který žiješ a kraluješ na věky věků. 
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Nebo: 

Bože, tvůrce a dovršiteli svatosti,  
který si voláš k plnosti křesťanského života  
a dokonalosti lásky ty,  
kdo se narodili z vody a z Ducha svatého,  
shlédni milostivě na svou služebnici,  
která zbožně přijímá škapulíř našeho řádu,  
aby se stávala podobnými obrazu Krista tvého Syna,  
a když šťastně dokončí běh svého života,  
ať si s pomocí svaté Panny, patronky téhož řádu,  
zaslouží vejít do radosti tvého domu.   
Skrze Krista, našeho Pána. 

℟: Amen. 

VKLÁDÁNÍ ŠKAPULÍŘE NEBOLI „OBLÁČKA“ 
21. Potom představený vloží škapulíře na kandidátku, pronášející nahlas tato nebo podobná slova: 

P: Přijmi tento škapulíř,  
jímž jsi s pomocí Panny Marie, Matky milosrdenství,  
přijata do dominikánské rodiny  
a který vyjadřuje příslušnost k našemu sdružení N;  
jednej tedy tak,  
abys na přímluvu Boží Rodičky  
ke slávě Trojice a dobru církve a lidí  
v poslední den byla oblečena v Krista 
a ukazovala ho v sobě živého. 

℟: Amen. 

22. Pak přistoupí k představenému, poklekne před ním, přijme škapulíř a políbení pokoje, které je 
znamením přijetí do řádu a přičlenění do místního sdružení. 

Po skončení obláčky asistent pokropí kandidátku svěcenou vodou. 

23. Představený se obrátí k nové sestře a říká: 

P: Oděna tímto škapulířem našeho řádu  
jsi přijata do laického sdružení svatého Dominika,  
abys v duchu a podle charismatu tohoto řádu  
mohla sloužit Kristu a jeho církvi.  
Abychom toho dokonale dosáhli,  
já z moci mně propůjčené tě přijímám  
k účasti na všech obecných duchovních dobrech  
řádu svatého Dominika. 
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24. Nyní asistent žehná a předává kandidátce předměty, které mohou být užívány místo škapulíře 
(např. medailka sv. Dominika, křížek nebo jiný znak řádu).  

Není-li to v souladu s místními zvyklostmi, můžou se uvedené obřady vynechat. 

ŽEHNÁNÍ A PŘEDÁNÍ RŮŽENCE 
Asistent požehná růženec vztaženýma rukama: 

A: Pane Ježíši Kriste,  
který jsi přijal tělo z Panny Marie  
a ona se tak stala účastnou tvého vykupitelského díla:   
snažně prosíme, abys požehnal  tento růženec,  
který ona sama darovala našemu řádu, 
aby ta, která jej bude užívat,  
tě následovala stejně jako ona. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

℟: Amen. 

Potom představený předá růženec kandidátce, pronášející nahlas tato nebo podobná slova: 

P: Přijmi tento tento posvěcený růženec,  
který zanechal jako drahocenné dědictví svým dětem sv. Otec Dominik.  
Ať tě naučí modlit se a rozjímat o Kristu,  
jeho životě, smrti a zmrtvýchvstání. 

Kandidátka odpovídá: 

C: Amen. 

ŽEHNÁNÍ A PŘEDÁNÍ KŘÍŽKU 
Asistent požehná křížek vztaženýma rukama: 

A: Pane Ježíši Kriste,  
který jsi vzal na sebe kříž a skrze něj jsi nám daroval věčný život,  
požehnej  tento kříž,  
aby ten, kdo jej bude nosit, statečně vyznával svoji víru  
a pro tvůj kříž, dosáhl spásy. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

℟: Amen. 

Potom představený předá křížek kandidátce, pronášející nahlas tato nebo podobná slova: 

P: Přijmi tento kříž,  
znamení křesťana a následovníka Kristova.  
Pamatuj na svůj křestní slib  
a po celý život zůstaň věrná křesťanské víře, církvi a řádu. 

