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Příloha č. 1 – Otázky položené sestrám jiných kontemplativních řádů 
Otázky k liturgii (můžete odpověď stručně anebo se také rozepsat – např. o významu 
jednotlivých úkonů, úvahách, které v souvislosti s jednotlivými prvky vedete apod.): 
 

1) Jaké jsou hlavní pilíře vašeho řeholního života? 
2) Jaké místo v něm zaujímá liturgie? 
3) Které prvky přítomné ve vašem denním či celoročním řádu (liturgie, pobožnosti, či 

jiné úkony) jsou charakteristické právě pro váš řád? Tzn., jinde se nenachází, a pokud 
ano, tak se na ně neklade takový důraz. 

4) Máte v současné době v souvislosti se slavením liturgie ve vaší komunitě nějaké 
otázky, které si kladete? Například také v souvislosti s příchodem nových sester, 
kterým předáváte váš způsob života? Pokud ano, jaké? 

5) Kolik typů úklon při liturgii rozlišujete (např. malá, střední, hluboká…)? Jakou mají 
podobu a v jakých momentech je děláte? 

6) Jsou některé momenty (verše) při modlitbě žalmů, při kterých poklekáte? 
7) Povstáváte při četbě krátkého čtení, které je součástí Denní modlitby církve, nebo 

sedíte? 
8) Konáte po skončení mše svaté „díkůčinění“ (tzn. nejen bezprostředně po svatém 

přijímání, ale též po skončení mše sv. zůstanete ještě v modlitbě v tichosti na místě)? 
Pokud ano, jak dlouho?   

9) Máte stanovenou pevnou dobu pro modlitbu růžence? Modlíte se ho společně nebo 
každá sestra zvlášť, příp. i v průběhu dne při nějaké jednoduché činnosti? 

10) Máte nějakou konkrétní formu „pátečního pokání“? Pokud ano, jakou? 
11) Konáte ve Svatém týdnu tzv. temné hodinky? 
12) Jak často máte adoraci před vystavěnou Nejsvětější svátostí? 
13) Máte k tématu nějaké doplnění, postřeh či připomínku? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 – Závěrečná modlitba po ranním a večerním rozjímání 
 
Ranní modlitba po rozjímání 
Modleme se: 
Prosíme Tě, Pane, přijmi se zalíbením prosby své církve, ať překoná všechna protivenství a 
všechny bludy, a tak ti může v nerušené svobodě sloužit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
Oremus: 
Ecclesiae tuae quaesumus, Domine, preces placatus admitte: ut destructis adversitatibus, et 
erroribus universis, secura tibi serviat libertate. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
 
Večerní modlitba po rozjímání 
Modleme se: 
Bože, Pastýři a Vůdce všech věřících, shlédni milostivě na svého služebníka našeho papeže 
N. (Františka), kterého jsi ustanovil pastýřem své církve; prosíme tě, dej, ať slovem i 
příkladem vzdělává ty, kterým stojí v čele, a tak se stádem sobě svěřeným dojde do věčného 
života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
Oremus:  
Deus, omnium fidelium Pastor et Rector, famulum tuum N. (Franciscum), quem pastorem 
Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei quaesumus, verbo et exemplo, quibus 
praeest, proficere, ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per 
Christum Dominum nostrum. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 - Žalm 67 (66) Bože, buď milostiv a žehnej nám  
 
Bože, buď milostiv a žehnej nám, * ukaž nám svou jasnou tvář, 
kéž se pozná na zemi, jak jednáš, * kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.  
Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kdekterý národ! 
Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě * a lidi na zemi řídíš.  
Ať tě, Bože, velebí národy, * ať tě velebí kdekterý národ! 
Země vydala svou úrodu, * Bůh, náš Bůh, nám požehnal.  
Kéž nám Bůh žehná, * ať ho ctí všechny končiny země! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 – Vespertinky 
 
Josefe, synu Davidův, 
neboj se přijmout Marii, svou manželku, 
neboť co v ní počalo, je z Ducha svatého; 
porodí Syna a dáš mu jméno Ježíš. 
Oroduj za nás, svatý otče Josefe,  
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 
Modleme se: 
Všemohoucí Bože, dovoláváme se zásluh snoubence Tvé nejsvětější Rodičky, abys nám na 
jeho přímluvu dal to, čeho nemůžeme dosáhnout sami. Který žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen. 
 
Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam, conjugem tuam; quod enim in ea natum est, 
de Spiritu Sancto est: pariet autem Filium, et vocabis nomen eius Jesum. 
Ora pro nobis, sancte Pater Joseph. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
Oremus: 
Sanctissimae Genetricis tuae sponsi, quaesumus, Domine, meritis adiuvemur: ut quod 
possibilitas nostra non obtinet, eius nobis intercessione donetur. Qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum. 
Amen. 
 
