Slib salesiánů
spolupracovníků
LITURGICKÉ TEXTY

Úvodní obřady
VSTUPNÍ ANTIFONA (Žl 104, 3-4)
Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho
moci, hledejte vždy jeho tvář.
Představení uchazečů
(Uchazeče představí a všechny účastníky uvítá jménem pořádajícího místního
společenství koordinátor nebo jím pověřená osoba)
VSTUPNÍ MODLITBA
Bože, tys chtěl, aby se tvé evangelium stalo kvasem světa. Dej svým věřícím,
které jsi povolal k apoštolátní práci ve světě, aby proniknuti křesťanským
duchem a dobrým plněním svých povinností neustále budovali tvé království.
Skrze tvého Syna . . .

Bohoslužba slova
1. ČTENÍ (Řím 6, 3-11)
Čtení z listu sv. apoštola Pavla Římanům.
Bratři a sestry!
My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, jsme tím křtem
byli ponořeni do jeho smrti.
Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním " pohřbeni. A
jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme
žít úplně novým životem. Neboť jestliže jsme s ním srostli tím, že jsme mu
podobni v jeho smrti, budeme mu tak podobni v jeho zmrtvýchvstání.
Vždyť přece víme, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby
ztratila svou moc přirozenost nakloněná ke hříchu a my abychom už více
hříchu neotročili. Neboť kdo umřel, je osvobozen od hříchu. Jestliže jsme
však s Kristem umřeli, jsme pevně přesvědčeni, že spolu s ním také
budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt
nad ním už nemá vládu. Když umřel, bylo to proto, aby zničil hřích jednou
provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé pro
hřích, ale za žijící pro Boha, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.

RESPONSORIÁLNÍ ŽALM

odp.: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina,
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Novou píseň vložil do mých úst, chvalozpěv našemu Bohu.
Mnozí to uvidí a nabudou úcty, Budou doufat v Hospodina.

odp.:
V obětních darech si nelibuješ,
zato j si mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsi řekl: Hle, přicházím,

odp.:
Ve svitku knihy je o mně psáno:
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon j e v mém nitru.

odp. :
Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine.

odp.:
Neodpírej mi, Hospodine, své slitování,
tvá láska a věrnost ať mě neustále chrání.

odp.:

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Dám vám nové přikázání, praví Pán: milujte se navzájem, jak
jsem já miloval vás. Aleluja.
EVANGELIUM (Jan 12, 24-26)

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům:
"Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a
neodumře, zůstane samo, odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má
svůj život rád, ztratí ho, kdo však svůj život na tomto světě nenávidí,
uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě
následuje., a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží,
Otec ho zahrne poctou. "
(Po domluvě s hlavním celebrantem mohou být použity i jiné vhodné texty.)
Následuje homilie

Skládání spolupracovnického slibu
1. Obnova křestního vyznání
Kněz: Bratři a sestry, co žádáte?
Uchazeč: Žádám, abych byl(a) přijat(a) mezi salesiány spolupracovníky.
Kněz: Již při svatém křtu jste se Bohu zasvětili křestními sliby. Nyní, když
chcete nastoupit cestu dokonalejšího křesťanského života, obnovte nejdříve
sliby Bohu již dané.
Proto se vás ptám: Zříkáte se zlého ducha?
Uchazeč: Ano.
Kněz: I všeho co působí?
Uchazeč: Ano.
Kněz: I všeho, čím se pyšní?
Uchazeč: Ano.
Kněz: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Uchazeč: Věřím.
Kněz: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil
z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici
Otcově?
Uchazeč: Věřím.
Kněz: Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Uchazeč: Věřím.
Kněz: Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou
v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Všichni: Amen

2. Litanie
Kněz vyzve shromáždění k modlitbě těmito slovy:
Dobrořečme nejsvětější Trojici za dar,
který se projevil na těchto našich bratrech a sestrách.
Zemřeli hříchu a narodili se křtem k novému životu
a nyní se zavazují Bohu
prožívat křestní milost plněji a důkladněji.
Prosme nyní pokorně Otce,
aby na přímluvu Panny Marie a všech svých svatých
vylil své požehnání na tyto své syny a dcery
povolané následovat Krista
v apoštolském duchu svatého Jana Boska,
aby je posílil ve zvláštní smlouvě,
kterou s nimi dnes uzavírá.
Shromáždění při zpěvu litanií stojí.
K výčtu svatých se mohou připojit jména národních a místních patronů, patronů provincie a
svatých, jejichž jména nosí ti, co skládají sliby. Litanie zpívá jáhen, schola, nebo jiná vhodná
osoba.

