SLAVNÉ SLIBY PODLE RITU CISTERCIÁCKÉHO
ŘÁDU
1. PROSBA O PŘIJETÍ
Kandidát si lehne tváří k zemi před opatem, který se ho ptá:

O:
B:
O:

Co žádáš?
Milosrdenství Boží a řádu.
Vstaň ve jménu Páně!

2. HOMILIE OPATA
Opat ukončí kázání těmito nebo podobnými slovy:

O:
V:

Ať Bůh dokončí, co v tobě započal!
Amen.

3. SLIB POSLUŠNOSTI (HOMAGIUM)
Kandidát poklekne před opatem a vloží sepnuté ruce do rukou opatových a slibuje mu
poslušnost:

B: Otče, slibuji tobě a tvým právoplatným nástupcům poslušnost podle řehole
svatého Benedikta až do smrti.
O: A Bůh ať ti dá život věčný.
V: Amen.
4. VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Všichni pokleknou. Kantor začne každou sloku hymnu.

5. SKLÁDÁNÍ SLIBŮ (PROFESE)
Kandidát předstoupí před opata a složí sliby přečtením následující listiny:

Já, bratr N., laik, slibuji před Bohem a jeho svatými, jejichž ostatky zde
odpočívají, na celý můj život stálost, obrácení života a poslušnost podle řehole
svatého opata Benedikta a konstitucí cisterciácké kongregace Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v tomto místě, zvaném Vyšší Brod, zbudovaném ke cti
nejblahoslavenější Bohorodičky Marie, vždy Panny, v přítomnosti pána N.,
opata/převora/administrátora vyšebrodského.
Poté jde bratr k oltáři a podepíše tam listinu, která na znamení oběti zůstane na oltáři až do
konce mše svaté. Pak vystoupí bratr na stupeň presbytáře a zazpívá 3x následující verš:

Přijmi mě, Pane, podle svého slova a budu žít, nezklam mou naději.

Chór pokaždé odpoví. Po třetím opakování se přidá „Sláva Otci“ (bez úklony!). Nakonec
začne kantor:

K:
Ch:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Kantor začne 50. Žalm „Miserere mei Deus“, během něhož bratr pokleká před opatem a
všemi bratry se slavnými sliby a prosí je o modlitbu:

B:
Sb:

Modli se za mě, otče!
Pán ať ochraňuje tvůj odchod i příchod.

6. SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ MNICHA SKLÁDAJÍCÍHO SLIBY
O:
V:
O:
V:
O:
V:
O:
V:
O:
V:
O:
V:
O:

Pomoz svému služebníku.
Který v tebe doufá, můj Bože.
Pošli mu, Pane, pomoc z tvé svatyně.
Ochraňuj ho ze Siónu.
Ať nepřítel nad ním nemá vládu.
A syn nepravosti ať mu neuškodí.
Buď mu, Pane, pevnou věží.
Před tváří nepřítele.
Pane Bože zástupů, obrať nás.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Pán s vámi.
I s tebou.
Modleme se.

Bože, milosrdný Otče, skrze svého Syna, který je s Tebou od věčnosti, jsi
všechno stvořil a skrze tajemství jeho vtělení jsi obnovil hříšný svět. Prosíme
Tě: Shlédni dobrotivě, pro zásluhy svého Syna na tohoto svého služebníka,
který se svým slibem k Tobě obrací a Tebe vyznává. Obnov jeho ducha a jeho
mysl, aby odložil starého člověka i s jeho skutky a oblékl se v člověka nového,
stvořeného k obrazu Božímu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
V:

Amen.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi cesta. Bez Tebe nikdo nepřijde k Otci. Prosíme Tě, veď
Tvého služebníka cestou mnišského života. Ty voláš do své služby slabé lidi a
přislibuješ jim: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás
občerstvím. Dej ať v něm toto volání zní tak silně, že odloží tíhu svých hříchů a
poznání Tvé dobroty ji posílí. Tak, jako jsi se kdysi přiznal k těm svým, přijmi
nyní i jeho mezi své, aby Tě poznával a nenásledoval žádného cizího pastýře.

Dej, ať neslyší na žádný cizí hlas, jen na Tvůj, který říká: Kdo mi chce sloužit,
ať mě následuje. Který žiješ a kraluješ po všechny věky věků.
V:

Amen.

Duchu svatý, Ty jsi se lidem zjevil jako Bůh a Pán a vaneš, kam chceš. Prosíme
Tě: Daruj svému služebníku ducha vydanosti. Ve své moudrosti jsi ho stvořil,
veď ho ve své prozřetelnosti a uč ho všemu pomazáním své milosti. Na
přímluvu svatého Otce Benedikta a všech svatých, jejichž jména vzývá,
pomáhej mu pravdivě se odvrátit od nicotnosti světa. Ty jsi odpuštění hříchů,
zbav ho vší viny. Ve strachu a úzkosti mu dej v Tobě znovu nadechnout. Dej, ať
žije zbožně a svatě, a v pravé pokoře, poslušnosti a bratrské lásce ať uskuteční,
co dnes s Tvou milostí slibuje. Prosíme o to Tebe, který s Bohem Otcem a jeho
jednorozeným Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, žiješ a jako Bůh jsi
oslavován na věky věků.
V:

Amen

7. OBLEČENÍ MNICHA SKLÁDAJÍCÍHO SLIBY DO KUKULE
Po mnišském svěcení profes povstane a opat požehná bílý cisterciácký liturgický oděv, tzv.
kukuli:

O:
Pán s vámi.
V:
I s tebou.
O:
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi přijal naší lidskou přirozenost. Prosíme Tě:
Požehnej † tento oděv, který naši svatí otcové předali jako znamení
neposkvrněného a pokorného života těm, kteří se zříkají světa. Dej, ať tento tvůj
služebník, který ho oblékne, oblékne také Tebe, Krista Pána, který žiješ a
kraluješ na věky věků.
V:
Amen.
Opat pokropí kukuli svěcenou vodou a při oblékání profese říká následující slova:

O:
B:

Pán ať tě oblékne v nového člověka, který je stvořen podle obrazu Božího
ve spravedlnosti a svatosti.
Amen.

