Rituál

Františkánskeho svetského rádu
Prot. č. CD 1613/83

Posvätná kongregácia
pre sviatosti a Boží kult

Františkánskym rodinám
Františkánskeho svetského rádu
Na základe žiadosti najdôstojnejšieho otca Jozefa
Angula, generálneho ministra Tretieho rehoľného
rádu sv. Františka, ktorú podal v mene generálnych
ministrov františkánskych rodín a Medzinárodnej
rady Františkánskeho svetského rádu, listinou vydanou dňa 5. októbra 1983, z právomoci, ktorú tejto
kongregácii udelil pápež Ján Pavol II., radi schvaľujeme a potvrdzujeme text Rituálu Františkánskeho
svetského rádu, vypracovaný v latinskom jazyku
a pripojený k tomuto dekrétu.
V texte, vydanom tlačou, nech je zmienka o schválení, ktoré udelila Apoštolská stolica. Okrem toho dva
výtlačky tohto textu nech sa pošlú tejto Posvätnej
kongregácii.
Všetky rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s týmto
rozhodnutím, strácajú platnosť.
V sídle Posvätnej kongregácie pre sviatosti a Boží
kult dňa 9. marca 1984, v jubilejnom roku vykúpenia
ľudského pokolenia.
Jozef kardinál Casoria
prefekt

† Vergilius Noé
titulárny arcibiskup vonkarienský
tajomník
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Predbežné uﬆanovenia

ČASŤ I
Poriadok profesie

Predbežné ustanovenia
I. O POVAHE PROFESIE V OFS
1. Mnoho mužov a žien, manželov aj slobodných,
mnoho diecéznych kňazov, ktorých Boh povolal ísť
cestou dokonalého evanjeliového života, nasledujúc
príklad a spôsob svätého Františka z Assisi a majúc
účasť na jeho charizme a sprítomňovaní vo svete, sľubujú nasledovať Ježiša Krista a žiť v bratskom spoločenstve. Preto vstupujú do Františkánskeho svetského
rádu. Takto sa v nich ukazuje neoceniteľný dar krstu
a stále plnším spôsobom a plodnejšie sa zdokonaľuje.
2. Cirkev mala vždy vo veľkej úcte tento spôsob
života, vzbudený Duchom Svätým »pre dobro Cirkvi
a ľudského spoločenstva« (Pavol VI., Litt. Ap., Seraphicus Patriarcha, 24 iun. 1978, in AAS 70/1978/454)
a regulami schválenými pápežmi Mikulášom IV., Levom XIII. a Pavlom VI. sa starala o to, aby sa tento
spôsob života v priebehu času prispôsoboval požiadavkám času a potrebám Cirkvi.
3. Svetskí františkáni, zhromaždení do bratských
spoločenstiev, duchovne spojení s celým Božím
ľudom, slávia tajomstvá spásy, ktoré nám Kristus
zjavil a odovzdal, modlitbami, vďakyvzdávaním a obnovovaním sľubov nového života.
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II. O NORMATÍVNEJ POVAHE RITUÁLU OFS
A JEHO PRISPÔSOBOVANÍ
4. Konštitúcia Sacrosanctum Concilium vyhlasuje:
»Pod podmienkou, že sa zachová podstatná jednota
rímskeho obradu, nech sa ponechá miesto pre oprávnenú rozmanitosť a adaptáciu rozličným skupinám,
krajom a národom, najmä v misiách« (Conc. Vat. II.,
Const de sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 38).
Podľa tohto kritériá bratstvá svetských františkánov,
roztrúsené po celom svete, vedomé si zvláštnej spasiteľnej hodnoty tejto skúsenosti, chcú pokračovať a uskutočňovať tajomstvo vteleného Slova, Spasiteľa všetkých
ľudí, v ktoromkoľvek národe a v ktorejkoľvek kultúre.
5. Obrady a modlitby navrhnuté pre tieto slávnosti
sa inšpirujú tradíciou OFS a rituálmi, ktoré sa už užívajú na skúšku v rôznych národoch, a majú byť prispôsobené mentalite a rôznym okolnostiam bratstiev
roztrúsených po celom svete.
6. Robiť úpravy prináleží predovšetkým Národným
radám.
Obrady, týkajúce sa prijatia a profesie sú normatívne čo do podstatných prvkov, ktoré sú ako také
označené pri každom obrade.
7. Rituál OFS má v ktoromkoľvek národe a v akomkoľvek kontexte vhodne ukazovať dar Pánovho Ducha
a rozhodnutie sa pre evanjeliový život, čo je vlastné
Františkánskemu svetskému rádu.
To však so sebou nesie na jednej strane prijímanie
dôležitých kultúrnych prvkov tej-ktorej krajiny a na
druhej strane žiada vernosť povolaniu ku svetskému
františkánstvu a jeho katolicite, t.j. jednote medzi
všetkými bratstvami a jednote bratstiev s Cirkvou.

29

Predbežné uﬆanovenia

III. O OBRADOCH,
KTORÉ SPREVÁDZAJÚ STUPNE ŽIVOTA V OFS
8. Kroky, ktorými sa po náležitej predbežnej a prípravnej dobe kandidáti včleňujú do OFS, sú: čas
formácie, aspoň jeden rok, a »profesia« Reguly, čiže
rozhodnutie sa žiť evanjeliový život. K nim sa pripája
obnova profesie.
Tento postup zo stupňa na stupeň je záväzný pre
celé bratstvo.
9. Cirkev prostredníctvom kňaza a ministra, ktorí
reprezentujú bratstvo, prijíma záväzok a profesiu tých,
ktorí sa zaväzujú žiť vo Františkánskom svetskom ráde.
Svojou verejnou modlitbou im vyprosuje Božiu pomoc a milosť; udeľuje im svoje požehnanie a ich rozhodnutie čiže profesiu pripája k eucharistickej obete.

