
našich  srdcí,  a  když  v  Tobě  vytrvale  zůstáváme,  vlej 
nám  svou  milost:  abychom,  chráněni  záštitou  Tvé 
milosti, plnili to, co jsme slíbili v povolání, které jsi nám 
daroval; a proto, žes nás učinil hodnými se Ti zasvětit, 
učiň nás vytrvalými vykonavateli  toho, co jsme slíbili. 
Skrze Krista našeho Pána.
Všichni: Amen.

Požehnání:
OPAT: Dobrořečme Pánu.
VŠICHNI: Bohu díky.
OPAT:  Požehnání  všemohoucího  Boha,  Otce,  Syna  i 
Ducha  Svatého  ať  sestoupí  na  vás  a  zůstává  s  vámi 
vždycky.
VŠICHNI: Amen. 

OBLACE – Obřad  obětování
( Ritus  oblationis)

Komunita s Opatem oblečeným v kukule s bílou štolou a  
berlou se shromáždí v kapitulní síni. Novicmistr, případně  
celerář uvede novice – obláta, nebo-li  toho, kdo se chce  
obětovat  Bohu v  klášteře,  do  kapitulní  síně  před  Opata.  
Bratr se vrhne celým tělem k zemi a Opat se ho ptá: 
OPAT: Co žádáš?
KANDIDÁT: Žádám milosrdenství Boží a vaše.
OPAT: Ať ti dá Bůh vytrvalost. Vstaň!

Může následovat četba úryvku z Řehole a krátká promluva 
Opata ke kandidátovi oblace. Potom se Opat ptá:
OPAT: Ptám se tě, chceš žít jako oblát řeholním životem 
v tomto klášteře podle Řehole sv. Benedikta a vytrvale 
podle svých sil a schopností sloužit Bohu a řádu?
KANDIDÁT: Ano, otče, s pomocí vašich modliteb a milosti 
Boží.

Potom  si  kandidát  oblace  klekne  před  Opata,  vloží  své  
ruce  do  rukou  Opatových  a  složí  slib  poslušnosti  
následujícími slovy:
KANDIDÁT: Otče, slibuji ti poslušnost v dobrém úmyslu 
až k smrti.
OPAT: Ať ti dá Bůh věčný život.
VŠICHNI: Amen.

Potom si oblát stoupne a přečte listinu svého obětování se:



Já,  br.  N.N.N.  slibuji  ke  cti  všemohoucího  Boha, 
nejblahoslavenější  Panny Marie,  našeho Svatého Otce 
Benedikta  a  všech  svatých  obrácení  svých  mravů  a 
poslušnost  podle  Řehole  sv.  Benedikta  v  přítomnosti 
nejdůstojnějšího  pana  N.  Opata  (převora, 
administrátora) tohoto kláštera cisterciáckého řádu ve 
Vyšším Brodě.
Oblát listinu podepíše a předá ji Opatovi.

Potom Opat posvětí černý škapulíř.
OPAT: Pán s vámi.
VŠICHNI: I s tebou.
OPAT:  Modleme se.  Pane Ježíši,  tys  přijal  oděv  lidské 
přirozenosti: Prosíme nekonečnou hojnost tvé štědrosti 
abys  tento  oděv,  který  svatí  otcové  předávali  jako 
znamení  čistoty,  pokory a zřeknutí  se  světa,  požehnal 
tak, aby tento tvůj služebník, který jím bude oblečen, 
byl  hoden obléci  tebe, jenž s Bohem Otcem v jednotě 
Ducha Svatého žiješ a kraluješ na věky věků.
VŠICHNI: Amen.
Opat pokropí oděv svěcenou vodou a potom ho oblátovi,  
který si před Opata klekne obleče a přitom říká:
OPAT:  Ať  tě  Pán  obleče  v  nového  člověka,  který  je 
stvořen podle Božího obrazu ve spravedlnosti a svatosti 
pravdy. Amen.
Potom  všichni  povstanou,  kromě  nového  obláta,  jenž  
zůstane klečet a Opat se modlí:
OPAT:  Modleme  se.  Pane  Ježíši  Kriste,  Synu  živého 
Boha, náš Králi, jenž si nás shromáždil ve společenství 
ve své lásce a milostivě nás povolal na toto místo,

abychom Ti podle učení našeho Svatého Otce Benedikta 
sloužili, pokorně  prosíme  Tvou  přehojnou  dobrotu, 
vylij  svého  svatého  Ducha,  Pána  a  Dárce  života  na 
našeho bratra N., jehož obětování k řeholnímu životu v 
našem  klášteře  jsme  dnes  přijali.  Dej  mu,  prosíme, 
pomoc své milosti,  aby tebe věrně hledal  podporován 
bratrskou láskou, v protivenství jakož i v prospěchu s 
plodnou vytrvalostí, a s jistotou naděje ve Tvou odměnu 
s otevřeným srdcem a také v nevýslovné sladkosti lásky 
ze  dne  na  den  ti  s  radostí  mohl  sloužit.  Jenž  žiješ  a 
kraluješ po všechny věky věků. 
VŠICHNI: Amen.
Potom se nový oblát zařadí na své místo v komunitě. Dále  
se zpívá žalm 132:
   Hle, jak je dobré a jak milé, * když bratři bydlí pospolu.
   Jak nejlepší olej na hlavě, který stéká na vousy, na vousy  
Áronovy * který stéká na lem jeho roucha;
   jak hermonská rosa, *  která se snáší na sijónskou horu:
   tam uděluje Hospodin požehnání, * život na věky.
   Sláva Otci...

Potom se Opat modlí:
OPAT: Pán s vámi.
VŠICHNI: I s tebou.
OPAT:  Modleme  se.  Naše  jednání,  prosíme  Pane, 
předcházej  svou  přízní  a  svou  pomocí  provázej,  aby 
veškerá naše modlitba a práce vždy začínala u Tebe a 
aby to co jsme započali, bylo skrze Tebe dokončeno.
   Bože, jenž v nás, kteří jsme se odvrátili od marnosti 
světa, zažíháš povolání k nebeské odměně, vstup do 


