Klášter Naší Paní nad Vltavou
Březen 2018
Milí přátelé kláštera Naší Paní nad Vltavou,
chtěly bychom Vás informovat o některých velmi důležitých událostech, které čekají naši
komunitu v příštích měsících.

21. března, svátek Transitu svatého Benedikta - budeme slavit „benediktýnský
den“: mši svaté v 10 hodin bude předsedat pan kardinál Dominik Duka a ve své homilii bude
mluvit o významu svatého Benedikta pro zrod evropské křesťanské kultury. Po mši svaté
bude následovat občerstvení.

Neděle 29. července, slavnost výročí posvěcení našeho kostela , mše svatá v 10
hodin. Při mši svaté přečte Matka Rosaria, abatyše našeho mateřského kláštera ve Vitorchianu
za přítomnosti našeho Otce imediáta, opata z kláštera Frattocchie v Římě dokument, kterým
oznámí PŘECHOD NAŠÍ KOMUNITY ZE STAVU PŘEVORSTVÍ NA OPATSTVÍ.
Večer téhož dne se komunita shromáždí v kapitulní síni, a připraví se na volbu první abatyše
kláštera Naší Paní nad Vltavou: rozhodne se, které sestry budou mít funkci skrutátorek a zda
bude abatyše volena na dobu neurčitou nebo na období šesti let. Skrutátorky, sekretářka
a svědkové složí přísahu, že budou jednat čestně.
Pondělí 30. července, v 7.00 hodin mše svatá k Duchu Svatému.
Po dopolední modlitbě tercie, která je vždy zasvěcena Duchu Svatému, se komunita
shromáždí v kapitulní síni k volbě abatyše za přítomnosti Matky Rosarie a Dom Josého, Otce
imediáta. Volba proběhne za zavřenými dveřmi, z kapitulní síně nesmí nikdo odejít ani do ní
vstoupit a zúčastní se jen sestry se slavnými sliby, které mají volební právo. Mladé sestry,
které tvoří polovinu komunity... zůstanou v kostele a budou se modlit anebo – což je
pravděpodobnější – budou připravovat následnou oslavu.
Hlasující sestry obdrží listinu se jmény všech sester se slavnými sliby. Po skončení volby
musí předsedající, tedy Otec imediát, zatelefonovat generálnímu opatovi našeho Řádu a žádat
ho o souhlas s výsledkem volby.
Samozřejmě Vás budeme ihned informovat o tom, kdo je nově zvolená abatyše, ačkoliv naše
komunita může svým způsobem říci, že už ví, kdo to bude, protože je velmi jednotná. V tuto
chvíli Vám ale ješte nemůžeme nic říci...
Téhož dne proběhne v kostele potvrzení volby a uvedení zvolené abatyše do

úřadu.
V presbytáři bude stolek, na němž bude položeno evangelium, klíče od kláštera a abatyšský
pektorální kříž.
Přečte se druhá kapitola z Řehole svatého Benedikta, která pojednává o opatovi, a pak nově
zvolená abatyše s rukama položenýma na evangeliu nahlas přednese vyznání víry (Credo a
jiné sliby) a bude přísahat věrnost své komunitě, Řádu a církvi.
Potom jí předsedající předá klíče a pečetidlo kláštera, čímž jí svěří plnou vládu nad ním, a dá
jí abatyšský kříž.
Nakonec se nová abatyše posadí na své místo v chóru a všechny sestry k ní po řadě přistoupí,
poleknou, vloží sepjaté ruce do jejích rukou a slíbí jí poslušnost podle Řehole svatého
Benedikta.
Následuje zpěv Te Deum a závěrečná modlitba.
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22. srpna, památka Panny Marie Královny, v 10 hodin slavnostní mše svatá
spojená s benedikcí abatyše za přítomnosti některých biskupů a možná i našeho
generálního opata. Předchozí obřad povýšení komunity na opatství našeho Řádu je spíše
osobní záležitostí komunity, ale benedikce abatyše je věc více veřejná: je to církevní událost,
při níž kolegium opatů a abatyší přijímá svou novou členku. Proto se jí zúčastní mnoho opatů
a abatyší našeho Řádu.
Obřad benedikce je velmi podobný obřadu slavných slibů.
Po četbě evangelia předstoupí nově zvolená abatyše za doprovodu dvou sester před
předsedajícího biskupa. Doprovázející dvě mnišky budou svědčit, že byla právoplatně
zvolena. Biskup jí bude pokládat oficiální otázky: zda chce zachovávat Řeholi, vést podle ní
své sestry, být poslušná katolické církvi atd.
Abatyše odpoví jednoduše: Chci. Potom si lehne v prostraci tváří k zemi a všichni ostatní
pokleknou. Následuje zpěv litanií a potom biskup vztáhne ruce nad abatyší a přednese
modlitbu požehnání.
Na závěr jí předá Řeholi, prsten a berlu.
Následuje obřad přijetí abatyše přítomnými opaty a abatyšemi.
Poté abatyše obejme své dcery ze své komunity.
Mše svatá pokračuje obvyklým způsobem a končí zpěvem Te Deum a Salve Regina.
Po mši svaté bude občerstvení.

MILÍ PŘÁTELÉ, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Dejte nám vědět co nejdříve, kterých obřadů byste se chtěli
zúčastnit. Připomínáme, že ta největší slavnost bude 22. srpna.
Ať je Kristus stále Vaší radostí. Panna Maria ať Vás ochraňuje.
Vaše sestry
z kláštera Naší Paní nad Vltavou

