Žehnání matce
po porodu dítěte

Podle ritu Pražské a Moravské církevní provincie.

Žehnání může být udíleno křesťanské matce, která je katolického
vyznání a která porodila dítě v řádném manželství. Žehnání se ne
udílí mimo kostel nebo kapli.
Je třeba připravit rochetu a bílou štólu, oblečení pro ministranty,
aspergil a kropenku, Rituale, klekátko a svíčku.
Kněz s asistenci přijde k prahu kostela kde matka (s již pokřtěným
dítětem) klečí, v ruce má rozžatou svíci. Kněz je oděn v rochetě
s bílou štolou. Kněz těmito nebo podobnými slovy řekne:

Křesťanská matko! Maria, Rodička Boží, šla čtyřicáté
ho dne po narození Ježíšově do chrámu v Jeruzalémě,
aby tam své Božské Dítě obětovala Pánu, a aby i sebe
pokorně podrobila zákonu a přinesla oběť očišťování,
ačkoliv k tomu nebyla vázaná jako jiné matky. Podle
jejího příkladu i křesťanské matky konají svojí prv
ní cestu po svém zotavení do chrámu Páně, aby tam
veřejně a slavně vzdali Bohu díky za ochranu poskyt
nutou v nebezpečích, aby Mu obětovali dítě, které se
jim dostalo a zároveň je doporučili Jeho otcovské péči.
Hořící svíce ve vaší ruce připomíná Ježíše Krista, pra
vé světlo světa, které matce a jejímu dítěti má svítit na
cestu ke svatému životu. Pokropení svěcenou vodou
je obrazem milosti Boží, která má jako rosa padat na
matku, aby konala své mateřské povinnosti.
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Kněz pokropí rodičku svěcenu vodou a potom se modlí:
= Adiutórium nostrum = Naše pomoc je ve

jmé
in nómine Dómini.
nu Páně.
+ Qui fecit cælum et + Který učinil nebe i ze
terram.
mi.
Ant. Hæc accipiet.

D

ómini est terra, et
plenitúdo ejus: * orbis terrárum, et univérsi
qui hábitant in eo.
2. Quia ipse super mária
fundávit eum: * et super
flúmina preparávit eum.
3. Quis ascéndet in montem Dómini? * aut quis
stabit in loco sancto ejus?
4. Ínnocens mánibus et
mundo corde, * qui non
accépit in vano ánimam
suam, nec jurávit in dolo
próximo suo.
5. Hic accípiet benedictiónem a Dómino: * et misericórdiam a Deo, salutári suo.
6. Hæc est generátio que256

Ta obdrží.

Žalm 23

H

ospodinu
náleží
země i to, co je na ní,
* svět i ti, kdo jej o bývají.
2. Neboť on jej založil nad
moři, * upevnil ho nad
proudy vod.
3. Kdo smí vystoupit na
Hospodinovu horu, * či
kdo smí stát na jeho svatém místě?
4. Ten, kdo má ne
vinné
ruce a čisté srdce, * jehož
duše nebaží po marnosti,
kdo svému bližnímu křivě
nepřísahá.
5. Ten přijme požehnání
od Hospodina * a milosrdenství od Boha, svého
Spasitele.
6. To je pokolení těch,

réntium eum, * queréntium fáciem Dei Jacob.
7. Attóllite portas, príncipes, vestras, † et elevámini, portæ æternáles: * et
introíbit Rex glóriæ.
8. Quis est iste Rex glóriæ?
* Dóminus fortis et potens:
Dóminus potens in prœlio.
9. Attóllite portas, príncipes, vestras, † et elevámini, portæ æternáles: * et
introíbit Rex glóriæ.
10. Quis est iste Rex glóriæ? * Dóminus virtútum
ipse est Rex glóriæ.
= Glória Patri, et Fílio, *
et Spirítui Sancto.
+ Sicut erat in princípio,
et nunc, et semper, * et in
sǽcula sæculórum. Amen.
Ant. Hæc accipiet bene
dictiónem a Dómino. et
misericórdiam a Deo sal
tári suo: quia hæc est ge
nerátio quaréntium Dó
ninum.