Svatý proroku Boží Eliáši, 
vůdce a otče karmelitánů, přimluv se za spásu nás všech. 
Oroduj za nás, svatý otče Eliáši,  
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.  
Modleme se: 
Dej, všemohoucí Bože, abychom se na přímluvu blaženého Eliáše, tvého proroka a našeho 
otce, kterého podivuhodně vynesl ohnivý vůz, jak věříme, pozvedli k nebesům a radovali se 
z útěchy Tvých svatých. Skrze Krista, našeho Pána.  
Amen.  
 
Sancte Propheta Dei Elia, Carmelitarum Dux et Pater, intercede pro nostra omniumque 
salute. 
Ora pro nobis, sancte Pater Elia. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
Oremus: 
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: ut, qui beatum Eliam, Prophetam tuum et Patrem 
nostrum, igneo curru mirabiliter elevatum esse credimus; eodem interveniente ad coelestia 
sublevemur, et Sanctorum tuorum consortio gaudeamus. Per Christum Dominum nostrum. 
Amen. 
 
 



Svatá Matko Terezie,  
shlédni z nebe a podívej se a navštiv svou vinici a dokonči, co tvá pravice zasadila.  
Oroduj za nás, sv. matko Terezie, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 
Modleme se: 
Vyslyš nás, Bože, náš Spasiteli: a jako se radujeme z památky blahoslavené Terezie, tvé 
panny a naší matky, tak ať se živíme jejím nebeským učením a jsme zdokonalováni 
roznícením čisté oddanosti. Skrze Krista, našeho Pána.  
Amen.  
 
Sancta Mater Teresia, respice de coelo, et vide et visita vineam istam: et perfice eam, quam 
plantavit dextera tua. 
Ora pro nobis, sancta Mater Teresia. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
Oremus:  
Exaudi nos, Deus, Salutaris noster: ut, sicut de beatae Teresiae, Virginis tuae et Matris 
nostrae, Commemoratione gaudemus, ita coelestis eis doctrinae pabulo nutriamur, et piae 
devotionis erudiamur affectu. Per Christum Dominum nostrum. 
Amen. 
 
Synové, buďte silní a jednejte statečně v zákoně, neboť v něm budete oslaveni. 
Oroduj za nás, svatý otče Jene, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.  
Modleme se: 
Bože, který jsi svatého vyznavače Jana, učitele a našeho otce učinil dokonalým milovníkem 
umrtvování a kříže: dej, abychom jeho následováním dosáhli věčné slávy. Skrze Krista, 
našeho Pána. 
Amen. 
 
Filii  confortamini, et viriliter agite in lege: quia in ipsa gloriosi eritis. 
Ora pro nobis, sancte Pater Joannes. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
Oremus: 
Deus, qui sanctum Joannem, Confessorem tuum atque Doctorem Patrem nostrum, perfectae 
sui abnegationis, et crucis amatorem eximium effecisti: concede; ut eius imitationi iugiter 
inhaerentes, gloriam assequamur aeternam. Per Christum Dominum nostrum. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5 – Žalm 130 (129) Z hlubin volám k tobě, Hospodine a modlitba 
za zemřelé 
 
Z hlubin volám k tobě, Hospodine, * Pane, vyslyš můj hlas! 
Tvůj sluch ať je nakloněn * k mé snažné prosbě! 
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * Pane, kdo obstojí? 
Ale u tebe je odpuštění, * abychom ti mohli v úctě sloužit.  
Doufám v Hospodina, * duše má doufá v jeho slovo,  
má duše čeká na Pána * více než stráže na svítání. 
Více než stráže na svítání * ať čeká Izrael na Hospodina,  
neboť u Hospodina je slitování, * hojné je u něho vykoupení.  
On vykoupí Izraele * ze všech jeho provinění. 
 
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,  
a světlo věčné ať jim svítí. 
Od brány pekelné 
Zachraň, Pane, duše jejich. 
Ať odpočívají v pokoji. 
Amen. 
Pane, vyslyš modlitbu mou. 
A mé volání ať přijde k tobě. 
Modleme se: 
Bože, Tvůrce a Vykupiteli všech věřících, uděl duším svým služebníků a služebnic odpuštění 
všech hříchů, ať na naše zbožné prosby dosáhnou odpuštění, jak si vždy přáli. Který žiješ a 
kraluješ na věky věků. 
Amen.  
Ať odpočívají v pokoji.  
Amen. 
 
De profundis clamavi ad te Domine: * Domine exaudi vocem meam. 
Fiant aures tuae intendentes, * in vocem deprecationis meae. 
Si iniquitates observaveris, Domine: * Domine, quis sustinebit? 
Quia apud te propitiatio est, * et propter legem tuam sustinui te, Domine. 
Sustinuit anima mea in verbo eius, * speravit anima mea in Domino.  
A custodia matutina usque ad noctem, * speret Israel in Domino. 
Quia apud Dominum misericordia, * et copiosa apud eum redemptio. 
Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius. 
 
