
 

Per intercessiónem beáti 
Michaélis Archángeli, stantis 
a dextris altáris incénsi, et 
ómnium electórum suórum, 
incénsum istud dignétur 
Dóminus bene†dícere, et in 
odórem suavitátis accípere. 
Per Christum, Dóminum 
nostrum. Amen. 
 
 
Inscénsum istud a te benedí-
ctum ascéndat ad te, Dómine: 
et descéndat super nos mise-
ricórdia tua. 
 
 
(Ps. 140, 2-4). Dirigátur, Dó-
mine, orátio mea, sicut incén-
sum in conspéctu tuo: elevá-
tio mánuum meárum sacrifí-
cium vespertínum. Pone, Dó-
mine, custódiam ori meo, et 
óstium circumstántiæ lábiis 
meis: ut non declínet cor me-
um in verba malítiæ, ad excu-
sándas excusatiónes in peccá-
tis. 
 
 
Accéndat in nobis Dóminus 
ignem sui amóris, et flam-
mam ætérnæ caritátis. Amen. 

Na přímluvu svatého 
Michala Archanděla, stojí-
cího po pravici oltáře zápal-
ného, a všech svých vyvo-
lených nechť Hospodin ráčí 
zápal tento po†žehnati a 
přijmouti jako vůni líbeznou. 
Skrze Krista, Pána našeho. 
Amen. 
 
 
Zápal tento tebou pžehnaný 
nechť vystoupí k tobě, Pane, 
a na nás sestoupí milosrden-
ství tvé. 
 
 
(Žalm 140, 2-4) Modlitba má, 
Pane, nechť se vznese jako 
vůně kadidla před obličej 
tvůj; pozdvižení rukou mých 
buď jako oběť večerní. 
Postav, Pane, stráž k mým 
ústům, pevné dveře ke rtům 
mým, aby srdce mé se 
neuchylovalo ke zlým slo-
vům, k omlouvání výmluv ke 
hříchům. 
 
 
Nechť zanítí v nás Hospodin 
oheň svého milování a 
plamen věčné lásky. Amen. 
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