liturgický seriál

Co dodat? – Dodatky!

Moji ministrantští kolegové, jednoznačné kritérium, zda je
víte, že podle některých vti- ta která kniha katolická? Prý je
pálků spolubohoslovců existuje katolická, pokud má „dodatky“!

N

a dodatcích není nic špatného. Latiníci říkají, že Ecclesia semper reformanda, tedy že církev se má stále
obnovovat. A jestliže potřebuje obnovu
církev, je pochopitelné, že ji potřebují
i knihy a knížky, které církev používá.
A tak máme dodatky k breviáři, dodatky
ke kancionálu – a také dodatek k misálu.
A právě o něm si dnes něco povíme.

Jenom nezaspat!
Už jste se setkali se slovem vigilie? Možná
ano – nejspíše v souvislosti s Velikonocemi. Té největší, nejslavnější, nejdůležitější –
a podle mě také nejkrásnější bohoslužbě ve
velikonoční noci se říká právě velikonoční
vigilie. Proč? Inu, latinské slovo vigilia znamená „bdění“. A slavíme-li něco večer nebo
v noci, nespíme u toho (aspoň doufám).
A nespíme-li, bdíme.
Vigilie se říká bohoslužbám v předvečer
velkých slavností. A platí to nejen pro Velikonoce – svou vigilii mají i Vánoce, ale i svatodušní svátky. A dokonce i u některých
světců byste v misále našli dvoje texty – jedny pro vigilii, druhé pro vlastní den slavnosti. Týká se to narození sv. Jana Křtitele, sv.
Petra a Pavla a Nanebevzetí Panny Marie.
Podle počítání času, který byl obvyklý
v nejstarších křesťanských dobách, začínal
den večerem. Tento zvyk se udržel dosud.
Můžeme říci, že každá neděle a slavnost začíná vlastně už v předvečer. Proto, když se
někde v sobotu večer slaví „mše s nedělní
platností“, je to vlastně vigilie.
Jak jsme si řekli, některé slavnosti mají
vlastní texty pro vigilii, u jiných nám poslouží
texty přímo z daného dne. Tak tomu bylo až
donedávna i u slavností Zjevení Páně a Nanebevstoupení Páně. Nicméně teď můžeme
vzít do rukou Dodatek k Českému misálu
(je to taková tenká červená vázaná knížka).

Zde totiž najdeme modlitby pro mše o vigilii
těchto slavností, tedy v předvečer.

ˇ
K cemu
ješte dodatky?
Budou se nám hodně hodit právě v postní době, která zrovna začíná. Nalistujme
si v Dodatku stranu 10 a následující. Zde
totiž začíná série žehnacích modliteb právě pro postní dobu. Kněz je použije vždy
na samém závěru mše svaté, bezprostředně
před závěrečným požehnáním. Každý den
podle liturgického kalendáře má svou vlastní žehnací modlitbu, je tedy třeba kalendář
bedlivě sledovat. A pozor – na Popeleční
středu a o postních nedělích jsou tyto žehnací modlitby povinné! Mějte tedy Dodatek
k misálu po ruce, ať vás to nezaskočí.
Požehnání totiž není jenom tak. To není
zamávání na rozloučenou. To jsou velice závažná slova, kterými se oslovuje Trojjediný
Bůh, jehož milost na všechny přítomné kněz
svolává a vyprošuje ji. Proto je možné zařadit žehnací modlitby před samotné požehnání i mimo postní dobu. Jen stačí otevřít
Dodatek na straně 31.
Váš pan farář či kaplan má dost široký výběr – celkem šestadvacet možností se mu
nabízí, a další dvě pro svátky světců a světic.
Ale raději se s ním domluvte předem, ne že
na něj vybafnete s Dodatkem při požehnání.

A když už jsme
ˇ
u toho kalendáre...
Pravda, svátky světců a světic; také ty nás
mohou a mají spojovat i s křesťany v jiných
zemích, státech a světadílech. V Dodatku
od strany 39 najdeme doplňkové texty pro
svátky světců a světic, které jsme dosud
v misále hledali marně. Mnohé z nich nám

pomáhají pochopit, že patříme k církvi katolické – to znamená všeobecné, a tedy i celosvětové.
Sv. Josefina, kterou jsme mohli oslavit
8. února, pocházela z těžce zkoušené země
- súdánského Dárfúru. Sv. Šarbel - svátek
má 24. července - pocházel z Libanonu. 9.
srpna jistě nezapomeneme na sv. Terezii
Benediktu od Kříže, mučednici 2. světové války. Původem byla židovka, pocházela tedy ze stejného národa jako Pán Ježíš
i jeho Matka a všichni apoštolové. 20. září
patří korejským mučedníkům, 24. listopad
pak vietnamským. A sv. Jan, světec 9. prosince, byl mexický indián.

Tohle už známe...
Jen tak nějaká prapodivně znějící slova
nás nepřekvapí. Minule jsme si přece říkali o skrutiniích, tedy o obřadech předcházejících křtu dospělých lidí. Připravuje-li
se ve vaší farnosti nějaký katechumen ke
křtu, dost možná se vám bude Dodatek hodit o postních nedělích. Jsou v něm v zadní
části některé další texty právě pro mše se
skrutiniem.
K biskupskému svěcení se nejspíše jen
tak hned nenachomýtneme. Ke kněžskému
či jáhenskému už spíše a ke svatbě asi ještě snáz. Na posledních stránkách Dodatku
najdete právě texty k použití při udělování těchto svátostí. Že je v praxi nepoužijete? Nevadí. Zkuste si je nalistovat, přečíst
a promyslet, o čem mluví. Třeba vám tak
pomohou k hledání vlastní cesty životem,
k vlastnímu povolání.

Šťastnou cestu
a úspěšné hledání přeje
Zdeněk Drštka
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