Kandidátka) odpovídá: 

C: Amen. 
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PŘEDÁNÍ ŘEHOLE (STANOV) 
25. Nyní představený, jeví-li se to jako prospěšné, předá kandidátce Stanovy s těmito nebo podobnými 
slovy: 

P: Přijmi Stanovy naší rodiny,  
aby ses, když je budeš věrně zachovávat,  
stávala plněji učedníkem Krista  
a moudře svítila lidem,  
aby viděli tvé dobré skutky  
a oslavovali Otce, který je v nebi. 

Kandidátka odpovídá: 

C: Amen. 

PŘÍMLUVY 
26. Následují přímluvy, jak je při takovém slavení zvykem. 

Jestliže se obřad připojuje k ranním chválám nebo nešporám, následuje Zachariášovo kantikum nebo 
Magnificat s vlastní antifonou a ostatní, jak je zvykem. Přímluvy jsou podle formuláře proseb liturgie 
hodin a přidají se k nim prosby za nové bratry a sestry.  

Pak se řekne modlitba, která je na konci ranních chval nebo nešpor, pokud je obřad s nimi spojen. 

BRATRSKÉ PŘIJETÍ A URČENÍ DOBY ZKOUŠKY 
27. Potom se jde novicka pozdravit znamením pokoje s jednotlivými členy místního sdružení, přičemž 
se zpívá žalm 132 (133) Ecce quam bonum nebo antifona Ubi caritas nebo antifona O spem miram nebo 
jiný vhodný zpěv. 

28. Poté se novicka vrátí před stupně oltáře k představenému, který ji – jeví-li se to vhodné – může dát 
jiné jméno, samozřejmě křesťanské a říká: 

P: Na křtu jsi přijala jméno N, 
v řádu se budeš jmenovat sestra N. 

Pak představený předá novicku do péče novicmistra a stanoví dobu zkoušky, jak je předepsáno ve 
Směrnicích. 
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ZÁVĚREČNÉ OBŘADY 
29. Po skončení asistent – nebo představený, pokud se to jeví jako vhodnější – říká závěrečnou 
modlitbu: 

A: Modleme se. 
Vyslyš, Pane, prosby své rodiny  
a na přímluvu Boží Rodičky Marie, 
laskavé Matky a ochránkyně našeho řádu,  
naplň tuto svou služebnici,  
která touží mít účast na našem působení,  
silou k vytrvalosti  
a učiň, ať milost křtu,  
již chce vědomě nově posílit,  
dojde v ní plné účinnosti,  
a posílena pomocí Ducha svatého  
s upřímnou myslí hledá tvou vůli  
a s vytrvalostí ducha ji naplňuje.  
Skrze Krista, našeho Pána. 

Nebo: 

Napodobujme, bratři (sestry), jak můžeme,  
kroky svatého otce Dominika,  
a zároveň vzdávejme díky Vykupiteli,  
který je na této cestě, jíž kráčíme,  
průvodcem svým služebníkům  
a skrze něj nás obnovuje v tomto společenství;  
a vyprošujme od Otce milosrdenství,  
aby nás Duch, v němž jednají Boží synové,  
vedl po cestě, kterou nám předali naši otcové,  
abychom si zasloužili přímou cestou dosáhnout cíle,  
jímž je trvalá radost a věčná blaženost,  
k níž on sám nekonečně šťasten vstoupil.   
Skrze Krista našeho Pána. 

℟: Amen. 
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30. Celebrant může zakončit obřad slovy: 

S (A): Všemohoucí Bůh ať vás ve své laskavosti požehná  
a naplní vás smyslem pro spasitelnou moudrost. 

℟: Amen. 

Ať vás stále sytí učením víry  
a dá vám vytrvat ve svatém díle. 

℟: Amen. 

Ať účinně řídí vaše kroky  
a v hlásání evangelia pokoje vám ukazuje cestu. 

℟: Amen. 

Požehnání všemohoucího Boha,  
Otce i Syna  i Ducha svatého,  
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi vždycky. 

℟: Amen. 

31. Pokud není přítomen kněz, asistent zakončí slovy:  

A. Naše pomoc je ve jménu Páně. 

℟: Který stvořil nebe i zemi. 

