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Duchovnosti Řádu 
Duchovnosti jsou obřadní úkony, které Řád poskytuje pro posílení lidského ducha a tím 
zpevnění pouta s Bohem. 

Řád ustanovil sedm duchovností. 

 

Duchovnost obětování 
Při této předkládá velekněz obětní dar Bohu Trojjedinému s prosbou o milostivý následek pro 
všechny lidi dobré vůle na Zemi. 

Duchovnost požehnání 
Zde svolává velekněz požehnání Boha Trojjediného na každého, kdo je svým duchem 
pokorně přítomen obřadu. 

Duchovnost sobotního dne 
Koná se v sobotu, v den posvěcený Bohem. 
Síly tohoto dne využívá obřad této duchovnosti pro očištění niter přítomných. 

Duchovnost pověření 
Tímto obřadem se poskytuje členům Řádu buď kněžský nebo pověřenecký úřad s právem 
vykonávat jednu či více duchovností. 

Duchovnost uvítání 
Touto duchovností je člověk přijímán do Řádu ochránců Boží vůle na Zemi, čímž získává 
stupeň svěcení poutníka. 

Duchovnost osvícení 
Při této se uděluje členům Řádu vyšší stupeň svěcení nebo vyšší úřad v orgánech Řádu. 

Duchovnost společné cesty 
Tento obřad se provádí u dvojice řádových členů, kteří na světském úřadě uzavřeli sňatek, aby 
získali požehnání Boha pro svou společnou cestu. 

 

Dále se uvádí stručný sled obřadních úkonů jednotlivých duchovností pro jejich lepší 
pochopení. 
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Duchovnost obětování 
(výtah z obřadu) 

Kněží vstoupí do obřadního prostoru, velekněz jej vysvětí a vyvolá Vůni libou Pánu. 

Hostitel zapálí plameny a všichni se modlí zahajovací modlitbu: 

„Ve jménu Svaté Trojjedinosti! 
Bože náš, pohleď na své služebníky, kteří Tě prosí, aby směli předstoupit před 
Tebe a obětovat Ti své duše. S pokorným srdcem Tě o to prosíme, i když jak sám 
nejlépe víš, nejsme této milosti hodni. 
Očisti nás od našich vin, tak jak to činíváš od věků ve své převeliké lásce k nám. 
Pohleď na nás z nebeské výše a chvála naše ať lahodí Tvému sluchu a oběť naše ať 
je příjemná Tobě. Dopusť, aby síly, které tímto vytvoříme, napomáhaly našemu 
poslání.“ 

Mezi dalšími modlitbami je i prosebná modlitba velekněze, ve které vznáší tři prosby k Bohu 
Trojjedinému: 

„Bože Trojjediný, vyslyš mou prosbu, kterou Ti za všechny lidi dobré vůle 
předkládám. 
Bože Trojjediný, shlédni na své služebníky ze Sídla Tvého a přijmi náš obětní dar, 
aby měl milostivý následek pro všechny lidi dobré vůle na Zemi. 
Bože Trojjediný, posilni mého ducha, abych vykonal tento svatý úkon tak, aby 
nabyl této převeliké milosti.“ 

Před vlastní obětí pronese velekněz výzvu k odevzdání duší do svaté vůle Nejvyššího: 

„Bratři a sestry. 
Ve jménu Boha Trojjediného, Stvořitele všeho živého i neživého, připravte své 
duše, abych je mohl předložit našemu Tvůrci. 
Prosme toho Jediného, nikým nestvořeného, který je sám ze sebe, aby přijal naše 
duše do své ochrany.“ 

Nyní následuje obřadní úkon obětování. velekněz přistoupí k obětní stolici a obětuje duše 
všech lidí, kteří s pokorným nitrem hledají cestu k Bohu. 
Pak obrátí dlaně směrem k přítomným a předává požehnání: 

„Přijměte ve jménu svaté Trojjedinosti milost našeho obětního daru, který 
Nejvyšší, náš Bůh a Otec nebeský, milostivě ráčil přijmouti.“ 

