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SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
SV. MICHAELA ARCHANDĚLA
1. třída – barva bílá
Svatý archanděl Michale nese titul "Kníže nebeského vojska" a jeho jméno
znamená "Kdo je jako Bůh?" V knize Zjevení sv. Jana (Zj 12, 7-9) je popsáno,
jak Michael a jeho andělé bojovali a porazili draka. V proroctví Danielově (Dan 12, 1) se sv. archanděl Michalel objevuje jako ochránce vyvoleného
lidu, a proto je uctíván jako ochránce Církve, vyvoleného lidu Božího Nového zákona.
Slavnost posvěcení kostela sv. Michaela na Via Salaria v Římě se slavila dnešní den již v době papeže sv. Lva Velikého († 461). Současně Církev od 11. stol.
slaví 8. května svátek Zjevení sv. archanděla Michala na hoře Gargano r. 490.
V době morové epidemie v Římě se taktéž papeži sv. Řehoři Velikému (†
604) zjevil nad Hadriánovým mauzoleem při prosebném procesí sv. archanděl Michael, jak zasunuje meč do pochvy, a tak naznačuje konec moru. Proto
se někdejší Hadriánovo mauzoleum, přestavěné na pevnost, jmenuje Hrad
sv. Michaela. Po porážce Maďarů v bitvě na Lechu 10. srpna 955, které se
účastnilo i české vojsko Boleslava I., začal být sv. Michael archanděl vzýván
jako ochránce Svaté říše Římské. Roku 1884 papež Lev XIII. nařídil modlit se
modlitbu ke sv. Michaelovi archandělovi po každé recitované (tiché) Mši sv.,
což dodnes, ačkoliv to podle mešních rubrik z r. 1962 není povinné, zůstává
na mnoha místech dobrým zvykem.

Introitus – vstupní antifona Žalm 102, 20
ENEDICITE Dóminum, Velebte Hospodina všichni jeho
omnes Angeli eius: po- andělé, udatní silou, kteří plníténtes virtúte, qui fácitis te jeho slovo, když posloucháte
verbum eius, ad audi- jeho rozkazy. Žalm 102, 1 Veleb
éndam vocem sermónum eius. duše má Hospodina a vše, co je
Ps. ibid., 1 Bénedic, ánima mea, ve mě, chval jeho jméno.  Sláva
Dómino: et ómnia, quæ intra me Otci.
sunt, nómini sancto eius.  Glória Patri.
Oratio – vstupní modlitba
eus, qui, miro órdine, An- Bože, ty obdivuhodným řádem
gelórum ministéria homi- rozděluješ služby andělů i lidí,
númque dispénsas: concéde dej tedy milostivě, ať náš život na
propítius; ut, a quibus tibi mini- zemi ochraňují ti, kdo jsou tobě
strántibus in cælo semper assís- v nebi stále pohotově k službám.
titur, ab his in terra vita nostra Skrze našeho Pána Ježíše Krista.
muniátur. Per Dóminum.
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Lectio – čtení Zj 1, 1-5
éctio libri Apocalýpsis beá- Čtení knihy Zjevení sv. apoštola
ti Ioánnis Apóstoli. In dié- Jana. Za oněch dnů Bůh naznačil
bus illis: Significávit Deus, quæ svému služebníku Janovi, co se
opórtet fíeri cito, mittens per musí vbrzku stát. A ten slavnostAngelum suum servo suo Ioánni, ně prohlašuje, že všecko to, co
qui testimónium perhíbuit verbo viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš
Dei, et testimónium Iesu Christi, Kristus. Blaze předčitateli i poquæcúmque vidit. Beátus, qui le- sluchačům tohoto proroctví, kteří
git et audit verba prophetíæ hu- zachovávají, co je v něm psáno,
ius: et servat ea, quæ in ea scripta protože ta doba je už blízko. Jan
sunt: tempus enim prope est. Io- sedmi církevním obcím v Asii:
ánnes septem ecclésiis, quæ sunt milost vám a pokoj od toho, ktein Asia. Grátia vobis et pax ab eo, rý je, který byl a který přijde, a od
qui est et qui erat et qui ventúrus sedmi duchů před jeho trůnem
est: et a septem spirítibus, qui in a od Ježíše Krista, svědka hodnéconspéctu throni eius sunt: et a ho víry, prvorozeného z mrtvých
Iesu Christo, qui est testis fidé- a vládce nad pozemskými králi.
lis, primogénitus mortuórum et Tomu, který nás miluje, který nás
princeps regum terræ, qui diléxit svou krví zbavil hříchů
nos et lavit nos a peccátis nostris in sánguine suo.
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Graduale Žalm 102, 20 a 1
Benedícite Dóminum, omnes
Angeli eius: poténtes virtúte, qui
fácitis verbum eius.  Bénedic,
ánima mea, Dóminum, et ómnia
interióra mea, nomen sanctum
eius.