32. Obřad může skončit, jak je v řádu zvykem pro takové slavení, antifonou Salve Regina nebo jiným 
zpěvem; po jeho skončení okolostojící pozdraví nové bratry a sestry, podle místních zvyklostí.  
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OBŘ AD SLIBŮ  
VEŘZE PŘO SLIB JEDNE  SESTŘY 

37. Obřad slibu, ať časného či trvalého, se má konat v řádovém kostele nebo v kostele, kde se 
místní sdružení pravidelně setkává, spolu s komunitou během mše nebo při slavení některé 
hodinky božského oficia, zvláště ranních chval nebo nešpor.  

38. Slib laiků, bratří nebo sester, „přijímá (příslušný) zodpovědný laik“ – představený nebo 
představená místního sdružení – nebo jeho delegát, „zároveň s řeholním asistentem“ (...).   

39. Slibem nebo zvláštním příslibem přijatým ve jménu církve a potvrzeným řádem, jak kněží, 
tak laici (bratři i sestry) „tvoří s ostatními větvemi řádu jedinou rodinu“ a užívají jejích 
duchovních dober. 

Obřad slibu při mši 
41. Analogicky k tomu, co církev doporučuje pro jiné členy dominikánské rodiny, navrhuje se, 
aby tento obřad probíhal během mše. Přestože se u slibu těchto členů řádu podle jejich vlastní 
povahy  nejedná o zasvěcení, spojuje církev oběť slibujících Kristu s eucharistickou obětí.  Skrze 
svou vlastní oběť se totiž kandidáti pevněji obracejí k následování Krista a opírají se přitom o 
všeobecné kněžství založené na křtu. 

Doporučuje se tedy tento obřad zařadit do mše, aby milost křtu – již touží posilovat novými 
závazky, které slibují a přijímají život a poslání řádu – měla v nich skrze Kristovu oběť plnější 
účinek. Posíleni slibem života podle evangelia v duchu a podle charismatu řádu Kazatelů hledají 
totiž slovem i činem Boží království, jež se projevuje ve věcech časných. Plníce své povinnosti a 
úkoly ve světě je ovšem uskutečňují v běžných podmínkách života pracovního, rodinného a 
společenského, aby v nich křestní milost přinášela bohaté plody k jejich posvěcení a k dobru celé 
církve a lidské rodiny.  

Ať se věnuje maximální péče tomu, aby si tento obřad zachoval vlastní charakter a nebyl 
považován za řeholní profesi. 

42. Slib se obvykle koná u zvláštního sedadla, jiného než je sedadlo celebranta, které se pro 
představeného vhodně umístí před oltářem. V presbytáři pak ať je vše uspořádáno tak, aby se i  
ostatní věřící mohli odpovídajícím způsobem účastnit slavení. 

43. Ať se vezme „mše ze dne“ nebo v souladu s liturgickými předpisy votivní mše o Panně Marii 
nebo blaženém Dominiku či jiných svatých, kteří v řádu vynikali kajícností, nebo o  tajemství, 
které více podporuje ducha dominikánské rodiny nebo zbožnost.  

44. Slavení eucharistie obvykle předsedá asistent místního sdružení, nositel kněžského svěcení, 
případně vyžaduje-li to situace, magistr řádu v celém řádu, provinciál a provinční promotor ve 
vlastní provincii. 

Jestliže někde slavení předsedá představitel řádu, řádový asistent, který není knězem, ale 
bratrem nebo sestrou řádu, stojí oblečen, kde je to zvykem, do řádové kapy, nebo do rochety a  
štoly, pokud není členem řádu. 