Po velebujících modlitbách a písni pronese velekněz děkovnou modlitbu za milost účasti na 
této oběti: 

„Pane náš, děkujeme za vše, co jsi nám dnešního dne prokázal. Děkujeme Ti za 
tento pro nás milostivý den, kdy jsi nám opět dovolil Tobě obětovat. Nemůžeme 
v tento čas slovy vyjádřit Tvou svatost a Tvé milosrdenství, ale z plného srdce Ti 
děkujeme, že jsme se mohli podílet svým duchem na tomto svatém úkonu. 
Neopouštěj nás a posiluj našeho ducha, aby náš Řád, který jsi nám svěřil, zářil 
lidstvu jako hvězda jitřní, aby duše zbloudilé se navrátily do ovčince Tvého, neboť 
tak zní vůle Tvá a k tomu nám dopomáhej, Stvořiteli a Otče náš.“ 

Po společné závěrečné modlitbě zhasne hostitel plameny, kněží odejdou, čímž je duchovnost 
obětování ukončena. 
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Duchovnost požehnání 
(výtah z obřadu) 

Kněží vstoupí do obřadního prostoru, velekněz jej vysvětí a vyvolá Vůni libou Pánu. 

Hostitel zapálí plameny a všichni se modlí zahajovací modlitbu: 

„Ve jménu Svaté Trojjedinosti! 
Stvořiteli náš, předstupujeme před Tvou tvář, abychom s láskou v srdci přijali Tvé 
požehnání, neboť naše duše po něm touží. Dopusť, aby náš duch pochopil 
závažnost tohoto obřadu, abychom se mohli společně podílet na milosti této 
duchovnosti.“ 

Kněží pak pronášejí střídavě velebující modlitby. 

Před vlastním svoláním požehnání Nejvyššího se velekněz střídavě modlí s přítomnými 
prosebnou modlitbu: 

Všichni: „Stvořiteli náš, shlédni na nás a dopřej nám, ať nalezneme milost před Tebou.“ 

Velekněz: „Očekáváme Tvé požehnání a chceme být k tomu co nejlépe připraveni.“ 

Všichni: „Stvořiteli náš, shlédni na nás a dopřej nám, ať nalezneme milost před Tebou.“ 

Velekněz: „Náš duch se proto obrací k Tobě, aby tím nabyl plného spoluúčastenství na této 
Tvé všemocné síle, kterou ze sídla Tvého vysíláš.“ 

Všichni: „Stvořiteli náš, shlédni na nás a dopřej nám, ať nalezneme milost před Tebou.“ 

Velekněz pronáší průvodní slova ke svolání požehnání: 

„Nechť vzlétne k Tvému trůnu mé pokorné volání a prosím za sebe i mé bratry 
a sestry, abychom obdrželi sílu Tvou, Tvé svaté požehnání.“ 

Pak velekněz svolává ve stoje požehnání Trojjediného Boha a mimo jiné pronáší: 

„Pro svaté Tvé jméno, Bože Trojjediný, naplň ruce mé Tvým požehnáním a dobro, 
láska a milosrdenství Tvé, nechť zaskví se v nás.“ 

Velekněz se obrátí k přítomným a předává požehnání: 

„Přijměte ve jménu Boha Trojjediného Jeho svaté požehnání, které na vás z Jeho 
neskonalé milosti a dobroty přenáším. Ať zlo odstoupí a síly dobra nechť vás 
provázejí.“ 

Po předání požehnání vznáší velekněz opět děkovnou modlitbu: 

„Stvořiteli a Pane můj, děkuji Ti s láskou ve svém srdci za vše, co jsi nám prokázal 
a upevni v nás to, co z Tvého Ducha jsme přijali a nechť toto Tvé požehnání nás 
stále doprovází na naší vyvolené cestě. Děkuji Ti, že jsi milostivě shlédl na mne 
a neodvrátil Tvou tvář ode mne. Velebí duše má Tebe, Pane můj, neboť Ty jsi 
milosrdný a dobrotivý od věků až na věky Bůh můj.“ 
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Následují velebující modlitby a úryvky z Učení Pravdy a potom se všichni modlí závěrečnou 
modlitbu: 