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se

Svatá Maria, Matko Boží
Svatý Michaeli
Svatí Boží andělé

Oroduj za nás
Oroduj za nás
Orodujte za nás

Svatý Jene Křtiteli
Svatý Josefe

Oroduj za nás
Oroduj za nás

Svatí Petře a Pavle
Svatí Ondřeji a Jene
Svatí apoštolové a evangelisté

Orodujte za nás
Orodujte za nás
Orodujte za nás

Svatá Maří Magdaleno
Svatí učedníci Páně

Oroduj za nás
Orodujte za nás

Svatý Štěpáne a Vavřinče
Svatá Felicito a Pepetuo
Svatá Anežko Římská
Svatí Aloisi Versiglio a
Kaliste Caravario
Svatí mučedníci Kristovi

Orodujte za nás
Orodujte za nás
Oroduj za nás

Svatý Václave
Svatý Vojtěchu
Svatý Jene Nepomucký
Svatý Prokope
Svatá Ludmilo
Svatá Anežko česká
Svatí patronové našeho národa

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

Svatý Basile
Svatý Augustine
Svatý Benedikte
Svatý Bernarde
Svatí Františku a Dominiku
Svatý Ignáci z Loyoly
Svatý Františku Saleský
Svatý Jene Bosko
Svatá Kateřino Sienská
Svatá Terezie od Ježíše
Svatá Marie Dominiko Mazzarellová
Svatý Dominiku Savio
Blahoslavená Lauro Vicuňo
Blahoslavený Michale Ruo
Blahoslavený Filipe Rinaldi
Blahoslavená Alexandrino Maria da Costa
Svatí a blahoslavení ze salesiánské
rodiny
Všichni svatí a světice Boží

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

Měj s námi slitování
Ode všeho zlého
Od všeho hříchu
Od smrti věčné
Svým vtělením

Vysvoboď nás, Pane
Vysvoboď nás, Pane
Vysvoboď nás, Pane
Vysvoboď nás, Pane
Vysvoboď nás, Pane

Orodujte za nás
Orodujte za nás

Orodujte za nás
Orodujte za nás

Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
Sesláním Ducha svatého

Vysvoboď nás, Pane
Vysvoboď nás, Pane

I když jsme hříšníci

Prosíme tě vyslyš nás

Abys obnovil a rozmnožil dary Ducha
svatého svému služebníku našemu
papeži N. . . . . . . . našemu biskupovi N. .
a všem biskupům církve

Prosíme tě vyslyš nás

Abys požehnal životu a apoštolátu
zasvěcených osob k prospěchu
celého lidstva

Prosíme tě vyslyš nás

Abys dal hojnost svého požehnání
rodičům těchto bratří a sester za dar,
který ti připravili

Prosíme tě vyslyš nás

Abys dal stále větší jednotu
a plodnost salesiánské rodině,
aby lépe sloužila církvi a mládeži

Prosíme tě vyslyš nás

Abys dal těmto našim bratřím a sestrám
sílu kráčet vpřed a setrvat ve svém
životním rozhodnutí

Prosíme tě vyslyš nás

Abys požehnal, posvětil a zasvětil
tyto naše bratry a sestry

Prosíme tě vyslyš nás

Kriste uslyš nás
Krista vyslyš nás

Kriste uslyš nás
Kriste vyslyš nás

Kněz (s rukama vztaženýma nad slibujícími říká) :
Vyslyš, Otče, prosby svého lidu,
připrav srdce a vůli těchto svých bratří a sester
k přijetí darů Ducha svatého;
očisti je od hříchů a zapal žárem lásky svého Syna,
který vydal sám sebe za nás
a nyní žije a kraluje na věky věků.
Všichni: Amen.

