Vstupní zpěv:

Římskokatolická farnost u kostela
sv. Františka z Assisi Praha – Chodov
Slavnostní mše svatá u příležitosti žehnání
Komunitního centra Matky Terezy
v Praze – Hájích

26. května 2007 – 10.30 hodin

Úvod
Biskup: Milost a pokoj ať je s vámi se všemi ve svaté Boží církvi.
Všichni: I s tebou.

Žehnání nového sedes

předsedá Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup
pražský

Pane Ježíši, tys dal pastýřům své církve příklad, že nemají chtít, aby jim
jiní sloužili, ale sami mají sloužit svým bratřím a sestrám. Dej, ať ti, kdo
budou předsedat bohoslužbě z tohoto místa + jsou horliví ve službě, ať
hlásají tvé slovo a slaví svatá tajemství. Ať tě mohou spolu se svěřeným
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lidem navěky chválit, až zasednou ve tvém věčném království. Neboť ty
žiješ a kraluješ na věky věků.
Všichni: Amen.

Obřad žehnání nového ambonu

Bože, zdroji moudrosti a pravdy, ty voláš nás lidi ze tmy do svého
jasného světla. Děkujeme ti, že nás nenecháváš hladovět, ale sytíš nás
pokrmem svého slova. Prosíme tě, požehnej nás i tento + nový ambon,
ať nám od něho zní hlas tvého Syna. Ať mu pozorně nasloucháme a
jeho slovo poctivě svým životem naplňujeme. Dej, ať nám hlasatelé
tvého slova ukazují správnou cestu a my pod tvým vedením po ní věrně
kráčíme a následujeme Krista. Neboť On s tebou žije a kraluje na věky
věků.
Všichni: Amen.

koupele, jíž jsme byli pro Kristovy zásluhy očištěni od hříchů a
uschopněni přinášet ti sami sebe jako oběť živou a svatou.
A všechny, kdo ti budou vzdávat chválu u tohoto oltáře, doveď do
nebeského Jeruzaléma, kde tě budou oslavovat po celou věčnost. Skrze
Krista, našeho Pána.
Všichni: Amen.
Biskup v doprovodu jáhnů prochází kostelem a celým centrem a kropí lid a stěny
kostela.
Schola zpívá antifonu Spatřil jsem pramen vody
Následují zpěvy:

Podobně jsou žehnány i další součásti kostela: svatostánek, zpovědnice, kříž a
křížová cesta.

Požehnání vody

Bratři a sestry, s radostí jsme se zde sešli, abychom zasvětili Pánu tento
kostel a celé centrum. Sledujme svaté obřady s vnitřní usebraností, aby se
naše srdce naplnila svatou nadějí. Shromážděni u jednoho oltáře
přistupujeme ke Kristu, živému kameni; spolu s ním vytváříme duchovní
chrám. Prosme ho pokorně, aby požehnal tuto vodu, kterou budeme
pokropení na znamení pokání a na připomínku svého křtu, a kterou
pokropíme také stěny tohoto kostela, domu a nový oltář. Především však
usilujme o to, abychom byli sjednoceni ve víře a představovali živou
církev, putující po zemi, která je znamením a projevem Boží lásky všem
lidem.
Bože, ty jsi pro celý svět pramenem světla a života, ty miluješ lidi velikou
láskou: staráš se o ně s otcovskou péčí, slitováváš se nad nimi, odpouštíš
jim hříchy a přivádíš je ke Kristu, který je hlavou církve; ve svém
milosrdenství jsi totiž ustanovil, aby ti, kdo jako hříšníci vstoupí do
křestního pramene a spolu s Kristem zemřou, povstali v nevinnosti
k novému životu, a stali se údy Kristovými a spoludědici jeho věčné
slávy. Požehnej + tedy, Bože, tuto vodu, kterou budeme pokropeni my i
tento nový oltář, chrám a celá stavba, aby se nám stala znamením křestní
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Po návratu k sedes říká biskup:
Bůh, Otec milosrdenství, jemuž zasvěcujeme tento nový oltář, ať nám
odpustí hříchy a dá nám milost, abychom mohli na jeho oltáři v nebi
navěky přinášet oběť chvály.
Všichni: Amen.
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Modleme se.
Bože, tys chtěl přitáhnout všechny lidi k svému Synu, který byl vyvýšen
na oltář kříže. Naplň nebeskou milostí své věřící, kteří ti zasvěcují tento
oltář; a kdykoli se kolem něho shromáždí, posiluj je svátostným
pokrmem a působením svého svatého Ducha upevňuj jejich jednotu,
aby vždy byli lidem tobě zasvěceným. Skrze tvého Syna Ježíše Krista
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
na věky věků.
Všichni: Amen.
BOHOSLUŽBA SLOVA
Odpověď k resp. žalmu:

Zpěv před Evangeliem:

Následuje Evangelium, homilie a vyznání víry
LITANIE
Bratři a sestry, ať naše modlitby vystoupí k Bohu, všemohoucímu Otci,
skrze Ježíše Krista, a s ním ať se za nás přimlouvají také všichni svatí,
spoluúčastníci v jeho utrpení i u jeho stolu.
Jáhen: Povstaňme k modlitbě.
(Prosba k Bohu)
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
(Vzývání svatých)
Svatá Maria, Matko Boží,
Svatý Michaeli,
Svatí Boží andělé,
Svatý Jene Křtiteli,
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Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se
Oroduj za nás
Orodujte za nás
Oroduj za nás
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Sesláním Ducha svatého
Svatý Josefe,
Svatý Petře a Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Svatá Maří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatá Perpetuo a Felicito,
Svatá Anežko,
Svatá Ludmilo,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Svatý Basile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Benedikte,
Svatý Františku a Dominiku,
Svatý Františku Xaverský,
Svatý Filipe Neri,
Svatý Jene Maria Vianeyi,
Svatá Kateřino Sienská,
Svatá Terezie z Avily,
Svatá Anežko česká
Matko Terezo z Kalkaty
Všichni svatí a světice Boží,
(Vzývání Krista)
Měj s námi slitování,
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Od smrti věčné
Od vlažnosti k tvému chrámu
Od neuctivosti ve tvém chrámě
Svým svatým vtělením
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním

Oroduj za nás
Orodujte za nás
Oroduj za nás

Orodujte za nás
Oroduj za nás

Orodujte za nás
Oroduj za nás
Orodujte za nás
Oroduj za nás

vysvoboď nás, Pane

Ježíši, Synu Boha živého
smiluj se nad námi
smiluj se nad námi
Ježíši, který sis vyvolil chrám za svůj stánek
Ježíši, který jsi řekl: můj dům je dům modlitby smiluj se nad námi
Ježíši, který chceš, abychom se ve Tvém jménu v chrámu shromažďovali
smiluj se nad námi
Ježíši, který chceš, abychom se v chrámu Tvému otci klaněli
smiluj se nad námi
Ježíši, který zde s námi v Nejsvětější svátosti oltářní budeš přebývat
smiluj se nad námi
Ježíši, jehož nejsvětější oběť za naše hříchy zde na oltáři budeme přinášet
smiluj se nad námi
Ježíši, který jsi nás na kříži svatým chrámem Ducha učinil
smiluj se nad námi
(Prosby v různých potřebách)
I když jsme hříšníci,
prosíme tě, vyslyš nás
Veď a ochraňuj svou církev.
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém povolání.
Všem národům dej mír a pravou svornost.
Nám všem dej sílu vytrvat v tvé službě.
Požehnej tento dům Boží
Posvěť tento oltář ke své oběti
prosíme tě, vyslyš nás
Abys nás vyslyšel,
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.

Orodujte za nás
vysvoboď nás, Pane
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Kriste, uslyš nás
Kriste, vyslyš nás.