1. Obrad uvedenia do OFS
10. Uvádzací obrad, ktorý predchádza dobu formácie, má byť jednoduchý a skromný. Je vhodné, aby sa
prijatie alebo uvedenie konalo pri bohoslužbe slova
a za prítomnosti bratstva.
11. Prvky, ktoré má kandidát jasne a zreteľne predniesť, sú tieto:
a/ žiadosť a vôľa uskutočňovať život podľa evanjelia
spôsobom sv. Františka z Assisi;
b/ úmysel a predpoklad pre budúce možné
rozhodnutie sa žiť tento spôsob života za pomoci
bratstva v spoločenstve a v súlade s celou františkánskou rodinou.
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12. Na tomto obrade sa zúčastnia:
a/ kandidáti;
b/ kňaz, duchovný asistent OFS alebo predstavený
františkánskej komunity, ku ktorej bratstvo zvlášť priľne. V prípade potreby môže byť delegovaný iný kňaz,
ktorý je oprávnený predsedať liturgickému obradu;
c/ minister bratstva, ktorý prijíma nových členov
v mene Rady bratstva (Regula OFS,čl.23).Pri slávení má
zaujímať vhodné miesto na plnenie svojej povinnosti;
d/ celé bratstvo.
Ak sa z oprávneného dôvodu obrad slávi bez prítomnosti kňaza, predsedá a kandidátov na obdobie
formácie prijíma minister.
Tomuto obradu môže predchádzať alebo po ňom
môže nasledovať vzájomné bratské pozdravenie s tými, ktorí sú prijímaní, na znamenie radosti a bratskej
družnosti.

2. Obrad rozhodnutia sa žiť evanjeliovo
čiže profesia
13. Profesia je svojou povahou verejný cirkevný akt.
Má sa sláviť v prítomnosti bratského spoločenstva.
Je vhodné, aby sa konala pri slávení eucharistie alebo
aspoň pri vhodnej bohoslužbe slova
14. Rozhodnutie sa žiť evanjeliovo je svojou povahou:
a/ obnovou zasvätenia a krstného sľubu i sľubu sviatosti birmovania. To znamená: zasvätenie sa Bohu
v jeho ľude so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, pokiaľ ide o spojenie života s Bohom, a priľnutie k jeho spasiteľnému zámeru zasvätením, ktoré
sa má vo svete prežívať;
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b/ vôľou žiť evanjelium nasledovaním svätého Františka z Assisi;
c/ privtelením ku Františkánskemu svetskému rádu,
ktorý je harmonickým spojením všetkých bratov
a sestier, ktorí sľubujú žiť evanjelium podľa vzoru
svätého Františka z Assisi a ostávajú pritom vo svojom svetskom povolaní;
d/ vôľou žiť vo svete a pre svet. V tomto bode chce
byť totiž profesia rozhodným zámerom byť evanjeliovým kvasom a spolupracovať pri budovaní bratskejšieho sveta.
Diecézni kňazi zasa potvrdzujú svoje záväzky a sľuby vlastného a zvláštneho kňazského povolania;
e/ vôľou žiť evanjelium po celý život. Je to výraz veľkodušnosti spojenej s dôvernými tajomstvami, ako aj
prijatie nepríjemností neistého osudu, ktoré sú nerozlučne spojené s každou trvalou a významnejšou
ľudskou voľbou;
f/ dôverou kandidáta, ktorý užíva pomoc Reguly
OFS i bratského spoločenstva. Kandidát bude cítiť
vedenie a pomoc Reguly schválenej Cirkvou a prežívať radosť, že má účasť na ceste evanjeliového života
s mnohými bratmi a sestrami, od ktorých môže získavať, i sám im niečo dávať. Privtelený k miestnemu
bratstvu, ktoré je bunkou Cirkvi, bude prispievať
k upevneniu celej Cirkvi.
15. Prvky, o ktorých bola vyššie zmienka, sa majú
spojiť do jednej formuly profesie, prípadne sa majú
vyjadriť formou dialógu. Niektoré z týchto základných pojmov, ako služba Bohu alebo Cirkvi, je ťažko
vyjadriť výslovne vo formule, keďže sa dôrazne počas
celého obradu opakujú alebo stále predpokladajú,
ako je to pri rozhodnutí sa pre evanjeliový život.
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16. Rozhodnutie sa žiť evanjeliovo prijíma minister
v mene Cirkvi a bratstva. Tomuto obradu predsedá
kňaz ako svedok Cirkvi a rádu.
17. Avšak vo výnimočných prípadoch, ak to vyžaduje nedostatok kňazov, vykoná kandidát svoju profesiu pred bratstvom. Vtedy minister bratstva predsedá bohoslužbe slova (alebo iný brat), ak to vyžadujú
okolnosti. Keď minister prijíma profesiu, svedkami sú
členovia bratstva, ktorí už profesiu majú.

3. Obrad ročnej obnovy rozhodnutia sa
žiť podľa evanjelia čiže profesie
18. Profesii alebo definitívnemu rozhodnutiu sa
môže predchádzať dočasný sľub s úmyslom, ktorý sa
každý rok obnovuje, ale nie viac ako po tri roky, lebo
je to príprava na večný sľub.1
19. Táto obnova sa nepochybne navrhuje z pedagogických dôvodov, totižto vhodne a zodpovedne k postupnej formácii a vstupu do Františkánskeho svetského rádu, a preto nech sa obnova koná s tým úmyslom,
aký zodpovedá tejto pedagogickej príprave.
20. Obrad každoročnej obnovy sľubov sa môže konať
pri bohoslužbe slova, a to najjednoduchšou formou.
Čítania a celý obrad nech sa usporiada vhodným
spôsobom. Ak sa však koná pri nejakom liturgickom
úkone, celebrant nech prednesie krátku kázeň.

1

Na Slovensku je ﬆanovené, že obdobie dočasných sľubov
nemá trvať ani kratšie, ako tri roky; teda práve tri roky.
(Rozhodnutie Národnej rady OFS v Bratislave - Karlovej
Vsi zo dňa 29. 3. 2003.)
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HLAVA I

Obrad uvedenia
do Františkánskeho svetského rádu
1. Tento obrad, ktorý predchádza obdobie formácie, začína sa vhodnou piesňou.
2. Obrad nech je jednoduchý a vykonáva sa za prítomnosti bratstva.(por. Predbežné ustanovenia, čl. 12).

Popis obradu
3. Obrad uvedenia je vhodné konať pri patričnej bohoslužbe slova.

