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ČASŤ V.
HLAVA II.
VI. OBRAD PRIJATIA MEDZI KANDIDÁTOV NA POSVÄTNÝ RÁD
581.
Obrad prijatia zaväzuje toho, kto sa pripravuje na diakonát alebo presbyterát,
verejne prejaví svoju vôľu obetovať sa Bohu a Cirkvi, na vykonávanie posvätného rádu;
Cirkev, prijíma toto obetovanie, vyznačuje ho a vyzýva, aby sa pripravil na prijatie
posvätného rádu, a v tomto zmysle ho riadne prijíma medzi kandidátov na diakonát
a presbyterát.151
Tých, čo zložili sľuby v kňazských rehoľných spoločnostiach, a chcú byť kňazmi, tento
obrad neviaže.
582.
Obrad prijatia sa koná, ak je zrejmé že žiadateľov úmysel, doložený potrebnými
vlastnosťami, dosiahol dostatočnú zrelosť.
583.
Koná ho biskup alebo vyšší predstavený klerického inštitútu, alebo ich delegát
podľa príslušnosti ašpirantov.152
584.
Obrad prijatia sa môže konať v ktorýkoľvek deň, okrem Veľkonočného trojdnia,
Veľkého týždňa, Popolcovej stredy a spomienky Všetkých verných zosnulých, v omši alebo
liturgii hodín v kostole alebo kaplnke seminára alebo rehoľného inštitútu alebo v slávení
Božieho slova, pri vhodnej príležitosti napr. nejaké zhromaždenie presbyterov alebo
diakonov. Avšak nikdy sa, kvôli svojej povahe, nespája s vysluhovaním sviatostných svätení
alebo s ustanovením lektorov alebo akolytov.153
585.
Biskup nech má poruke aspoň diakona alebo presbytera určeného na volanie
kandidátov, a tiež ostatných potrebných posluhujúcich.
586.
Ak sa obrad slávi v omši, biskup si oblečie posvätné rúcha potrebné na
eucharistické slávenie a použije mitru a pastorál; ak sa však slávi mimo omše, môže si vziať
buď pektorál, štólu a pluviál príslušnej farby na albu, alebo iba pektorál a štólu na rochetu
a mozetu: v tomto prípade však nepoužije mitru a pastorál.
587.
Ak sa obrad slávi v omši, môže sa brať omša Za povolania na kňazský stav,
s vlastnými čítaniami154 na obrad prijatia sa použije biela farba.
V dňoch, ktoré pripadnú v tabuľke liturgických dní pod č. 2-9,155 sa berie omša dňa.
Keď sa neberie omša Za povolania na kňazský stav, môže sa vziať jedno z čítaní, ktoré
sa predkladajú v Lekcionári pre obrad prijatia, ak nepripadá ten deň v tabuľke liturgických dní
pod č. 2-4.156
151

Porov. Pavol VI, Apoštolský list Ad pascendum, 15. augusta 1972: A.A.S. 64 (1972), p. 538.
Porov. Vysviacka biskupa, kňazov a diakonov , Apendix II, Obrad prijatia medzi kandidátov na posvätný rád,
Úvod, č. 1-2.
153
Porov. ibidem, č. 3.
154
Porov. Rímsky misál, Poriadok čítaní v omši, č. 775-779.
155
Porov. nižšie, Apendix II, a Rímsky pontifikál, Vysviacka biskupa, kňazov a diakonov, Apendix II, Obrad
prijatia medzi kandidátov na posvätný rád, Úvod, č. 4.
152

588.
Ak však bude iba slávenie Božieho slova, toto môže začať vhodnou antifónou, po
pozdrave biskupa, je modlitba dňa (kolekta) tej istej omše. Čítania sa berú z tých, ktoré sú pre
toto slávenie nazanačené v Lekcionári.157
589.
Ak sa obrad slávi počas liturgie hodín, začne po krátkom alebo dlhšom čítaní.
V ranných chválach a vešperách, namiesto príhovorov čiže prosieb možno brať vzývania
spoločnej modlitby ktoré sú predložené v apendixe knihy Vysviacka.
590.
Biskup, po biblických čítaniach, s mitrou a pastorálom* sedí na katedre a povie
homíliu, ktorú uzavrie povzbudením ktoré je v apendixe knihy Vysviacka, alebo inými
podobnými slovami.158
591.
Potom diakon alebo presbyter na to určený volá ašpirantov po mene. Každý
jednotlivo odpovie: Tu som; pristúpi k biskupovi a prejaví mu úctu.159
592.
Biskup sa ich pýta slovami označenými v apendixe knihy Vysviacka alebo inými,
podľa potreby stanovenými Konferenciou biskupov. Okrem toho môže biskup prijať úmysel
kandidátov aj nejakým vonkajším znakom, ktorý určí Konferencia biskupov. Biskup uzavrie
obrad slovami: Cirkev s radosťou, a všetci odpovedia: Amen.160
593.
Potom biskup odloží pastorál a mitru a vstane, a naraz s ním aj všetci ostatní.
Symbol sa hovorí ak má byť podľa rubrík. Potom biskup vyzve veriacich na modlitbu: Drahí
bratia a sestry, diakon alebo iný vhodný posluhujúci prednáša úmysly modlitby, všetci
odpovedajú vhodnou aklamáciou. Potom biskup povie modlitbu: Bože vyslyš alebo Prosíme
ťa, Bože.161
594.
Ak sa prijatie slávi v omši, omša pokračuje zvyčajným spôsobom a kandidáti, ich
rodičia a príbuzní môžu prijímať pod obidvomi spôsobmi.162
595.
Ak však je v slávení Božieho slova, biskup zhromaždenie pozdraví a požehná;
diakon ľud prepustí slovami: Choďte v pokoji, na čo všetci odpovedia: Bohu vďaka.163
596.

Ale ak je v liturgii hodín, všetko, čo podľa obradu nasleduje, je ako zvyčajne.164

597.
«Kandidáti na diakonát, či už trvalý alebo prechodný, a na presbyterát majú prijať
ministériá lektora a akolytu, ak ich už skôr neprijali, a majú ich vhodný čas vykonávať, čím sa
vhodne disponujú na budúcu službu Slovu a Oltáru».165
Obrad ustanovenia lektorov a akolytov je opísaný pod č. 769-799.*
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