SLAVNÉ SLIBY DLE RITU
CISTERCIÁCKÉHO ŘÁDU
Slavné sliby se skládají v kapitule a pak ve mši svaté, kde začínají po
evangeliu prosbou kandidáta o přijetí.

1) Prosba o přijetí
Kandidát předstoupí před opata, který se ho ptá:
Quid petis? (Co žádáš?)
Kandidát odpoví:
Misericordiam Dei et ordinis. (Milosrdenství Boží a Řádu)

2) Homilie opata
Opat zakončí svou promluvu slovy:
Deus qui coepit in te, ipse perficiat usque in die Jesu
Christi. (Co Bůh v tobě započal, ať také dokončí v den Ježíše
Krista.)
Všichni odpoví:
Amen.
Následuje zpěv hymnu
Veni Creator Spiritus. (Přijď, ó Duchu přesvatý)

3) Dotazování se uchazeče o složení slibů
Potom se opat uchazeče ptá, zda chce pod vedením evangelia kráčet
úzkou cestou, kterou představuje tradice řádu a složit slib stálosti,
obrácení mravů a poslušnosti podle Řehole svatého Benedikta.
A uchazeč odpovídá:
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Utique, Pater præcepibus... (Ano, otče, za pomoci tvých
modliteb a milosti Boží).

4) Modlitba všech věřících
Modlitbu věřících představují litanie ke všem svatým. Před modlitbou
litanií se opat krátce modlí za bratra skládajícího sliby a potom všichni,
vyzváni slovy:
Flectamus genua! (Poklekněme!), pokleknou.
Litanie zakončí opat další modlitbou za bratra skládajícího sliby a po
výzvě:
Levate! (Povstaňte!), všichni povstanou.

5) Skládání slibu a posvěcení mnicha
Kandidát předstoupí před opata a přečte listinu se svým slibem.
Kandidát slibuje svou stálost v klášteře, ustavičnou změnu života podle
klášterních zvyklostí a poslušnost podle Řehole sv. Benedikta a
řádových konstitucí. Potom listinu se slibem na oltáři podepíše a ta
zůstane na oltáři až do konce mše svaté jako znamení jeho obětování se
Bohu. Když se profes vrátí na své místo, všichni povstanou a nový
mnich zazpívá třikrát tento verš:
Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam; et
non confundas me ab expectatione mea. (Přijmi mne, Pane,
podle svého příslibu a budu žít, a nezahanbi mne v mém
očekávání).
Komunita třikrát celý verš opakuje a na konec přidá Gloria Patri
(Sláva Otci...).
Nyní poklekne bratr před opatem a potom pokleká přede všemi bratry
se slavnými sliby s prosbou, aby se za něho modlili. Mezitím zpívá
komunita žalm 50:
Miserere mei Deus (Smiluj se nade mnou, Bože, pro své
milosrdenství).
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Po skončení tohoto obřadu se bratr vrátí na své místo a vrhne se před
opatem na zem. Opat se teď modlí tři modlitby: k Bohu Otci, k Bohu
Synu a k Bohu Duchu svatému za bratra, který složil slavné sliby,
v nichž pro nového mnicha vyprošuje Boží milost, požehnání a sílu, aby
mohl žít podle učiněného slibu.

6) Předání kukule
Po svém posvěcení mnich vstane ze země a opat požehná bílé roucho
cisterciáků zvané kukule.
Opat:
Dominus vobiscum. (Pán s vámi)
Všichni:
Et cum spiritu tuo. (I s tebou)
Opat přednese žehnací modlitbu a pokropí novou kukuli svěcenou
vodou. Teď opat obleče bratru kukuli a při tom říká:
Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum
creatus est in justitia et sanctitate veritatis. (Ať tě Pán obleče
novým člověkem, jenž je stvořen podle božího obrazu ve
spravedlnosti a svatosti pravdy).
Mnich odpoví:
Amen.
A mnich se vrátí na své místodo chóru a potom pokračuje mše svatá.
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