OBLÁČKA OBLÁTA
Opat se otáže před ním ležícího (ležících) kandidáta
(kandidátů):
Opat:
Co žádáš (žádáte)?
Kandidát: Milosrdenství Boží a řádu.
Opat:
Vstaň (vstaňte) ve jménu Páně.
Následuje promluva opata, která se zakončí následujícími
slovy:
Opat:
Všichni:

Kéž Bůh dokončí, co v Tobě (ve vás) započal.
Amen.

Všichni povstanou a opat požehná bílé řeholní roucho
určené k obláčce.
Opat:
Všichni:
Opat:
Všichni:
Opat:
Všichni:
Opat:
Všichni:

Naše pomoc je ve jménu Páně.
Který stvořil nebe i zemi.
Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
A dej nám svou spásu.
Pane, vyslyš mou modlitbu.
A mé volání k Tobě přijď.
Pán s Vámi.
I s tebou.

Opat:

Modleme se:

Bože, který všechno řídíš v nevyčerpatelné
dobrotě a moudré péči, tys ustanovil, aby ovcím rostla
vlna a z ní připravuješ lidem oděv, který je zdobí,
hřeje a chrání před nepřízní počasí. V důvěře ve Tvou
velikou lásku Tě pokorně prosíme, abys tyto oděvy
požehnal a † posvětil. Tento služebník (tito služebníci),
který (kteří) před Tebou stojí, chce (chtějí) obléci tento
oděv jako cisterciácké roucho a chce (chtějí) Ti
v Cisterciáckém řádě sloužit. Učiň ať skrze toto
požehnání přikryjí tyto oděvy Tvého (Tvých)
služebníka (služebníků), ať jsou neproniknutelným
štítem a bezpečnou ochranou proti útokům pekelných
mocností a tímto způsobem ať je přemožen zlý
nepřítel. Kéž tento Tvůj (Tvoji) služebník (služebníci)
vytrvá (vytrvají) v dobrém až do smrti, aby s Tvou
pomocí získal (získali) vítěznou korunu nepomíjející
slávy. Oděn (oděni) tímto svatebním rouchem ať
dojde (dojdou) k nebeské hostině Tvého syna Ježíše
Krista, aby s Ním vládl (vládli) navěky, neboť On
s tebou žije a kraluje na věky věků.
Všichni: Amen.
Nyní opat pokropí nové oděvy znamením kříže svěcenou
vodou a říká přitom:
Pokrop mě, Pane, yzopem a budu čistý, umyj mě a
budu bělejší než sníh.
Pak se opat posadí a každý kandidát před něj přistoupí.

Opat mu svleče světský šat a obleče mu řeholní roucho.
Poté, co jej oblekl, opat mu řekne:
Ať Ti dá Bůh vytrvalost.
Všichni: Amen.
Potom se recituje Zachariášovo kantikum:
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele * neboť navštívil a
vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého služebníka
Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků,
zachránil nás od nepřátel * z rukou všech, kdo nás
nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou
smlouvu, * na přísahu, kterou se zavázal našemu otci
Abrahámovi,
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni
z rukou nepřátel * zbožně a spravedlivě sloužili po
všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš, prorokem Nejvyššího, * neboť půjdeš
před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, * se kterou nás navštívil
ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti * a
uvedl naše kroky na cestu pokoje.

jako bylo na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků.
Amen.
Potom poklekne před opatem a ten říká tuto modlitbu:
Opat:
Zachraň svého (své) služebníka (služebníky).
Všichni: Který (kteří) v Tebe doufá (doufají), Bože
můj.
Opat:
Sešli mu (jim) pomoc ze své svatyně.
Všichni: A ze Siónu ho (je) ochraňuj.
Opat:
Pane, vyslyš mou modlitbu.
Všichni: A mé volání k Tobě přijď.
Opat:
Pán s vámi.
Všichni: I s tebou.
Opat:
Modleme se:
Pane, vyslyš naše pokorné prosby a požehnej
tohoto † (tyto) svého (své) služebníka (služebníky) N.,
který (kteří) byl (byli) ve Tvém jménu oblečen
(oblečeni) do řádového roucha. Uděl mu (jim) svou
hojnou milost, aby pln (plni) oddanosti vytrval
(vytrvali) ve Tvé církvi a tak od Tebe dostal (dostali)
věčný život. Skrze Krista, našeho Pána.
Všichni: Amen.
Opat:
Dobrořečme Pánu.
Všichni: Bohu díky.
Všichni se ukloní na východ a opustí kapitulní síň.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

OBNOVA JEDNODUCHÝCH SLIBŮ

Opat s asistencí vstoupí do kapitulní síně. Před křížem se
všichni ukloní a zaujmou svá místa. Bratr (bratři) chtějící
obnovit sliby, leží na zemi. Potom se opat otáže ležícího
(ležících) bratra s časnými sliby (bratří):
Opat:
Co žádáš (žádáte)?
Kandidát: Milosrdenství Boží a řádu.
Opat:
Vstaň (vstaňte) ve jménu Páně.
Žádající bratr (bratři) vstane a usedne na své místo.
Následuje promluva opata, které předchází čtení z Řehole
nebo z Písma sv., a zakončí se následujícími slovy:
Opat:
Kéž Bůh dokončí, co v Tobě (ve vás) započal.
Všichni: Amen.
Po promluvě přistoupí žádající bratr před opata, poklekne
před něj, vloží sepnuté ruce do opatových rukou a skládá
slib poslušnosti.
Bratr:
Otče, slibuji Tobě a Tvým právoplatným
nástupcům poslušnost podle Řehole svatého
Benedikta.
Opat:
A Bůh kéž Ti dá život věčný.
Opat dá bratrovi políbení pokoje. (Potom stejným
způsobem skládají slib poslušnosti další žádající bratři).
Pak přečte bratr listinu se sliby, podepíše ji a předá
opatovi (a postupně pak stejně i ostatní žádající bratři).

Opat:
Pán s vámi.
Všichni: I s tebou.
Opat (s rozpjatýma rukama):
Modleme se:
Pane, náš Bože, shlédni na našeho bratra N.
(naše bratry N., N.), který (kteří) dnes slíbil (slíbili), že
budou zachovávat evangelní rady a zasvětí Ti svůj
život. Oslav skrze jeho (jejich) modlitby a práce své
jméno a dej mu (jim) účast na vykoupení světa.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Všichni: Amen.
Na závěr opat požehná bratrovi (bratřím) s obnovenými
sliby i všem přítomným slovy:
Opat:
Pán s vámi.
Všichni: I s tebou.
Opat:
Ať je jméno Páně velebeno.
Všichni: Nyní i navěky.
Opat:
Naše pomoc je ve jménu Páně.
Všichni: Který stvořil nebe i zemi.
Opat:
Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec † i Syn †
i Duch svatý †.
Všichni: Amen.
Opat:
Jděte ve jménu Páně.
Všichni: Bohu díky.
Všichni se ukloní na východ a opustí kapitulní síň.