kdo ho hledají, * kdo hledají tvář Jakubova Boha.
7. Zdvihněte brány, knížata, † a zvyšte se prastaré vchody, * ať vejde král
slávy!
8. Kdo je ten král slávy? †
Silný a mocný Hospodin,
* Hospodin udatný v boji.
9. Zdvihněte brány, knížata, † a zvyšte se prastaré vchody, * ať vejde král
slávy!
10. Kdo je ten král slávy?
* Hospodin zástupů, on je
král slávy!
= Sláva Otci, i Synu, *
i Duchu Svatému.
+ Jako byla na počátku,
i nyní, i vždycky, * a na
věky věků. Amen.
Ant. Ta obdrží požehnání
od Hospodina, a milosr
denství od Boha, svého
Spasitele, neboť to je po
kolení těch, kteří hledají
Pána.
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Kněz podá matce konec své štóly, který mu spadá přes levé rameno
a uvede jí do chrámu:

Ingrédere in templum Dei,
adóra Fílium beátæ Ma
ríæ Vírginis, qui tibi
fecunditátem tríbuit pro
lis.

Vsupte do chrámu Boží
ho, pokloňte se Synu bla
hoslavené Panny Marie,
který vás obdařil dítkem.

V ritu Pražské církevní provincie kněz k tomu dodá v jazyce lidu:

Nyní s důvěrou přikročte k oltáři Páně a obětujte se
s duší vděčnou spolu i se svým dítětem Pánu, který
se ráčil za vás, jako i za všechny lidi, na kříži oběto
vat. Učiňte slib, že budete svou vděčnost prokazovat
plněním všech mateřských a ostatních povinností své
ho stavu. Abyste pak tento slib tím jistěji uskutečnila,
umiňte si, že se budete každodenně (se svými dětmi)
modlit ranní i večerní modlitby a častěji během dne
obnovovat svůj úmysl konat své povinnosti z lásky
k Bohu chtít se bedlivě chránit každého hříchu. Pak
bude požehnání Boží, které vám nyní jménem Církve
svaté udělím, na vás spočívat a bude vám propůjčovat
útěchu a posilu ve všelikém utrpení.
Rodička vstoupí do chrámu, poklekne pře oltářem a děkuje Bohu
za prokázaná dobrodiní. Kněz stojí na subpedaneu uprostřed oltá
ře (pokud je přítomna Nejsvětější svátost tak na evangelijní straně
oltáře) a obrácen směrem k rodičce se modlí.

Kýrie, eléison.
+ Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
=
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Pane, smiluj se.
+ Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
=

=

Pater noster...

Modlí se tiše až do:

Et ne nos indúcas in ten
tatiónem.
+ Sed líbera nos a malo.
= Dómine, exáudi oratió
nem meam.
+ Et clamor meus ad te
véniat.
= Salvam fac ancíllam tu
am.
+ Deus meus, sperántem
in te.
= Mitte ei, Dómine, auxí
lium de sancto.
+ Et de Sion tuére eam.
= Nihil profíciat inimícus
in ea.
+ Et fílius iniquitátis non
appónat nocére ei.
= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

=

Otče náš...

A neuveď nás v pokušení.
Ale zbav nás od zlého.
Pane, vyslyš mou mod
litbu.
+ A mé volání přijď k to
bě.
= Spas svou služebnici.
+
=

+ Bože můj, vždyť doufá
v tebe.
= Sešli jí, Pane, pomoc ze
svatyně.
+ A ze Siónu ji ochraňuj.
= Ať nepřítel nad ní ne
zvítězí.
+ A syn nepravosti ať se
neodvažuje jí škodit.
= Pán s vámi
+ I s duchem tvým.

Orémus.
Modlme se.
m n í p o t e n s
šemohoucí, věčný
sempitérne Deus,
Bože, který jsi po
qui per beátæ Maríæ Ví rodem nejblahoslavenější

O

V
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rginis partum fidélium
pariéntium dolóres in
gáudium vertísti: réspi
ce propítius super hanc
fámulam tuam, ad tem
plum sanctum tuum pro
gratiárum actióne lætam
accedéntem, et præsta; ut
post hanc vitam, eiúsdem
beátæ Maríæ mé
ritis et
intercessióne, ad ætér
næ beatitúdinis gáudia
cum prole sua perveníre
mereátur. Per Christum,
Dóminum nostrum.
+ Amen.

