
 

ANTIPHONA (Ps. 68, 17) 
Exáudi nos, Dómine, quó-
niam benígna est misericór-
dia tua: secúndum multitúdi-
nem miseratiónum tuárum 
réspice nos, Dómine. (Ps. ib. 
2) Salvum me fac, Deus: 
quóniam intravérunt aquæ 
usque ad ánimam meam. V. 
Glória Patri. 
 
V. Dóminus vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
Orémus: Omnípotens sempit-
érne Deus, parce pœniténti-
bus, propitiáre supplicánti-
bus: et míttere dignéris san-
ctum Angelum tuum de cæ-
lis, qui bene†dícat et sanctí-
†ficet hos cíneres, ut sint re-
médium salúbre ómnibus no-
men sanctum tuum humíliter 
implorántibus, ac semetípsos 
pro consciéntia delictórum 
suórum accusántibus, ante 
conspéctum divínæ cleménti-
æ tuæ facínora sua deplorán-
tibus, vel sereníssimam pietá-
tem tuam supplíciter obnixé-
que flagitántibus: et præsta 
per invocatiónem sanctíssimi 
nóminis tui; ut, quicúmque  
 

ANTIFONA (Ž. 68, 17) 
Vyslyš nás, Pane, neboť 
dobrotivé jest milosrdenství 
tvé; podle množství sli- 
tování svých shlédni na nás, 
Pane. (Ž. tamt. 2) Spas mne, 
Bože, neboť dostoupily vody 
až k mé duši. V. Sláva Otci. 
 
 
 
V. Pán s vámi. 
R. I s duchem tvým. 
 
Modleme se: Všemohoucí, 
věčný Bože, odpusť kajícím, 
slituj se nad pokorně 
prosícími. Rač seslati svatého 
Anděla svého s nebe, aby † 
požehnal a † posvětil tento 
popel, by byl lékem spásným 
všem, kteří jméno tvé svaté 
pokorně vzývají a sebe samy 
pro vědomí hříchů svých 
obviňují, nepravosti své před 
tváří božské milostivosti tvé 
oplakávají, anebo přejasné 
dobrotivosti tvé se pokorně a 
vroucně doprošují. Propůjč 
na vzývání nejsvětějšího 
jména svého, aby se všem, 
kdož jím (popelem) posypáni 
budou, vysvobození z hříchů 
 

jících Tebe, Pane. 
 
 
RESPONSORIUM (Est. 13; 
Joël 2) Napravme, v čem jsme 
nerozvážně zhřešili, aby-
chom, jsouce náhle překva-
peni dnem smrti, nehledali 
času k pokání, a nalézti 
nemohli. * Popatř, Pane, a 
smiluj se, neboť jsme zhřešili 
tobě. V. (Žalm 78, 9) Pomoz 
nám, Bože, Spasiteli náš, a 
pro čest jména svého, Pane, 
vysvoboď nás. Opatř, Pane, a 
smiluj se. V. Sláva Otci. 
Popatř, Pane, a smiluj se, 
neboť jsme zhřešili tobě. 
 
V. Pán s vámi. 
R. I s duchem tvým. 
 
Modleme se: Dej nám, Pane, 
zahájiti službu bojovnictví 
křesťanského svatými posty, 
abychom, majíce proti 
duchovním neřestem bo-
jovati, přispěním zdrželivosti 
byli chráněni. Skrze Krista, 
Pána našeho. 
R. Amen. 

ne claudas ora canéntium te, 
Dómine. 
 
RESPONSORIUM (Esth. 13; 
Joël 2) Emendémus in mélius, 
quæ ignoránter peccávimus: 
ne, súbito præoccupáti die 
mortis, quærámus spátium 
pœniténtiæ, et inveníre non 
possímus. * Atténde, Dómine, 
et miserére: quia peccávimus 
tibi. V. (Ps. 78,9) Adjuva nos, 
Deus, salutáris noster: et 
propter honórem nóminis tui, 
Dómine, líbera nos. Atténde, 
Dómine. V. Glória Patri. 
Atténde, Dómine, et 
miserére. 
 
V. Dóminum vobíscum. 
R. Et cum spíritu tuo. 
 
Orémus: Concéde nobis, 
Dómine, præsídia milítiæ 
christiánæ sanctis inchoáre 
jejúniis: ut, contra spiritáles 
nequítias pugnatúri, conti-
néntiæ muniámur auxíliis. 
Per Christum, Dóminum nos-
trum. 
R. Amen. 
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blahosklonně vylej. Naplň je 
duchem zkroušenosti a oč by 
spravedlivě žádali, skutečně 
uděl; a ustanov, ať udělené 
zůstane věčně zajištěno a 
neporušeno. Skrze Krista, 
Pána našeho. 
R. Amen. 
 