Na přímluvu blahoslavené Panny Marie a všech svatých vyslyš, Bože,
naše modlitby a dej, ať se tento oltář stane místem, kde se uskutečňuje
zpřítomnění kalvarské oběti,
a kde se tvůj lid shromažďuje, aby na ní měl účast, otvíral ti své srdce,
modlil se a projevoval ti svou zbožnost a lásku. Skrze Krista, našeho
Pána.
Všichni: Amen.
Poté, co pronesl modlitbu zasvěcení oltáře, vkládá biskup do něj ostatek blahoslavené
Matky Terezy. Oltář je pomazán olejem křižma, kterým se zvýrazní jeho trvalé
zasvěcení bohoslužbě oběti. Vonný dým kadidla, které na oltáři biskup zapaluje,
symbolizuje vůni modlitby a oběti zdejšího společenství, kterou ve spojení s Kristem
bude přinášet nebeskému Otci.
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Na závěr obřadu zasvěcení oltáře biskup s místním farářem položí na oltář
symbolizující Krista plátno, květiny a nakonec na něm zapálí svíce.
UKLÁDÁNÍ OSTATKŮ
Zatímco biskup s pomocníky ukládá ostatky do schránky na oltáři, zpíváme:.
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MODLITBA KE SVĚCENÍ
Bože, chválíme tě a oslavujeme, neboť tys ve své nevýslovné dobrotě
stanovil, aby se různé starozákonní předobrazy oltáře naplnily a dovršily
v Kristu. Noe, druhý praotec lidstva, když opadly vody potopy, postavil
ti oltář a přinesl oběť, kterou jsi, Otče, se zalíbením přijal, a znovu jsi
ukázal lidem, že je máš rád. Oltář vystavěl otec naší víry Abrahám, který
celým srdcem uvěřil v tvé slovo, a aby se ti líbil, neušetřil ani svého
milovaného syna Izáka. Také Mojžíš, prostředník Starého zákona,
zbudoval oltář, který byl pokropen beránkovou krví, a tak naznačoval
tajemným způsobem oltář kříže.
To všechno naplnil Kristus svou velikonoční obětí: On je kněz a
zároveň oběť, na kříži se ti, Otče, odevzdal jako oběť neposkvrněná,
kterou byly zahlazeny hříchy celého světa a potvrzena nová a věčná
smlouva.
Proto tě, Bože, pokorně prosíme: Vylej své požehnání na tento oltář,
zbudovaný na místě, kde se shromažďuje tvá církev, ať je slavením
Kristovy oběti navždy posvěcen a stane se stolem Páně, z něhož bude
tvůj lid čerpat sílu účastí na posvátné hostině.
Ať je nám tento kámen (oltář) znamením Krista, z jehož probodeného
boku vytekla krev a voda a v němž mají svůj počátek svátosti církve. Ať
je stolem prostřeným k hostině, k níž máme zasednout s Kristem,
abychom na tebe složili své starosti i břemena a posilnili se na další
cestu. Ať je místem pokoje a našeho důvěrného setkání s tebou, aby ti,
kteří se budou sytit tělem a krví tvého Syna, byli naplněni jeho Duchem
a tvá láska aby v nich rostla.
Ať je pramenem jednoty církve a bratrské svornosti, k němuž se budou
tvoji věřící společně scházet, aby z něho čerpali ducha vzájemné lásky.
Ať je středem, kde se spojují všechny naše chvály a děkování, dokud
s jásotem nevejdeme do věčného domova, kde ti budeme přinášet oběť
ustavičné chvály s Kristem, naším veleknězem a živým oltářem.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny
věky věků.
Všichni: Amen.
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POMAZÁNÍ OLTÁŘE OLEJEM
Ať Bůh posvětí svou mocí tento oltář, který, konajíce posvátnou službu,
mažeme olejem, aby byl viditelným znamením Krista, který se obětoval
Otci za život světa.
Biskup za pomoci jáhna lije křižmo na oltář – uprostřed a na čtyřech rozích a
roztírá je po horní ploše oltáře. Zpíváme žalm 117 s odpovědí:

Biskup sype kadidlo na hořící uhlíky na oltáři a říká:
Ať stoupá naše modlitba, Bože, před tvou tvář jako kadidlo, a jako se
tento dům naplňuje příjemnou vůní, tak ať tvá církev vydává vůni
Kristovu.
Poté oltář okouří. Při tom zpíváme žalm 118 s odpovědí:

Poté je oltář připraven k mešní oběti. Biskup zapaluje svíčky a říká:
Ať Kristovo světlo ozáří tento oltář a ať vyzařuje i z těch, kdo mají účast
na večeři Páně.
Biskup i přítomní kněží vzdávají polibkem úctu právě posvěcenému oltáři, při tom
zpíváme:
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EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA
K přinášení a přípravě darů zpíváme „Dary tyto přinášíme“ a následující
píseň:

Beránku Boží:

Svatý:

Zpěv k sv. přijímání:
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Po sv. přijímání intonuje biskup děkovný chvalozpěv:

Po požehnání zpíváme:
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Pro potřeby farnosti Chodov připravilo občanské sdružení
Společnost pro duchovní hudbu
http://www.sdh.cz,
http://zpravodaj.sdh.cz,
http://www.convivium.cz
A.M.D.G. 2007
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