„Stvořiteli náš, děkujeme Ti z hloubi našich duší, že jsme mohli být spoluúčastni 
obřadu této duchovnosti, která nám přinesla sílu pro naši další životní cestu. 
Nechť Tvé požehnání nás doprovází, abychom vždy důstojně ochraňovali Tvou 
svatou vůli, kterou jsi nám svěřil a kterou chceme s plnou odpovědností obhajovat. 
V Tebe, Pane náš, doufáme, neboť Ty jsi Bůh věčný a milostivý. 
Sláva svaté Trojjedinosti!“ 

Hostitel zhasne plameny, kněží odejdou, čímž je obřad duchovnosti požehnání ukončen. 

 

Duchovnost sobotního dne 
(výtah z obřadu) 

Kněz či pověřenec (dále jen kněz) zapálí plameny a všichni se modlí zahajovací modlitbu. Po 
prosbě, aby Bůh dal všem sílu k pravému pokání, následuje čtení Příkazů a Zákonů Řádu. Po 
jejich přečtení se kněz potichu modlí, aby přítomní mohli zpytovat svá nitra. Následuje hlasitá 
modlitba s prosbou o osvícení ducha, aby každý z přítomných správně hodnotil své úpadky. 
Potom se všichni modlí kajícnou modlitbu: 

„Vyslyš nás Bože, k Tobě voláme, v Tebe naději máme, nesuď nás podle našich 
nepravostí, neboť bychom před Tebou neobstáli. Ochraň duše naše a zachovej své 
služebníky, neboť Tobě chceme sloužit. Odpusť nám naši bezcitnost vůči Tobě, 
když jsme Tě našimi poklesky zarmoutili a vyslyš naše pokorné prosby: dej nám 
sílu ducha, abychom se mohli ostříhat před zlem, abychom vždy a všude prohlédli 
a poznali Tvou vůli. 
Vyslyš nás Bože, k Tobě voláme, v Tebe naději máme, neboť Ty jsi Bůh dobrotivý 
a milosrdný a dáváš odpuštění těm, kteří uctivost k Tobě zachovávají.“ 

Nyní pronesou přítomní střídavě s knězem společný slib, že budou zachovávat Příkazy 
a Zákony. 

Kněz: „Stvořiteli náš, přijmi od nás tento slib, který Ti s pokorným nitrem přinášíme 
a budiž tímto projevena naše dobrá vůle Tobě sloužit.“ 

Přítomní: „Budeme se snažit zachovávat všechny Příkazy a Zákony a prosíme o posilu 
našeho ducha pro toto předsevzetí.“ 

Kněz: „Jen Ty dovedeš pochopit náš boj, ve kterém zápolíme s naším odvěkým 
protihráčem a proto milost Tvá a spravedlnost k nám je nesmírná.“ 

Přítomní: „Dopusť, aby náš slib nám dal sílu na naší životní cestě, ale zároveň nám budiž 
výstrahou, že stálé nedodržování a hrubé porušování má pro nás nepříznivé 
následky.“ 

Kněz: „Buďme si vědomi, že slibujeme svému Otci a Tvůrci, který dává sílu a požehnání 
těm, kteří si toho svými skutky zaslouží, ale také trestá ty, kteří vědomě Jeho 
zákony porušují.“ 

Přítomní: „Staň se vůle Tvá, Stvořiteli náš.“ 
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Ti, kteří jsou nyní připraveni k úkonu očištění nitra, předstoupí před kněze, který jim položí 
ruku na temeno hlavy a předá požehnání Boha slovy: 

„Je-li tvé předsevzetí upřímné a pokorné, pak jménem svaté Trojjedinosti budiž 
i nitro tvé očištěné.“ 

Po chvalozpěvu, závěrečné modlitbě a kněžském přání zhasne kněz plameny, čímž je obřad 
duchovnosti sobotního dne ukončen. 