Panny Marie bolesti vě
řících rodiček v radost
obrátil, shlédni milostivě
na tuto svou služebnici,
která s radostí přichází
do tvého svatého chrámu
tobě poděkovat, a dej, aby
pro zásluhy a na přímluvu
blahoslavené Panny Ma
rie byla hodna po životě
vezdejším s dítkem svým
dojít radosti věčné blaže
nosti. Skrze Krista Pána
našeho. + Amen.

V ritu Pražské církevní provincie nyní kněz uchopí do náručí dítě,
přistoupí s ním k oltáři a pronese následující modlitbu:

Orémus.
mnípotens
sem
pitérne Deus, qui
Unigénitum tuum ulnis
beáti Simeónis in templo
sancto tuo suscipiéndum
præsentásti: tuam súppli
ces deprecámur cleménti

O
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Modlme se.
šemohoucí, věčný
Bože, který jsi jed
norozeného svého Syna
na loktech blaženého Simeona ve svém svatém
chrámě přijmout a před
stavit ráčil, pokorně svo

V

am super hunc párvulum
(hanc párvulam), ut qui
(quae) per Baptísmum
Tuam sanctam Ecclési
am iam est ingréssus (in
gréssa), post hanc vitam
étiam in templo sancto
glóriæ Tuæ præsentári
mereátur. Per eúndem
Christum,
Dóminum
nostrum. + Amen.

láváme Tvé milosrdenství
na toto dítě, aby, když
bylo tvé Církve přijato
svatým křtem, po životě
vezdejším také ve svatém
chrámě tvé slávy si za
sloužilo být představeno.
Skrze téhož Krista, naše
ho Pána. + Amen..

Kněz vrátí dítě matce a pokropí matku (s dítětem) svěcenou vodou
a požehná jim:

Pax et benedíctio Dei om
nipoténtis, Patris, et Fílii
 et Spíritus Sancti, de
scéndat super vos, et má
neat semper. + Amen.

Pokoj a požehnání Boha
všemohoucího, Otce i Sy
na  i Ducha Svatého ať
sestoupí na vás a zůstane
s vámi navěky. + Amen.

Modlitba zasvěcení dítěte křesťanskou matkou
K soukromé zbožnosti

Můj Pane a Bože! Jako křesťanské matka předstupuji dnes
před tebe, abych ti z celého srdce poděkovala za tvoji otcov
skou dobrotu. Děkuju ti, že jsem všechna nebezpečí šťastně
překonala. Především Ti však děkuji, že jsi mi daroval dítě,
které je tvým obrazem a které bylo svatým křtem učiněno
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Božím dítětem. Je tvoje a tobě jej zasvěcuji na věky. Skrze
tvoji dobrotu je také mé. Smím o něj pečovat a jej vycho
vat. S vděčností srdce ti slibuji, nejmilostivější Otče, že ve
svém dítěti budu podněcovat víru a lásku k tobě. Chci jej
vést k modlitbě a ke ctnostem, aby bylo dobrým křesťanem
a jednou se těšilo s věčné blaženosti. Ať tato hořící svíce je
obrazem mé vděčnosti a radostné obětavosti.
Ó Maria, Panno a Matko, přimlouvej se za mě, abych se
stejnou vděčností a odhodlanou obětavostí přistupovala
k Bohu, se kterou jsi i Ty po porodu Spasitele putovala do
jeruzalémského chrámu, abys jej obětovala Jeho nebeskému
Otci. Amen.

Modlitba zasvěcení dítěte Panně Marii
K soukromé zbožnosti

Panno Maria, ty jsi blízko Srdci Ježíšovu. Zasvěcuji a svěřuji
své dítě do tvé mateřské péče a od nejútlejšího dětství jej
odevzdávám zcela tobě. Kéž jej provází tvá mocná ochrana
na všech jeho cestách.
Buď jeho (její) strážkyní, uchovej ho (jí) v nevinnosti duše
a ve zdraví těla. Vypros mu (jí) od Boha světlo do jeho
(její) nezkušenosti, oporu v slabostech, ovládání vášní, aby
vždycky kráčelo po cestě pravdy a ctnosti.
Pronikni jeho (její) duši spasitelnou bázní Boží, která je po
čátkem moudrosti, aby statečně bojovalo proti svým chy
bám, slabostem a nebezpečným situacím.
Pros za ně, aby vytrvale sloužilo Bohu na této zemi a jednou
ho mohlo s tebou chválit v nebi. Amen.
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