Začiatok obradu
4. Obrad sa začína znamením kríža a krátkym pozdravom
kňaza, ktorý predsedá.
5. Spolubrat OFS alebo sám kňaz prednesie týmito alebo
podobnými slovami napomenutie:

Pán, ktorý nás povolal k evanjeliovému spôsobu života v spoločenstve, ako to zjavil svätému Františkovi, nás tu dnes zhromažďuje, aby
sme prijali tých, čo z Božieho vnuknutia žiadajú o vstup do Františkánskeho svetského rádu
a chcú začať obdobie formácie, ktoré vyvrcholí
zasvätením sa sľubami alebo rozhodnutím sa
žiť evanjelium.
Obnovme si teraz vieru v Ducha Svätého
a prosme ho, aby nám dal milosť, žeby sme
ich náležitú formáciu v bratskom spoločenstve
začali, riadne v nej pokračovali a s jeho milosťou aj dokončili.
Obrad vﬆupu do iniciácie je na ﬆr. 61
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6. Po napomenutí kňaz povie:

Modlime sa: Bože, ty si poslal svojho Syna
Ježiša Krista, aby bol našou cestou, pravdou
a životom, udeľ tým, ktorí žiadajú o prijatie,
nám všetkým, aby sme počúvali pozorne slová
evanjelia a ochotne ich zachovávali. Skrze Krista, nášho Pána.
Všetci: Amen.
Bohoslužba slova
7. Pred prvým čítaním sa prečítajú tieto slová napomenutia sv. Františka (Záver listu Všetkým verným kresťanom):

Počujme Božie slovo v duchu svätého Otca
Františka, ktorý nás takto napomína:
»Prosím a zaprisahávam vás v láske, ktorou je
Boh, aby ste prijímali tieto vôňu šíriace slová
nášho Pána Ježiša Krista s pokorou a láskou
a ochotne ich plnili a dokonale zachovávali.«
8. Prvé čítanie: Rim 6, 3-11
»Aby sme žili novým životom.«

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom:
Bratia:
Všetci, čo sme pokrstení v Kristovi Ježišovi,
v jeho smrť sme pokrstení. Krstom sme teda
s ním pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol
Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou,
aj my žili novým životom.
Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu
podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj
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v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo
zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo
kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.
Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním
budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už
nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy
hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte
o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu
v Kristovi Ježišovi.
Počuli sme Božie slovo.
Všetci: Bohu vďaka!
9. Responzóriový žalm
R. To je pokolenie tých, čo hľadajú Pána
1. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, *
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Veď on sám položil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. — R.
2. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, *
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, †
čo nedvíha svoju dušu k márnosti *
a neprisahá falošne. — R.
3. Taký dostane požehnanie od Pána, *
a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, *
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. — R.
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4. Zdvihnite, brány, svoje hlavice †
a vyvýšte sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiť kráľ slávy.
Kto je ten kráľ slávy?
Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. — R.
5. Zdvihnite, brány, svoje hlavice †
a vyvýšte sa, brány prastaré, *
lebo má vstúpiť kráľ slávy.
Kto je ten kráľ slávy?
Pán zástupov, to je ten kráľ slávy. — R.
10. Druhé čítanie: Mk 1, 12-15
»Kajajte sa a verte evanjeliu.«

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka
V tom čase:
Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou
zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley
a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: »Naplnil sa
čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa
a verte evanjeliu.«
Počuli sme slovo Pánovo.
Všetci: Chvála tebe, Kriste.
11. Celebrant má krátku kázeň.Vhodným spôsobom môže
vyzvať bratov a sestry, aby slová evanjelia uviedli do života.

Obrad prijatia
12. Jeden z kandidátov v mene všetkých (alebo všetci spoločne) vyjadrí túžbu vstúpiť do Františkánskeho svetského
rádu. Minister v mene bratského spoločenstva prijme ich
žiadosť. Robí sa to formou rozhovoru týmito alebo podobnými slovami.
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Minister: Nech pristúpia bratia a sestry, ktorí
žiadajú o vstup do bratstva, N. N.
Kandidáti: Bratia a sestry, my, tu prítomní,
žiadame o vstup do tohto bratstva svetských
františkánov, aby sme s väčšou snahou a horlivosťou prežívali krstnú milosť a zasvätenie,
aby sme nasledovali Ježiša Krista podľa učenia a príkladu svätého Františka z Assisi. Sme
rozhodnutí vo svojom životnom stave slúžiť na
Božiu slávu a plniť jeho výzvu lásky k blížnym.
Minister: Bratské spoločenstvo prijíma s veľkou radosťou vašu žiadosť, a teda ja vás prijímam, aby ste začali dobu formácie a skúšky.
Celebrujúci kňaz: Cirkev a františkánska
rodina prijíma vaše dobrovoľné rozhodnutie
a potvrdzuje ho. Nech vám Pán dá vytrvalosť
v tomto rozhodnutí a nech ste uprostred sveta
kvasom života podľa evanjelia.
Všetci: Amen. Bohu vďaka.
Toto zvolanie sa môže vyjadriť vhodným spevom alebo
iným úkonom podľa miestnych zvykov.

Odovzdanie evanjelia a reguly
13. Minister alebo celebrant odovzdá podľa zvyku každému evanjelium alebo Regulu OFS, pričom hovorí:

Brat (sestra), regula a život svetských františkánov je toto: zachovávať evanjelium nášho Pána
Ježiša Krista nasledovaním príkladu sv. Františka. Urob Krista inšpirátorom a stredobodom
tvojho života vo vzťahu k Bohu i k ľuďom.
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14. Podľa miestneho zvyku môže dať minister jednotlivým členom rádový znak (znak Tau alebo iný).
15. Nasledujú prosby a modlitba Pána.
16. Potom minister osloví nových členov týmito alebo
inými slovami:

Bratia a sestry, bratské spoločenstvo s veľkou
radosťou sľubuje, že vám bude pomáhať na vašej
ceste priateľstvom, modlitbou a svedectvom života.
Vy zasa zveľaďujte naše bratstvo počtom a čnosťou, svojou prítomnosťou a spoločenstvom.
Buďte vítaní!
17. Bratia a sestry nech sa navzájom pozdravia znakom
pokoja. Pritom sa spieva vhodná pieseň.