Requiem aeternam dona eis Domine,  
Et lux perpetua luceat eis. 
 
A porta inferi 
Erue, Domine, animas eorum. 



Requiescant in pace. 
Amen. 
Domine, exaudi orationem meam. 
Et clamor meus ad te veniat.  
 
Oremus:  
Fidelium Deus omnium Conditor et Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum 
remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis 
supplicationibus consequantur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 
 
Amen. 
Requiescant in pace. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 6 – Salve Regina 
 
Modlitba Zdrávas, Královno (samotnou modlitbu zde neuvádíme, protože je obecně v církvi 
známa).  
Po modlitbě Zdrávas, Královno následuje: 
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.  
 
Modleme se: 
Všemohoucí, věčný Bože, který jsi tělo a duši přeslavné Panny a Matky Marie 
spolupůsobením Ducha svatého tak připravil, aby se mohla stát důstojným příbytkem tvého 
Syna, dej, abychom, když se radujeme z její památky, byli její milostivou přímluvou 
vysvobozeni ode všeho nastávajícího zla i od věčné smrti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
Pokrop mě, Pane, yzopem a budu čistý, umyj mě a budu bělejší než sníh.  
Smiluj se nade mnou, Bože * pro své velké milosrdenství 
pro své velké slitování * zahlaď mou nepravost.  
 
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému 
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen. 
 
Pokrop mě… 
 
Ukaž nám, Pane, své milosrdenství 
a dej nám svou spásu.  
Pane, vyslyš modlitbu mou.  
A mé volání ať přijde k tobě.  
 
Modleme se: 
Vyslyš nás, Pane, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, a milostivě sešli z nebes svého 
svatého anděla, aby střežil, podporoval, chránil, navštívil a bránil všechny, kdo přebývají 
v tomto příbytku. Skrze Krista, našeho Pána.  
Amen. 
 
Salve Regina… 
Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,  
ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
Domine, exaudi orationem meam 
et clamor meus ad te veniat 
 
 
 
 



Oremus: 
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut 
dignum filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu sancto cooperante praeparasti: da, ut 
cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte 
perpetua liberemur. Per eundem Christum Dominum nostrum.  
Amen. 
 
Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor, lavabis me et super nivem dealbabor.  
 
Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam et secundum multitudinem 
miserationum tuarum dele iniquitatem meam.  
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, 
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.  
Amen.  
Asperges me,  
Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me et super nivem dealbabor. 
 
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.  
Et salutare tuum da nobis.  
Domine, exaudi orationem meam. 
Et clamor meus ad te veniat.  
 
Oremus: 
Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: et mittere digneris sanctum 
Angelum tuum de coelis; qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes 
habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.  
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 7 - Flos Carmeli 
 
Flos Carmeli,  Karmelská jsi 
Vitis florigera   růže, réva sladká, 
Splendor caeli   plná krásy,  
Virgo puerpera  Panna a přec Matka, 
Singularis   naše Paní. 
 
Mater mitis,    Matko milá, 
Sed viri nescia,  čistý květe Boží,  
carmelitis   tys vždy byla  
esto propitia,    spásnou hvězdou v moři,  
Stella maris   zůstaň s námi. 
 
Radix Jesse,    Růže z Jesse, 
germinans flosculum,  z které kvítek raší,  
nos adesse   modlíme se,  
Tecum in saeculum  buď vždy matkou naší,  
Patiaris   jež nás chrání.  
 
Inter spinas   Liliová 
Quae crescis lilium  kráso mezi trny, 
Serva puras   stvoř v nás nová 
Mentes fragilium srdce bez poskvrny, 
Tutelaris   chraň je v dlani. 
 
Armatura    Mocná zbrani, 
Fortis pugnantium  když nastanou boje, 
Furunt bella   kéž nás chrání 
Tende praesidium  škapulíře tvoje 
Scapularis   bez ustání. 
 
Per incerta   Východisko 
Prudens consilium  z nejistot nám dáváš,  
Per adversa   klidné místo 
Luge solatium   pro nás vyhledáváš,  
Largiaris   léčíš rány.  
  
Mater dulcis   Jsi nám matka  
Carmeli Domina  Karmelská jsi Paní 
Plebem tua   o svá sladká 
Reple laetitia   rajská radování, 
Qua bearis   děl se s námi.  
 



Paradisi   Zemskou poutí 
Clavis et ianua  veď nás, cesto pravá 
Fac nos duci,   v ráj, kde jsou ti 
Quo, Mater, gloria  koruna a sláva 
Coronaris. Amen.   Bohem dány. Amen.  
 


