FORMULA BREVIOR
BENEDICENDI ET IMPONENDI SCAPULARE
B. M. V. DE MONTE CARMELO

Kratší formule
žehnání a vložení škapulíře
blahoslavené Panny Marie z hory Karmel

quæ adhiberi potest, præsertim in privatis receptionibus, vel occasione
magni concursus, ad majorem Sacerdotis recipientis commoditatem
(Approbata a S. R. C. Die 24 Julii 1888)

které se může použít obzvláště při soukromých přijetích, nebo v případě
velkého shluku lidí, když je to knězi více vhodné
(Aprobováno Posvátnou kongregací obřadů dne 24. července 1888)

Persona recipienda ad Habitum genuflexa, Sacerdos superpelliceo et stola
albi coloris, aut saltem stola indutus, dicat:

Osoba k přijetí roucha klečí, kněz oděn superpelicí (rochetou) a bílou štólou
nebo alespoň štólou říká:

V. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
R. Et salutáre tuum da nobis

V. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
R. A dej nám svou spásu.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
R. A volání mé k tobě přijď.

V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spíritu tuo.

V. Pán s vámi.
R. I s duchem tvým.

Orémus.
Dómine Jesu Christe, humáni generis Salvátor, hunc hábitum, quem
propter tuum tuáeque Genitrícis Virginis Maríæ de Monte Carmélo
amórem servus tuus (ancílla tua) devóte est delatúrus (-a), déxtera tua
sanctí ✠ fica, ut eádem Genitríce tua intercedénte, ab hoste malígno
defénsus (-a) in tua grátia usque ad mortem persevéret: Qui vivis et
regnat in sáǣcula sæculórum.
R. Amen
Deinde aspergat Habitum aqua benedicta, et posteaillum imponat personæ,
vel personis (cuilibet separatim) dicens:

Accipe hunc hábitm benedíctum precans sanctíssimam Vírginem, ut
ejus méritis illum pérferas sine mácula, et te ab omni adversitáte
deféndat, atque ad vitam perdúcat ætérnam.
R. Amen

Modleme se.
Pane Ježíši Kriste, Spasiteli lidského pokolení, tento oděv, který bude
nosit tvůj služebník (tvá služebnice) z lásky k Tobě a k Tvé Rodičce
Panně Marii z Hory Karmel, ať požehná tvá pravice, aby na přímluvu
téže tvé rodičky byl(a) ochráněn(a) od nepřítele zlého a vytrval(a) ve
tvé milosti až do smrti. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků.
R. Amen.
Na to pokropí roucho svěcenou vodou a potom ho vkládá osobě nebo
osobám (každému jednotlivě) řka:

Přijmi tento požehnaný oděv a pros nejsvětější Pannu, abys přispěním
jejích zásluh nosil ho bez poskvrny, nech tě chrání od všeho
protivenství a přivede tě do života věčného.
R. Amen.

Postea subjangat:

Potom připojí:

Ego, ex potestáte mihi concéssa, recípio te (vos) ad participatiónem
ómnium bonórum spirituálium, quæ, cooperánte misericórdia Jesu
Christi, a Religiósis de Monte Carmélo peragúntur. In nómine Patris,
et Fílii, ✠ et Spíritus Sancti.
R. Amen

Já, z moci, která mi byla udělena, přijímám tě (vás) k účasti všech
duchovních dober, které spolupůsobením milosrdenství Ježíše Krista
jsou činěny řeholníky z hory Karmel. Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého
R. Amen.

Bene ✠ dícat te (vos) Cónditor cæli et terræ, Deus omnípotens, qui te
(vos) cooptáre dignátus est in Confraternitátem beátæ Maríæ Virgínis
de Monte Carmélo: quam exorámus, ut in hora óbitus tui (vestri)
cónterat caput serpéntis antíqui, atque palmam et corónam
sempitérnæ hereditátis tandem consequáris (consequámini). Per
Christum, Dóminum nostrum. R. Amen

Ať tě (vás) požehná stvořitel nebe i země, Bůh všemohoucí, který tě
(vás) ráčil povolat do bratrstva blahoslavené Panny Marie z hory
Karmel; jak vyprošujeme, aby v hodinu tvé (vaší) smrti potřela hlavu
starého hada, a ať nakonec získáš (získáte) palmu a korunu věčného
dědictví. Skrze Krista, Pána našeho.
R. Amen.

Aspergatur persona aqua benedicta. Si plures simul recipiendi sint, mutetur
numerus.

Pokropí osobu svěcenou vodou. Jestliže je zároveň přijímáno více osob,
mění se číslo (na množné).

Si Habitus solummodo benedicendus sit, tunc benedictio incipit a V.
Osténde, et concluditur cum Oratione Dómine Jesu Christe.

Jestliže je pouze žehnáno roucho, začíná požehnání od V. Osténde a končí
orací Dómine Jesu Christe.