Požehnanie
18. Obrad sa ukončí požehnaním nášho svätého Otca
Františka:

Nech vás Pán Boh požehnáva a ochraňuje.
Všetci: Amen.
Nech vám Pán Boh ukáže dobrotivú tvár
a nech vám je milostivý.
Všetci: Amen.
Nech k vám obráti svoj zrak a obdaruje vás
svojím pokojom.
Všetci: Amen.
Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn
i Duch Svätý.
Všetci: Amen.
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HLAVA II

Obrad rozhodnutia a žiť podľa evanjelia,
čiže profesia
Má sa konať pri sv. omši
19. Obrad, ktorý je opísaný v tejto hlave, sa koná pri sv. omši.
20. Omša sa berie z príslušného dňa, alebo votívna omša
zo sviatku nášho svätého otca Františka, alebo svätého Ľudovíta či svätej Alžbety Uhorskej. Čo sa týka spevu a povzbudení, treba mať na zreteli texty 2. hlavy Reguly a biblické texty,
na ktorých sa zakladajú pravidlá života OFS.
21. Minister bratstva prijíma profesiu na vhodnom kresle;
v presbytériu sa lavice pre tých, čo skladajú profesiu, rozmiestnia tak, aby veriaci videli celý liturgický úkon.
22. Pripraví sa všetko, čo je potrebné na eucharistickú slávnosť a na obrad profesie.

Obrad vstupu
23. Keď ľud a členovia bratstva zaujmú svoje miesta, spieva
sa omšový vstup, počas ktorého ide celebrant k oltáru. Tí, čo
majú zložiť profesiu, zaujmú určené miesta. Potom sa začne
svätá omša.
24. Po pozdrave celebranta spolubrat OFS alebo sám kňaz
adresuje prítomným napomenutie týmito alebo podobnými
slovami:

V bratskom duchu sa schádzame na slávenie
eucharistickej obety.
Pri tejto slávnosti majú vykonať sľuby evanjeliového života vo Františkánskom svetskom
ráde bratia a sestry N. N. Pri vďakyvzdaní, ktoré
máme dnes priniesť Otcovi skrze Krista, máme
nový dôvod k vďačnosti: totižto dar, ktorý dáva
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On sám týmto bratom a sestrám tým, že ich volá
k životu v duchu blahoslavenstiev uprostred
sveta, a dar, ktorý dáva nám tým, že k nášmu
bratskému spoločenstvu pripája nových členov.
Povolaní nasledovať Krista, ktorý sám seba
priniesol Otcovi ako obetu za život sveta, sme
zvlášť dnes naliehavo vyzývaní, aby sme spojili
našu obetu s obetou Kristovou.
25. Omša pokračuje obvyklým spôsobom. Úkon kajúcnosti
však môže byť vykonaný s väčšou vážnosťou, aby väčšmi
vzbudil ducha kajúcnosti.

Bohoslužba slova
26. Všetko v bohoslužbe slova sa koná ako obvykle, okrem:
a/ lekcie sú buď zo dňa alebo z textov, ktoré sú v Dodatku č. 1-24;
b/ vyznanie viery sa môže vynechať.

Rozhodnutie sa žiť podľa evanjelia čiže profesia
Požiadanie
27. Po prečítaní evanjelia si celebrant a ľud sadne. Tí, ktorí
majú skladať profesiu, ostanú stáť. Vtedy minister bratstva
vyzve týchto bratov a sestry, aby sa predstavili a vyjadrili
svoju vôľu verejne. To môžu kandidáti urobiť buď jednotlivo,
čiže každý vlastnými slovami, alebo prostredníctvom jedného,
ktorý hovorí v mene všetkých. Vtedy sa môže žiadosť predniesť týmito slovami:

Žiadame o pripustenie k profesii Reguly Františkánskeho svetského rádu.
Skúsenosť obdobia formácie nás utvrdila
v presvedčení, že nás Pán volá k životu podľa
evanjelia nasledovaním príkladu svätého Františka z Assisi.
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Minister: Bratské spoločenstvo vašu žiadosť
prijíma a pripája sa k vašej modlitbe, aby Duch
Svätý vo vás dokončil dielo, ktoré sám začal.
Kázeň alebo oslovenie
28. Potom si profesanti sadnú. Nasleduje kázeň, v ktorej sa
vhodným spôsobom vysvetlia biblické čítania a teologicky sa
zdôvodní rozhodnutie žiť podľa evanjelia.

Otázky
29. Po kázni sa profesanti postavia. Celebrant sa ich pýta
týmito alebo podobnými slovami:

Milovaní bratia a sestry! Pred zhromaždeným
spoločenstvom a ostatnými bratmi a sestrami
v Kristovi sa vás pýtam: Chcete zachovávať ten
spôsob života, ktorý je inšpirovaný príkladom
a slovom svätého Františka a ktorý predpisuje
regula Františkánskeho svetského rádu?
Profesanti všetci spoločne odpovedajú: Chcem.
Celebrant: Keďže ste povolaní vydávať svedectvo Božiemu kráľovstvu a so všetkými ľuďmi
dobrej vôle budovať svet bratskejší a viac evanjeliový, pýtam sa vás: Chcete zostať verní tomuto povolaniu a pestovať ducha služby, ktorý je
vlastný svetským františkánom?
Profesanti: Chcem.
Celebrant: Krstom ste sa stali údmi Božieho
ľudu, birmovkou ste boli posilnení novým darom
Ducha, aby ste boli svojím slovom i životom
Kristovými svedkami. Pýtam sa vás: Chcete sa
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tesnejšie primknúť k svätej Cirkvi a usilovať
sa o jej stálu obnovu a o splnenie jej poslania
medzi ľuďmi?
Profesanti: Chcem.
Minister bratstva: Miestne bratstvo je viditeľným znakom Cirkvi, ktorá je spoločenstvom
viery a lásky. Vy teraz slávnostne sľubujete, že
budete spolupracovať so všetkými bratmi a sestrami, aby bratstvo bolo pravým cirkevným
spoločenstvom, živou františkánskou rodinou.
Prosba o Božiu milosť
30. Potom celebrant vyprosuje Božiu pomoc, hovoriac:

Modlime sa.
Je vhodné, aby sa všetci nejaký čas ticho modlili. Potom:

Prosíme ťa, Bože, zhliadni na týchto svojich
služobníkov a služobnice a vlej do ich sŕdc ducha svojej lásky, aby s tvojou milosťou vytrvali
v predsavzatí žiť podľa evanjelia. Skrze Krista,
nášho Pána.
Všetci: Amen.
Profesia čiže rozhodnutie sa žiť podľa evanjelia
31. Po modlitbe dvaja bratia (sestry) po profesii sa postavia
k ministrovi ako svedkovia. Profesanti pristupujú jednotlivo
pred ministra a pred ním čítajú formulu profesie:
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Ja, N. N., keďže mi Boh dal tú milosť,
obnovujem svoje krstné sľuby
a zasväcujem sa jeho kráľovstvu.
Preto sľubujem, že vo svojom svetskom stave
(alebo: vo svojom stave diecézneho kňaza) budem po celý život (alebo: rok)
žiť podľa evanjelia vo Františkánskom
svetskom ráde a zachovávať jeho regulu.
Milosť Ducha Svätého, orodovanie
blahoslavenej Panny Márie a svätého Františka
i spoločenstvo bratov a sestier
nech mi stále pomáhajú, aby som dosiahol(a)
dokonalosť kresťanskej lásky.
32. Potom minister povie:

Bohu vďaka. Ako predstavený ťa prijímam do
Františkánskeho svetského rádu. Tvoje začlenenie sa do neho je príčinou radosti a nádeje pre
všetkých bratov a sestry.
33. Keď všetci kandidáti zložia profesiu a minister ich
prijme, celebrant ich osloví týmito alebo podobnými slovami:

Menom Cirkvi potvrdzujem vaše sľuby. Sám
serafínsky Otec vás povzbudzuje slovami svojho závetu: »A ktokoľvek toto zachová, nech je
naplnený v nebi požehnaním najvyššieho Otca
a na zemi požehnaním jeho milovaného Syna
s najsvätejším Duchom Utešiteľom a so všetkými nebeskými zástupmi a všetkými svätými.«
34. Ak je to zvykom, tu sa môže profesantom odovzdať
znak OFS podľa tradície.
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Zakončenie obradu profesie
35. Potom prítomní bratia a sestry prejavia svoju radosť
vhodným znamením pokoja a dobrej vôle. Medzitým môže
byť vhodná pieseň.
36. Obrad sa ukončí univerzálnou modlitbou čiže prosbami.

Bohoslužba Eucharistie
37. Počas spevu tí, čo práve zložili profesiu, prinášajú chlieb,
víno a vodu pre eucharistickú obetu.
38. Prijímať možno pod obojím spôsobom.
39. Na konci omše možno použiť slávnostné požehnanie »cez
rok«, ktoré je na prvom mieste v novom Rímskom misáli, totiž
nášho svätého otca Františka, ako aj na konci hlavy I. čl. 18.
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HLAVA III

Ročná obnova sľubov
40. Pri obnove profesie alebo rozhodnutia sa k životu
podľa evanjelia nech je prítomný minister a dvaja svedkovia.
Nakoľko je to možné, má byť prítomné bratské spoločenstvo.
41. Obrad nech sa koná pri nejakej liturgickej slávnosti, a to
najjednoduchším spôsobom (por. Predbežné ustanovenia čl. 20).
42. Ak sa obrad koná pri bohoslužbe slova, môžu sa vziať
lekcie z Dodatku č. 1-24.

Napomenutie, predchádzajúce obrad obnovy
43. Skôr, než sa pristúpi k obnove, celebrant osloví prítomných týmito alebo podobnými slovami:

Nabádaní silou evanjelia cítime, že musíme
vždy znovu začínať a pracovať, usilovať sa o trvalé vnútorné obrátenie, aby sme sa pripodobnili
Kristovi a s ním slúžili Otcovi a bratom a sestrám.
Na tejto ceste trvalého obrátenia je vytrvalosť
Božím darom. Preto, bratia a sestry, modlime
sa k Bohu, aby sme napredovali vo vzájomnej
láske a zachovali svoju vernosť až do konca.
Napomínajúcemu celebrantovi všetci odpovedajú:

Zhliadni, Pane, vľúdne na tých, ktorých si
povolal k svätosti života v bratstve svetských
františkánov. Daj im milosť, aby uskutočňovali
rozhodnutie žiť podľa evanjelia, ktoré veľkodušne a nadšene urobili. O to ťa prosíme skrze
Krista, nášho Pána. Amen.
Obnova rozhodnutia
44. Pri obnove rozhodnutia sa žiť podľa evanjelia možno
použiť formulu čl. 31 alebo nasledujúcu:
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Ja, N. N., obnovujem (na rok)
svoje rozhodnutie zachovávať evanjelium
nášho Pána Ježiša Krista
nasledovaním príkladu
svätého Františka z Assisi
podľa Reguly Františkánskeho svetského rádu.
Potom celebrant pripojí slová sv. Františka:

A kto toto zachová, nech oplýva v nebi požehnaním Najvyššieho Otca a na zemi požehnaním
jeho premilého Syna spolu s Duchom Svätým,
Utešiteľom, a so všetkými nebeskými mocnosťami a všetkými svätými.
Všetci: Amen.
Prijatie obnovy rozhodnutia
45. Po dokončení formuly ju minister bratstva potvrdí:

Ako minister bratstva prijímam vašu obnovu
profesie. Všetci bratia a sestry sa s vami spájajú,
aby ďakovali Bohu za tento dar.
Ukončenie obradu
46. Obrad sa ukončí univerzálnou modlitbou čiže prosbami,
ktoré sa končia modlitbou Pána a nasledujúcou modlitbou:

Vyslyš, Pane, naše prosby a daj, nech títo bratia a sestry, ktorí každodenne žijú v službe ľudskému spoločenstvu, vnášajú do pozemských
vecí autentického ducha evanjelia. Skrze Krista,
nášho Pána.
Všetci: Amen.
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HLAVA IV

Na výročie profesie
47. Je chvályhodným zvykom sláviť 25. a 50. výročie profesie. Ak sa to slávi pri svätej omši, omša sa slúži podľa rubrík
príslušného dňa alebo »Na poďakovanie«. Tiež možno vziať
omšu, ako je uvedené v čl. 20.