3. Slib
Jménem Sdružení slib přijímá provinciální koordinátor nebo jím delegovaný
člen Sdružení
Koordinátor: Bratři a sestry! Členství ve Sdružení salesiánů spolupracovníků
začíná osobním slibem, který vyjadřuje vaši vůli prožívat křestní závazek podle
Plánu apoštolského života. Žádám vás proto, abyste nyní před Bohem, Církví a
tímto shromáždění přednesli slib salesiánů spolupracovníků.
Uchazeč:
,,Klaním se ti, Bože Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ. Děkuji ti, že jsi
mě stvořil a vykoupil, že jsi mě povolal, abych se stal(a) členem/kou
společenství tvé církve, a že jsi mě v ní seznámil s apoštolskou rodinou Dona
Boska, která pro tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám.
Když si mě přitáhla tvá milosrdná láska, chci tě také já milovat konáním dobra.
Proto já, NN, SLIBUJI,
že se budu snažit (jako kněz) svým životem uskutečňovat Plán apoštolského
života Sdružení salesiánů spolupracovníků, to znamená:
– být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi;
– pracovat ve tvém království zvláště pro povznesení a spásu mládeže;
– prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha;
– spolupracovat ve společenství salesiánské rodiny na apoštolátních iniciativách
místní církve.
Otče, daruj mi sílu svého Ducha, abych dokázal(a) být věrným svědkem těchto
závazků.
Panna Maria Pomocnice, Matka církve, ať je se mnou a vede mě v tomto
životním rozhodnutí. Amen“.

Koordinátor (uvítá nové členy Sdružení např.):
NN, s radostí tě/vás vítám mezi salesiány spolupracovníky.
Následuje slavnostní podpis textu slibu (je vhodné doprovodit zpěvem písně).
Liturgie pokračuje přinášením darů a bohoslužbou oběti.
Přímluvy NEJSOU!!! - byly v litaniích

Bohoslužba eucharistická
MODLITBA NAD DARY
Bože, obětí svého Syna jsi chtěl spasit celé lidstvo. Pro tuto oběť dopřej svým
služebníkům, které si voláš k apoštolské práci, aby do míst, kde žijí, přinášeli
Tvého ducha a byli kvasem. Skrze Krista, našeho Pána.
PREFACE (obecná III nebo jiná)
ANTIFONA K PŘIJIMÁNÍ
Kristus nás miloval a vydal se za nás v oběť, Bohu velmi příjemnou.

OBNOVA SPOLUPRACOVNICKÉHO SLIBU
Před modlitbou po přijímání je vhodné, když přítomní salesiáni spolupracovníci
obnoví svůj slib. Jeden ze spolupracovníků čte text slibu až po: Proto já NN,
OBNOVUJI SLIB. Postupně každý ze spolupracovníků řekne celou tuto větu
se svým jménem. Pak zástupce dokončí text slibu.
OBNOVA SLIBU
,,Klaním se ti, Bože Otče, protože jsi dobrý a všechny miluješ. Děkuji ti, že jsi
mě stvořil a vykoupil, že jsi mě povolal, abych se stal(a) členem/kou
společenství tvé církve, a že jsi mě v ní seznámil s apoštolskou rodinou Dona
Boska, která pro tebe žije ve službě mládeži a lidovým vrstvám.
Když si mě přitáhla tvá milosrdná láska, chci tě také já milovat konáním dobra.
Proto já, NN, OBNOVUJI SLIB,
že se budu snažit svým životem uskutečňovat Plán apoštolského života Sdružení
salesiánů spolupracovníků, to znamená:
– být věrným Kristovým učedníkem v katolické církvi;
– pracovat ve tvém království zvláště pro povznesení a spásu mládeže;
– prohlubovat a dosvědčovat salesiánského ducha;
– spolupracovat ve společenství salesiánské rodiny na apoštolátních iniciativách
místní církve.
Otče, daruj mi sílu svého Ducha, abych dokázal(a) být věrným svědkem těchto
závazků.
Panna Maria Pomocnice, Matka církve, ať je se mnou a vede mě v tomto
životním rozhodnutí. Amen“.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Bože, přijetí této svátosti je nám pramenem všech milostí. Prosíme Tě za věřící,
kteří se dnes zasvětili Tvé službě:
Dej, ať je posílí účast na eucharistické hostině, aby byli statečnými svědky
křesťanské pravdy, a dnešní svět skrze ně poznával, že církev je stále živá a
slouží dobru lidstva. Skrze Krista, našeho Pána.