 

Duchovnost pověření 
(výtah z obřadu) 

Kněz či pověřenec (dále jen kněz) zapálí plameny a pronese zahajovací modlitbu. Po 
prohlášení člena přijímajícího duchovnost, že si je vědom povinností vyplývajících z úřadu 
kněze (pověřence) Řádu, vloží kněz na jeho ramena ramenní pás, jako symbolické přenášení 
těchto povinností. Člen přijímající duchovnost pak slibuje: 

„Budu svědomitě a pečlivě plnit své povinnosti vyplývající z mého svěcení na kněze 
(pověřence) Řádu. Budu úzkostlivě dbát na zachování řádového ducha při 
vykonávání všech kněžských (pověřeneckých) úkonů. Budu houževnatým 
a tvrdým bojovníkem proti zlu, abych tak mohl všemi silami podporovat Řád 
ochránců Boží vůle na Zemi. 

K tomu mi dopomáhej, Bože můj Trojjediný.“ 

Kněz odejme ramenní pás a předá členu přijímajícímu duchovnost kněžský (pověřenecký) 
symbol se slovy: 

„Bratře, přijmi z vůle našeho Otce, Boha Trojjediného tento symbol, který tě 
opravňuje vykonávat obřadní úkony podle Chrámového statutu a Obřadních 
předpisů. 

Nechť síla tohoto symbolu doprovází tebe a všechny ty, kteří budou pod jeho 
záštitou přijímat tvé obřadní úkony. 
K tomu ti dopomáhej Bůh Trojjediný.“ 

Člen přijímající duchovnost si oblékne symbol a kněz mu předá požehnání: 

„Bratře, přenáším na tebe požehnání a uděluji ti tak duchovní sílu, která tě bude 
provázet po celou dobu vykonávání tvého úřadu jako kněze (pověřence) Řádu 
ochránců Boží vůle na Zemi.“ 

Po závěrečné modlitbě zhasne kněz plameny, čímž je obřad duchovnosti pověření ukončen. 

 

Duchovnost uvítání 
(výtah z obřadu) 

Kněz či pověřenec (dále jen kněz) zapálí plameny a pronese zahajovací modlitbu, po které se 
přijímajícího člena ptá, zda věří v Boha Trojjediného a chce Mu sloužit a zda vstupuje 
dobrovolně do Řádu ochránců Boží vůle na Zemi. Po kladných odpovědích přeloží kněz na 
jeho ramena ramenní pás se slovy: 
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„Ve jménu našeho Stvořitele přenáším na tebe všechny povinnosti, které pro tebe 
vyplývají z členství v Řádu. 
Buď si vždy vědom, že správným přístupem a plněním všeho, co ti Řád ukládá, 
dojdeš naplnění tvého životního úkolu a tím i spasení tvé duše.“ 

Přijímaný pronese slib: 

„Věřím v Boha Trojjediného, kterému chci sloužit celou svou duší i tělem. 
Chci svědomitě plnit všechna ustanovení Řádu, do kterého jsem vstoupil. 
Chci vést bohulibý život podle Jeho přikázání a potlačovat všechny zlé vlastnosti, 
které by tomuto životu odporovaly. 
To slibuji a síly dobra nechť jsou mi nápomocny v tomto mém předsevzetí.“ 

Kněz odebere ramenní pás a zapálí bílý plamen jako symbol poznání. Pak se dotkne pravou 
rukou ramene přijímaného: 

„Bratře (sestro), propůjčuji ti stupeň svěcení poutníka Řádu a budiž v srdci tvém 
navždy zapsáno, že jsi se stal (-a) tímto okamžikem členem Řádu ochránců Boží 
vůle na Zemi. Nechť heslo Řádu je v tobě stále živé, aby došlo naplnění: Duši i tělo 
pro Stvořitele!“ 

Kněz nyní uděluje požehnání slovy: 

„Bůh ti žehnej na tvé cestě životem, na kterou jsi vstoupil (-a) z vůle našeho Pána 
a Duch Boha Nejvyššího nechť tě osvěcuje na této tvé nové cestě v Řádu.“ 

Po závěrečné modlitbě zhasne kněz plameny, čímž je obřad duchovnosti uvítání ukončen. 