Napomenutie po kázni
48. Po kázni minister bratstva alebo niekto z bratov prednesie napomenutie týmito alebo podobnými slovami:

Slávime päťdesiate (alebo: dvadsiatepiate)
výročie bratov (alebo: brata; alebo: sestry) N. N.,
ktorí sa snažili toľko rokov sprítomňovať charizmu nášho svätého Otca v živote a poslaní
Cirkvi a podieľali sa na budovaní bratskejšieho
a evanjeliovejšieho sveta, aby tak rástlo Božie
kráľovstvo. Pripojme sa k ich vďakyvzdávaniu
a k trvalej snahe o obrátenie.
Obnova rozhodnutia
49. Bratia (a sestry), ktorí slávia jubileum, obnovia svoje
rozhodnutie týmito alebo podobnými slovami:

Vzdávame ti vďaky, Pane, za povolanie do Františkánskeho svetského rádu. K tebe prichádzame
a prosíme o odpustenie všetkých našich zapretí,
krehkostí a previnení proti nášmu rozhodnutiu sa k životu podľa evanjelia a proti Regule.
Daj, prosíme, aby sme žili horlivo a ochotne
ako v prvý deň, keď sme vstúpili do bratstva.
Obnovujeme teda svoje rozhodnutie žiť podľa
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evanjelia podľa Reguly Františkánskeho svetského rádu až do konca našich dní.
Daj, nech vždy žijeme v súlade so svojimi bratmi a vydávame pred mladšími svedectvo o tomto takom veľkom dare, ktorý sme od teba prijali,
totiž o františkánskom povolaní, aby sme boli
svedkami a nástrojmi poslania Cirkvi medzi
ľuďmi, hlásajúc Krista životom i slovami. Amen.
20. Potom celebrant prednesie túto modlitbu:

Pane a Bože náš, Otec všetkých, vzdávame ti
vďaky za lásku a zhovievavosť, ktorú si prejavil
nám, svojim synom.
Preto ťa prosíme, aby sme rozhodnutie sa žiť
podľa evanjelia, ktoré sme kedysi urobili, s tvojou pomocou mohli doviesť do konca. O to ťa
prosíme skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
Všetci: Amen.
Ukončenie obradu
51. Obrad sa ukončí vzájomnými prejavmi blahoprianí.
Medzitým sa môže spievať Chválospev stvorenia sv. Františka
(Pieseň brata slnka), alebo iná vhodná pieseň.
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ČASŤ II
Bratské zhromaždenia

Predbežné ustanovenia
1. Vo Františkánskom svetskom ráde sa konajú jednak
zhromaždenia miestneho bratstva, jednak schôdze regionálnej, národnej a medzinárodnej rady.
2. Účel týchto zhromaždení a schôdzí je vyznačený
v Regule, totiž láska medzi členmi a upevnenie ich bratského
a cirkevného života, ako aj povzbudenie k väčšiemu bratskému spoločenstvu ako františkánskemu, tak aj cirkevnému
(por. Reg. čl. 22 a 24).
3. Zhromaždenia sú rôzneho druhu: modlitbové, pracovné
či plánovacie, ako aj bratské rozhovory.
4. V riadnych alebo štatutárnych zhromaždeniach bratstva
sa určuje čas:
a/ na bratský rozhovor;
b/ na počúvanie či účasť na Božom slove (por. Reg. čl. 5);
c/ na štúdium alebo prácu (podľa prípadu);
d/ na slávenie eucharistie alebo aspoň vhodnej liturgie hodín.
V tejto veci sa ponecháva veľký priestor na návrhy bratov a rady.
5. Modlitby, ktoré sa navrhujú, majú byť vyberané zo spisov svätého Františka.
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HLAVA I

Modlitby na otvorenie a ukončenie
bratských stretnutí
1. Modlitby, navrhované v číselnom poradí, sú rovnocenné.

A. Na začiatok stretnutia
2.Keď sa bratia (a sestry) zídu na vhodnom mieste,skôr ako začnú niečo preberať, môže predsedajúci začať spoločnú modlitbu:

Predsedajúci: V mene Otca i Syna i Ducha
Svätého.
Všetci: Amen.
Predsedajúci: Najvyšší, všemohúci, dobrý Bože,
tebe patrí chvála, sláva a česť a všetko dobrorečenie.
Všetci: Chváľte a zvelebuje môjho Pána, vzdávajte mu vďaky a slúžte mu s veľkou pokorou.
Predsedajúci: Modlime sa: Všemohúci, najsvätejší, najvyšší a najvznešenejší Bože, najvyššie
Dobro, všetko Dobro, celé Dobro, jediný Dobrý,
vzdávame ti neustále všetku chválu, všetku slávu, všetku vďaku, všetku česť, všetko dobrorečenie i všetky dobrá. Staň sa. Staň sa.
Všetci: Amen.
Alebo:

Modlime sa: Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnotu nášho srdca a daj nám pravú vieru, pevnú
nádej a dokonalú lásku. Pane, nech zmýšľaním
a poznaním plníme tvoj svätý a pravý príkaz.
Všetci: Amen
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3. Môže nasledovať krátke čítanie zo Svätého písma (Dodatok čl. 1-24) alebo zo spisov svätého Františka (Dodatok čl. 25).

B. Na koniec stretnutia
4. Ak je to vhodné, možno venovať čas spontánnej modlitbe
alebo prosbám za všeobecné potreby Cirkvi a bratstva. Predsedajúci môže podľa ľubovôle použiť niektorú z modlitieb,
ako sú uvedené nižšie, alebo inú:

Predsedajúci: Modlime sa: Všemohúci, večný,
spravodlivý a milosrdný Bože, daj nám úbohým konať kvôli sebe samému to, o čom vieme,
že to chceš, a vždy chcieť, čo sa ti páči, aby sme,
vnútorne očistení, vnútorne osvietení a ohňom
Ducha Svätého zapálení mohli kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a k tebe, Najvyšší, dôjsť jedine z tvojej
milosti, veď ty žiješ, kraľuješ a si oslavovaný
v dokonalej Trojici a jednoduchej Jednote, všemohúci Bože, po všetky veky vekov.
Všetci: Amen.
Alebo:

Modlime sa: Najdobrotivejší Bože, ktorý si
pôvodcom pokoja a túžiš po láske, daj nám,
svojim služobníkom, skutočnú jednotu s tvojou
vôľou, aby sme mohli prekonať všetky pokušenia, ktoré by mohli narušiť náš pokoj. O to ťa
prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista.
Všetci: Amen.
5. Ak je prítomný kňaz, môže udeliť požehnanie, ktorým
požehnal sv. František brata Lea (hlava I, čl. 18).
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HLAVA II

Slávenie kapituly bratstva
6. Po vzývaní Ducha Svätého a po krátkom čítaní zo Svätého písma (Dodatok, čl. 1-24) alebo zo spisov sv. Františka
(Dodatok, čl. 25) predsedajúci prednesie modlitbu:

Všemohúci, najsvätejší, najvyšší, zvrchovaný
Bože, Otče svätý a spravodlivý, Pane, Kráľu
neba i zeme: vzdávame ti vďaky za to, že si
podľa svojej svätej vôle stvoril pre svojho jediného Syna s Duchom Svätým všetko duchovné
i hmotné, aj nás, ktorých si stvoril na svoj obraz
a vložil do raja. V tebe máme dôveru a prosíme
ťa o svetlo, aby sme mohli zvoliť tých, ktorí by
riadili naše bratstvo. Pomôž nám vybrať tých,
ktorí by svojím príkladom, čnosťami a rozvážnymi rozhodnutiami mohli riadiť naše bratstvo,
aby v ňom žilo evanjelium Ježiša Krista v duchu
svätého Františka. O to ťa prosíme skrze nášho
Pána Ježiša Krista.
Všetci: Amen.
7. Nasleduje voľba podľa smerníc Konštitúcií. Po nej vydajú zvolení svedectvo o svojom františkánskom povolaní
a o svojej ochote vykonávať službu.
8. Po tom všetkom sa predsedajúci modlí nad zvolenými:

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou
a pokojom vo viere, aby ste v nádeji oplývali
mocou Ducha Svätého.
Všetci odpovedajú: Nech je pochválený Boh
naveky.
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Predsedajúci pokračuje: Modlime sa za tých,
ktorí sú zvolení, aby sme pomocou ich služby
a povzbudzovania mohli hlbšie žiť svoju vieru,
s väčšou mužnosťou vydávať svedectvo o Kristovi a pomáhať pri budovaní Božieho kráľovstva.
Všetci sa pomodlia: Najdobrotivejší Otče, daj
nám všetkým, aby sme vďaka horlivosti bratov
a sestier, čo boli povolaní k službe nášmu spoločenstvu, mohli lepšie poznávať teba, aby sme
pomáhali, aby ťa aj všetci ostatní poznali a aby
sme horlivo žili podľa evanjelia, ako si to sám
vnukol Františkovi z Assisi. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.
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Zriadenie nového bratﬆva

Čítanie zo Svätého písma
13. Lektor prečíta lekciu z Písma; navrhuje sa Rim 12, 4-13:
Bratia, ako v jednom tele je mnoho údov...

Čítanie a podpis zriaďovacieho dokumentu
14. Po čítaní sa číta a podpisuje zriaďovací dokument nového spoločenstva. Zaznamenajú sa aj mená bratov a sestier,
ktorí ho tvoria, a tiež mená zodpovedných alebo rady bratstva.
15. Potom je vhodné čítať krátky text z listu svätého Františka »Všetkým verným kresťanom«.
16. Pri tejto príležitosti možno predniesť niekoľko vhodných
slov. To urobí buď ten, kto bratstvo zriadil, alebo niekto z
kompetentných na regionálnej alebo národnej úrovni.

Spoločná modlitba a ukončenie
17. Možno sa pomodliť prosby, ktoré sa potom ukončia
nasledujúcou modlitbou:

Otče náš, všemohúci Bože, prameň lásky
a jednoty: daj, nech nové spoločenstvo Františkánskeho svetského rádu, zjednotené a oživované Duchom Svätým, je ochotné počúvať
tvoje slovo a spoločne sa modliť. Nech v ňom
môžu všetci bratia a sestry nachádzať silu a inšpiráciu, aby vytvárali bratskejší svet a niesli
všetkým ľuďom posolstvo radosti a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána.
Všetci: Amen.
18. Nakoniec sa zaspieva mariánska pieseň, napr. »Zdravas,
Kráľovná«.
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DODATOK
I.
Texty pri obrade rozhodnutia sa žiť
podľa evanjelia,
z ktorých možno vybrať podľa ľubovôle

A. Prvé čítanie
1. Gal 6, 14-18: »Nechcem sa chváliť ničím iným,
iba krížom nášho Pána Ježiša Krista.«
Bratia, ale ja sa nechcem chváliť...
2. Ef 1, 3-10: »Predurčil nás za adoptívnych
synov skrze Ježiša Krista.«
Nech je zvelebený Boh a Otec...
3. Kol 3, 9-17: »Nad všetko toto majte lásku,
ktorá je zväzkom dokonalosti.«
Bratia, neluhajte si navzájom vy,...
4. 1 Pt 2, 12-17: »Vaše správania medzi pohanmi nech je vzorné.«
Bratia, vaše správanie...
5. Jak 2, 14-18: »Viera bez skutkov je mŕtva.«
Bratia, hovorte a konajte ako tí...
6. 1 Kor 12, 4-11: »Dary milosti sú rozličné,
ale Duch je ten istý.«
Bratia, dary milosti sú rozličné...
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B. Responzóriový žalm
7. Ž 16 (15) 1-2, 5, 7-8.11
R. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve.
8. Ž 98 (97) 1-4
R. Hrajte Pánovi na citare, lebo sa preslávil.
9. Ž 133 (132)
R. Milujme sa navzájom, lebo láska je od Boha.
10. Ž 37 (36), 3-4, 5-6, 30
R. Zákon Pána je v srdci spravodlivého.
11. Ž 25 (24), 2-5, 8-10
R. Veď ma vo svojej pravde, Pane.
12. Ž 92 (91), 2-3, 6-7, 13-14
R. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane.
C. Aleluja a verš pred evanjeliom
13. Flp 1, 21: Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť
zisk.
14. Mt 11, 25: Tieto veci si ukryl pred múdrymi a rozumnými, a zjavil si ich maličkým.
15. Kol 3, 14-15: Nadovšetko majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach
nech vládne Kristov pokoj.
16. Por. Lk 10, 1.9: Choďte a ohlasujte: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo, hovorí Pán.
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17. Jn 15, 8: Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
18. Ž 133 (132), 1: Aké je dobré a milé, keď
bratia žijú pospolu.
D. Evanjelium
19. Mt 5, 1-12: »Blahoslavení chudobný v duchu, tichý, milosrdní, tí, čo šíria pokoj…«
Keď Ježiš videl…
20. Mt 11, 20-30: »Tieto veci si skryl pred múdrymi, a zjavil si ich maličkým.«
Ježiš začal robiť výčitky mestám…
21. Mt 12, 46-50: »Kto plní vôľu Otca, je môj
brat i sestra i matka.«
Kým Ježiš hovoril zástupom…
22. Lk 10, 1-9: »Choďte! Hľa, posielam vás.«
Potom si Pán vyvolil…
23. Jn 15, 1-8: »Môj Otec je oslávený tým,
že prinášate veľa ovocia.«
Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý
vinič…
24. Jn 17, 20-26: »Aby boli jedno, ako ty, Otče
si vo mne a ja v tebe.«
Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi: No neprosím
len za nich…
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II.
Františkánske čítanie
25. Pri zhromaždeniach bratského spoločenstva, najmä
riadnych, a pri slávení kapituly je vhodné predkladať bratom
a sestrám učenie zo spisov svätého Františka alebo z františkánskych prameňov.
Tu sa menujú výslovne iba: Povzbudenie bratom a sestrám
kajúcnikom; List všetkým verným kresťanom; Nepotvrdená regula kap. 22 a 23; Modlitby a hymny z Hodiniek o utrpení Pána.