Velebte Hospodina všichni jeho
andělé, udatní silou, kteří plníte jeho slovo, když posloucháte
jeho rozkazy.  Veleb duše má
Hospodina a vše, co je ve mě,
chval jeho jméno.

Allelúia, allelúia.  Sancte Míchaël Archángele, defénde nos
in prǽlio: ut non pereámus in
treméndo iudício. Allelúia.

Aleluja, aleluja.  Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji,
abychom nepropadli záhubě při
strašném soudu. Aleluja.

bEvangelium Mt 18, 1-10
equéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum. In illo
témpore: Accessérunt discípuli
ad Iesum, dicéntes: Quis, putas,
maior est in regno cælórum? Et

Pokračování sv. Evangelia podle
Matouše Za onoho času přišli
učedníci k Ježíšovi s otázkou:
»Kdo je vlastně v nebeském
království největší?« Tu zavolal
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ádvocans Iesus párvulum, státuit eum in médio eórum et dixit:
Amen, dico vobis, nisi convérsi
fuéritis et efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in regnum
cælórum. Quicúmque ergo humiliáverit se sicut párvulus iste,
hic est maior in regno cælórum.
Et qui suscéperit unum párvulum talem in nómine meo, me
súscipit. Qui autem scandalizáverit unum de pusíllis istis, qui
in me credunt, éxpedit ei, ut suspendátur mola asinária in collo
eius, et demergátur in profúndum maris. Væ mundo a scándalis! Necésse est enim, ut véniant scándala: verúmtamen væ
hómini illi, per quem scándalum
venit! Si autem manus tua vel pes
tuus scandalízat te, abscíde eum
et próice abs te: bonum tibi est ad
vitam íngredi débilem vel claudum, quam duas manus vel duos
pedes habéntem mitti in ignem
ætérnum. Et si óculus tuus scandalízat te, érue eum et próice abs
te: bonum tibi est cum uno óculo
in vitam intráre, quam duos óculos habéntem mitti in gehénnam
ignis. Vidéte, ne contemnátis
unum ex his pusíllis: dico enim
vobis, quia Angeli eórum in cælis semper vident fáciem Patris
mei, qui in cælis est.
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dítě, postavil ho před ně a řekl:
»Amen, pravím vám: Jestliže
znovu nebudete jako děti, jistě
nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto
dítě, ten je v nebeském království
největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Kdo však jedno z těchto nepatrných, které ve mě věří, svede
ke hříchu, pro toho by bylo lépe,
aby mu byl pověšen na krk mlýnský kámen a aby byl potopen
hluboko do moře. Běda světu, že
svádí ke hříchu! Pohoršení sice
musejí přicházet, ale běda tomu
člověku, skrze kterého pohoršení přichází! Svádí-li tě tvá ruka
nebo noha, usekni ji a odhoď od
sebe. Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky nebo bez
nohy, než abys s oběma rukama
nebo s oběma nohama byl uvržen do věčného ohně. Svádí-li tě
tvé oko, vyloupni ho a odhoď od
sebe. Je pro tebe lépe, abys s jedním okem vešel do života, než s
oběma očima byl uvržen do ohnivého pekla. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných
nepohrdali. Říkám vám: Jejich
andělé v nebi stále hledí na tvář
mého nebeského Otce.
Credo.

Offertorium – antifona k obětování Zj 8, 3 a 4
Stetit Angelus iuxta aram templi, Anděl se postavil k chrámovému
habens thuríbulum áureum in oltáři. V ruce měl zlatou kadimanu sua, et data sunt ei incénsa delnici a bylo mu dáno mnoho
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multa: et ascéndit fumus aróma- kadidla, a vonný kouř vystoupil
tum in conspéctu Dei, (allelúia). před tvář Boží, (aleluja).
Secreta – tichá modlitba
óstias tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter
deprecántes: ut eásdem, angélico
pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus accípias, et ad
salútem nostram proveníre concédas. Per Dóminum.
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Pane, přinášíme ti dary jako oběť
chvály a pokorně tě prosíme, přijmi je pro prosby andělů, kteří se
za nás přimlouvají, a uděl, ať jsou
nám ke spáse. Skrze našeho Pána
Ježíše Krista.

Communio – antifona k přijímání Dan 3, 58
Benedícite, omnes Angeli Dómi- Všichni andělé, velebte Hosponi, Dóminum: hymnum dícite et dina; pějte mu chvalozpěv a vysuperexaltáte eum in sǽcula.
vyšujte ho navěky.
Postcommunio – modlitba po přijímání
eáti Archángeli tui Michaélis Spoléháme se na přímluvu tvéintercessióne suffúlti: súppli- ho svatého archanděla Michaela,
ces te, Dómine, deprecámur; ut, a proto tě, Pane, snažně prosíme,
quod ore proséquimur, contin- ať to, co přijímáme ústy, pojmegámus et mente. Per Dóminum. me také ve své duši. Skrze našeho Pána Ježíše Krista.
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