Modleme se: Všemohoucí, 
věčný Bože, jenž jsi Ninivet-
ským, v popelu a žíněném 
rouchu se kajícím, léčivé od-
puštění své udělil, popřej mi-
lostivě, ať je tak napodobíme 
v chování, abychom jako oni 
došli odpuštění. Skrze Krista, 
Pána našeho. R. Amen. 
 
 
 
 
ANTIFONA (Joël 2, 13) 
Zaměňme roucha svá. 
V popelu a rouchu žíněném 
posťme se a plačme před 
Pánem, neboť jest velmi 
milosrdný a odpustí hříchy 
naše Bůh náš. 
 
JINÁ ANTIFONA (tamt. 17) 
Mezi síní a oltářem nechť 
lkají kněží, služebníci Páně, a 
řkou: Ušetř, Pane, ušetř lidu 
svého a nezavírej úst oslavu- 
 

jejich, zdraví těla a ochrany 
duše dostalo. Skrze Krista, 
Pána našeho. 
 
 
R. Amen. 
 
Modleme se: Bože, jenž ne 
smrti, ale pokání sobě přeješ 
hříšníků, shlédni předobro-
tivě na křehkost přirozenosti 
lidské a tento popel, jejž jsme 
se rozhodli na vyznání 
pokory a na zasloužení 
odpuštění na hlavy své 
sypati, rač po†žehnati ve své 
dobrotivosti, abychom, kteří 
poznáváme, že jsme popelem 
a že budeme pro vinu 
nešlechetnosti své opět 
v prach obráceni, zasloužili si 
milostivě dosáhnouti 
odpuštění všech hříchů a 
odměny kajícím zaslíbené. 
Skrze Krista, Pána našeho. 
R. Amen. 
 
Modleme se: Bože, jenž býváš 
pokořením se přemáhán a 
dostiučiněním usmiřován, 
nakloň ucha své dobrotivosti 
k našim prosbám a na hlavy 
služebníků svých, dotknu-
tých posypáním tohoto po-
pelu, milost svého požehnání  
 

per eos aspérsi fúerint, pro 
redemptióne peccatórum 
suórum, córporis sanitátem et 
ánimæ tutélam percípiant. 
Per Christum, Dóminum 
nostrum. R. Amen. 
 
Orémus: Deus, qui non mor-
tem, sed pœniténtiam desíde-
ras peccatórum: fagilitátem 
conditiónis humánæ benigní-
ssime réspice: et hos cíneres, 
quos, causa proferéndæ hu-
militátis atque promeréndæ 
véniæ, capítibus nostris im-
póni decérnimus, bene†díce-
re pro tua pietáte dignáre: ut, 
qui nos cínerem esse, et ob 
pravitátis nostræ deméritum 
in púlverem reversúros cog-
nóscimus, peccatórum ómni-
um véniam, et prǽmia pœni-
téntibus repromíssa, miseri-
córditer cónsequi mereámur. 
Per Christum, Dóminum 
nostrum. R. Amen. 
 
Orémus: Deus, qui humilita-
tióne flécteris, et satisfactióne 
placáris: aurem tuæ pietátis 
inclína précibus nostris: et 
capítibus servórum tuórum, 
horum cínerum aspersióne 
contáctis, effúnde propítius 
grátiam tuæ benedictiónis: ut 
 

eos et spíritu cumpunctiónis 
répleas et, quæ juste 
postuláverint, efficáciter 
tríbuas; et concéssa perpétuo 
stabilíta et intácta manére 
decérnas. Per Christum, 
Dóminum nostrum. 
R. Amen. 
 
Orémus: Omnípotens sempi-
térne Deus, qui Ninivítis in 
cínere et cilício pœniténtibus, 
indulgéntiæ tuæ remédia 
præstitísti: concéde propítius; 
ut sic eos imitémur hábitu, 
quátenus véniæ prosequá-
mur obténtu. Per Christum, 
Dóminum nostrum. R. Amen. 
 
 
 
 
ANTIPHONA (Joël 2, 13) 
Immutémur hábitu, in cínere 
et cilício: jejunémus, et 
plorémus ante Dóminum: 
quia multum miséricors est 
dimíttere peccáta nostra Deus 
noster. 
 
ALIA ANTIPHONA (ib. 17) 
Inter vestíbulum et altáre 
plorábunt sacerdótes minístri 
Dómini, et dicent: Parce, 
Dómine, parce pópulo tuo: et 
 

Poté pokropí kněz popel svěcenou vodou, okuřuje kadidlem a sype na hlavy 
věřících se slovy: Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš! Mezi tím zpívá se 
v chóru: 