III.
Každodenné modlitby
26. Podľa Reguly (čl. 8) sa svetskí františkáni zúčastňujú
na liturgii jednou z foriem, ktoré predkladá Cirkev na uctenie tajomstiev Kristovho života.
27. Tieto modlitby môžu byť:
a/ Ranné chvály a vešpery recitované spoločne alebo
súkromne. Tomuto treba dávať prednosť na zhormaždeniach
bratstva.
b/ Kratšie alebo prispôsobené formy Liturgie hodín, zaužívané v miestnej cirkvi.
c/ Malé ofícium Blahoslavenej Panny Márie.
d/ Ofícium o utrpení Pána od svätého Františka z Assisi.
e/ Ofícium dvanástich Otčenášov, rozšírené o krátke biblické texty a prispôsobené Liturgii hodín, veď v mnohých
krajoch sa ešte udržuje tento zvyk a je to jedna z užitočných
foriem modlitby za konkrétnych okolností.
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Obrad vstupu do iniciácie
Začlenenie do Rádu sa deje postupne: dobou iniciácie,
dobou formácie a sľubom Reguly.(čl. 37,1 GK OFS)
Obdobie iniciácie je prípravnou dobou na skutočný a vlastný čas formácie a je určené na to, aby si kandidát overil povolanie, aby sa navzájom zoznámil s bratstvom a to aby poznalo uchádzača. Toto obdobie má zaručiť slobodu a vážnosť
vstupu do OFS.(čl. 38,1 GK OFS)

Vlastný obrad
1. Obrad má byť jednoduchý a skromný (Všeobecné ustanovenia 10) a zúčastnia sa na ňom kandidáti (ktorí majú byť
prijatí), minister miestneho bratstva a členovia miestneho
bratstva (Všeobecné ústanovenia 12).
2. Bratstvo sa zíde na vhodnom mieste a minister miestneho bratstva začne obrad slovami:

V mene Otca i syna i Ducha Svätého.
Všetci odpovedajú: Amen.
3. Minister miestneho bratstva potom pozdraví zhromaždené bratstvo a predstaví kandidáta (jeho meno priezvisko,
deň a miesto narodenia, rodinný stav a jeho zamestnanie).
Napokon vyzve ku chvíľke ticha a prednesie modlitbu:

Pane a Bože náš, milostivo zhliadni na našu
duchovnú rodinu a zveľaduj ju novým dorastom;
daj, aby všetci členovia nášho spoločenstva
nažívali v dokonalej láske a úspešne pracovali
na spáse ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna…
(z Rímskeho misála: Za rehoľné povolania)
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Bohoslužba slova
4. Môže čítať niekto z bratstva.

(Bratia,) ženie nás Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda
všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí,
čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za
nich zomrel a vstal z mŕtvych.(2 Kor 5, 14-15)
Alebo:

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím,
aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú Bohu
milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli
rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé
a dokonalé. (Rim 12, 1-2)
Vo veľkonočnom období:

(Tí čo uverili,) vytrvalo sa zúčastňovali na
učení apoštolov a na bratskom spoločenstve,
na lámaní chleba a na modlitbách. Deň čo deň
svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali
chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému
ľudu.(Sk 2, 42.46)
5. Po čítaní minister bratstva vysvetlí stručnými slovami
duchovný obsah a cieľ iniciácie.
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Prosby
6. Predmodlieva minister bratstva.

Bratia (a sestry), chváľme Krista, svätého
Boha; prosme ho, aby sme mu slúžili vo svätosti
a spravodlivosti po všetky dni svojho života,
a volajme:
Pane, ty jediný si svätý.
Ty si nás všetkých pozval k dokonalej láske;
— posväcuj nás, Pane Ježišu.
Ty si nám prikázal, aby sme boli soľou zeme
a svetlom sveta;
— osvecuj nás, Pane Ježišu.
Ty si prišiel, aby si slúžil, nie aby ťa obsluhovali;
— nauč nás pokorne slúžiť tebe i bratom, Pane
Ježišu.
Ty večné Slovo, vyvolil si si Pannu Máriu za
neporušený ﬆánok;
— ochráň nás pred skazou hriechu, Pane Ježišu.
(Z Liturgie hodín: Ranné chvály na sviatky svätých mužov
a omienky Panny Márie v sobotu.)
7. Potom sa minister bratstva predmodlieva:

Spomeň si na nás, Pane, vo svojom kráľovstve
a nauč nás modliť sa: Otče náš…
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Záverečná modlitba
8. Prednesie ju kandidát, ktorý bol prijatý do iniciácie (ak
ich je viac, recitujú ju spoločne v jednotnom čísle)

Najvyšší a slávny Bože,
Osvieť temnoty môjho srdca.
Daj mi pravú vieru,
pevnú nádej,
dokonalú lásku,
hlbokú pokoru.
Pane, daj mi správne poznanie,
aby som mohol plniť
tvoju opravdivú a svätú vôľu. Amen.
(modlitba sv. Františka pred krížom)
Ukončenie obradu
Minister bratstva: Dobrorečme Pánovi.
Všetci: Bohu vďaka.
9. Po obrade odovzdá minister bratstva kandidátovi, ktorý
bol prijatý do iniciácie obrázok na pamiatku a do záznamu
dá uviesť deň vstupu kandidáta do iniciácie.
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