Obřad slibu  mimo mši 
67. Pokud se obřad slibu koná mimo mši sv., lze ji zahrnout do slavení bohoslužby slova 
následujícím způsobem: 

a) po vhodném zpěvu následuje otázka nebo žádost kandidátů (č. 48–49); 
b) následuje četba Božího slova, po níž následuje vhodný žalm; pak následuje oslovení 

předsedajícím; 
c) poté přijde vlastní obřad slibu (č. 51–60); 
d) obřad lze zakončit modlitbou přímluv – s přidáním modlitby Páně dle uvážení – a slav-

nostního požehnání (č. 64). 
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68. Když se obřad koná v liturgii hodin (zvl. v ranních chválách nebo v nešporách), probíhá 
následujícím způsobem:  

a) po zazpívání hymnu následuje otázka nebo žádost kandidátů (č. 48–49); 
b) následují Žalmy a četba Božího slova, jež se může vybrat z textů navržených v lekcionáři; 

pak následuje oslovení předsedajícím; 
c) poté přichází na řadu vlastní obřad slibu (č. 51-60); 
d) následně se zpívá Zachariášovo kantikum nebo Magnificat; 
e) pak se říká modlitba přímluv (srov. níže v Dodatku II, č. 62-65); 
f) obřad končí recitací modlitby Páně, závěrečné modlitby a slavnostním požehnáním 

(č.64).  

Použité zkratky: 

A – Adsistens – asistent sdružení 
S – Celebrant, sacerdos – kněz, pokud jím není asistent sdružení 
P – Præsidens – představený sdružení 
F – Professuri – slibující 
℟ – Odpověď všech přítomných 

VSTUPNÍ OBŘADY 
45. Slavení obvykle začíná vstupním zpěvem s procesím k oltáři, v němž jsou zařazeni slibující, 
oblečeni do řádového škapulíře, v doprovodu osoby odpovědné za místní laické 
sdružení   novicmistra. 

Když dojdou k presbytáři a uctí oltář, všichni se odeberou na místa jim určená; poté pokračuje 
liturgické slavení.  

46. Místo úkonu kajícnosti je možné užít obřad kropení svěcenou vodou, aby se připomnělo 
spojení s křestním zasvěcením. Podle rubrik se říká Sláva na výsostech Bohu a kněz se modlí 
vstupní modlitbu. 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
47. K bohoslužbě slova se mohou vybrat čtení buď ze mše daného dne nebo z Písma sv. a z nich 
zvláště ta, která jsou nabízena ve vlastním lekcionáři. 

PROFESE EVANGELIJNÍHO ŽIVOTA 

ŽÁDOST O SLOŽENÍ SLIBU 
48. Po přečtení evangelia se všichni posadí, slibující však stojí před oltářem. Tehdy 
představený předstoupí před stupně oltáře a zkoumá její vůli slovy: 

P: Co žádáš? 

Odpoví: 

F: Milosrdenství Boží a vaše. 

Představený a všichni okolostojící odpovídají takto nebo podobně: 

℟: Bohu díky. 

HOMILIE NEBO PROMLUVA 
50. Poté se slibující posadí a kněz pronese homilii, v níž vhodně zmíní jak biblická čtení, tak 
vlastní povahu světského povolání členů sdružení sv. Dominika. 
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OTÁZKY 
51. Po skončení homilie slibující vstanou, a je-li to vhodné, zapálí si svíce od paškálu nebo svíci 
na oltáři a drží je v rukou až do obětního průvodu. Na to představený zkoumá jejich vůli 
následujícími nebo podobnými otázkami.  

Představený: 

P: Drahá sestr, která jsi byla posvěcena vodou a Duchem Božím,  
chceš se nově odevzdat slibem evangelijního života  
službě Kristu a církvi? 

Slibující odpoví: 

F: Chci, s pomocí Boží a vaší. 

Představený: 

P: Chceš kráčet v novosti života  
podle apoštolského záměru,  
přijatého svatým Dominikem  
jako hlasatelka evangelia ve stopách Spasitele? 

Slibující: 

F: Chci, s pomocí Boží a vaší. 

Představený: 

P: Chceš ve službě Bohu a bližnímu cítit s církví  
a jako členka řádu mít účast na jeho poslání  
modlitbou, studiem a kázáním  
podle svého laického stavu? 

Slibující: 

F: Chci, s pomocí Boží a vaší. 

Tehdy představený potvrdí jejich vůli slovy: 

P: Pán ať dokončí, co v tobě započal. 

Všichni: 

℟: Amen. 

PROSBA O BOŽÍ MILOST 
52. Po skončení otázek se může konat prosba za sestru, která složila slib, zvláště pokud se 
jedná o slib trvalý. 

53. K prosbě všichni vstanou. Kněz stojí a se sepnutýma rukama se obrací na lid slovy: 

S(A): Prosme, drazí bratři (a sestry),  
Boha Otce všemohoucího,  
aby na tuto svou dceru,  
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kterou povolal k plnějšímu následování Krista, 
laskavě vylil milost svého požehnání  
a utvrdil ji horlivou zbožností ve svatém úmyslu. 

54. Kněz pak vyzve přítomné k modlitbě slovy: 

S(A): Modleme se. 

Všichni se chvíli tiše modlí. Pak celebrant říká: 

S(A): Prosíme, Pane, shlédni na tuto svou dceru,  
která dnes se zkroušeným srdcem  
přijímá před církví evangelijní život,  
a dopřej, aby křestní milost, jejíž závazky touží nově posílit,  
v ní dosáhla plného účinku,  
aby s pomocí svatého Ducha vzdávala úctu tvému majestátu  
a s apoštolskou horlivostí šířila Kristovo království.  
Skrze Krista, našeho Pána. 

℟: Amen. 

SLIB 
55. Poté představený, jemuž přísluší přijímat slib, přejde ke svému sedadlu zvlášť 
připravenému pro přijímání slibu. Tehdy novicka vkleče skládá slib před představeným. Ke 
složení slibu se použije následující nebo podobná formule: 

F: Ke cti všemohoucího Boha,  
Otce i Syna i Ducha svatého,  
a blahoslavené Panny Marie a svatého Dominika,  
slibuji já N. N.  
před tebou, N. N., představeným (představenou) tohoto sdružení,  
a tebou, bratrem (sestrou) N. N., asistentem (asistentkou) sdružení  
a zástupcem magistra Řádu bratří kazatelů,  
že budu žít podle Stanov Laických sdružení sv. Dominika  
po tři roky (po celý život). 

POLÍBENÍ POKOJE 
56. Po složení slibu dá pouze představený slibující políbení pokoje, které je znamením 
přičlenění k řádu a přijetí do místního sdružení. Pak se vrátí na svá místa. 

57. Tehdy představený upozorní sestru, která složila slib, že přičleněním k řádu má účast na 
duchovních dobrech celého řádu sv. Dominika. 

ZÁVĚR OBŘADU SLIBU 
61. Vyznání víry se říká, pokud je předepsáno v liturgii daného dne. Obřad je vhodně zakončen 
modlitbou přímluv. 
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BOHOSLUŽBA OBĚTI 
Obvyklým způsobem. Dary přinese slibující. 

PROPUŠTĚNÍ 
64. Po modlitbě po přijímání se slibující bratři a sestry postaví před oltář a kněz jim podle zvyku 
spolu s lidem požehná. Nebo, je-li to zvykem, může s rukama vztaženýma nad nimi říci: 

S(A): Ať Bůh, jenž je původce a strážce všeho díla,  
vás zachová svou svrchovanou milostí,  
abyste byli věrní ve službě svého povolání. 

℟: Amen. 

S(A): Ať vás učiní svědectvím  
a znamením své božské lásky před všemi,  
aby Boží lid odpovídal ochotným nadšením. 

℟: Amen. 

S(A): Ať milostí svého božského Ducha  
učiní vaše srdce plodnými  
ku prospěchu církve a lidské rodiny. 

℟: Amen. 

S(A): Požehnání všemohoucího  
Boha, Otce i Syna,  i Ducha svatého  
ať na vás sestoupí a zůstává s vámi vždycky. 

℟: Amen. 

65. Pak jáhen nebo kněz propustí přítomné slovy: 

S(A): Jděte ve jménu Páně. 

℟: Bohu díky. 

66. Po propuštění se liturgie může zakončit podle zvyku, zavedeného v řádu pro taková slavení, 
zpěvem Salve Regina nebo jiným vhodným zpěvem. Po skončení se přítomní slibující zdraví 
podle místních zvyků. 

 