 

Duchovnost osvícení 
(výtah z obřadu) 

Kněz či pověřenec (dále jen kněz) zapálí plameny a pronese zahajovací modlitbu. 
Po prohlášení člena přijímajícího duchovnost, že je připraven plnit všechny povinnosti 
plynoucí z vyššího stupně svěcení či úřadu v Řádu, vloží kněz ramenní pás na jeho ramena se 
slovy: 

„Přijmi tento ramenní pás jako symbol zvýšených povinností, které na sebe 
dobrovolně bereš a tuto svou vůli projev slavnostním slibem.“ 

Člen přijímací duchovnost pronese příslušný slib. 

Kněz odebere ramenní pás a pronese prosbu o osvícení Duchem Nejvyššího pro člena 
přijímajícího duchovnost a o milostivý následek tohoto povýšení pro celý Řád. 
Pak se dotkne pravou rukou jeho ramene a udílí povýšení slovy: 

„Propůjčuji ti stupeň svěcení ....... (či úřad .......) Řádu se všemi právy 
a povinnostmi z něho plynoucími. Nechť je ti tato hodnost vzpruhou a posílením 
při plnění všech úkolů, které tě ještě čekají.“ 

Následuje požehnání: 

„Jménem svaté Trojjedinosti přijmi sílu Ducha, která se tímto skutkem vytvořila, 
aby tě provázela na tvé cestě ochrany Boží vůle na Zemi.“ 

Po závěrečné modlitbě zhasne kněz plameny, čímž je obřad duchovnosti osvícení ukončen. 
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Duchovnost společné cesty 
(výtah z obřadu) 

Kněz či pověřenec (dále jen kněz) zapálí plameny a modlí se zahajovací modlitbu. Kněz 
položí členům přijímajícím duchovnost otázky, zda jsou odhodláni plnit všechny povinnosti 
plynoucí ze společného svazku. Po jejich kladném zodpovězení kněz přeloží přes oba ramenní 
pás se slovy: 

„Přenáším na vás povinnosti, které plynou z manželského svazku, do kterého 
vstupujete. 
Buďte si navzájem oporou, jak v dobrém, tak i ve zlém. Plňte svědomitě všechny 
povinnosti, které vám vyplývají z tohoto svazku a dolehne-li na vás tíha tohoto 
světa, modlete se k Bohu Trojjedinému o posilu vašeho ducha a ten vám zajisté 
dopomůže k znovunabytí sil a k udržení harmonie vašich niter. 
Milujte se, neboť jen láska vás dovede ke konečnému cíli  ke spasení vašich duší.“ 

Manželé složí slib: 

„Chceme společně kráčet životem po řádové cestě k Bohu a naší snahou bude 
pomáhat si navzájem s láskou a sebeobětováním při plnění našeho životního úkolu 
v našem společném svazku. 
Chceme dodržet všechny závazky tohoto našeho svazku a žít bohulibým životem, 
abychom si trvale uchovali požehnání našeho Stvořitele. 
Tomuto našemu slibu Bože požehnej, aby byl oporou v našem životě.“ 

Kněz odebere ramenní pás, spojí ruce manželů a utvoří duchovní svazek slovy: 

„Nechť spojení vašich rukou vytvoří pouto silné a nerozlučitelné pro vaši 
společnou cestu životem. Nechť harmonie vašich niter je vždy taková jako v tento 
požehnaný den, neboť harmonie v rodině je podmínkou k vítězství dobra nad 
zlem. K nalezení a udržení si této milosti vám dopomáhej náš Stvořitel.“ 

Nyní kněz předá požehnání: 

„Přenáším na vás požehnání našeho Stvořitele a nechť milost a síla Jeho, plynoucí 
z této duchovnosti, vás provází na vaší společné cestě vašeho pozemského života.“ 

Po závěrečné modlitbě zhasne kněz plameny, čímž je obřad duchovnosti společné cesty 
ukončen. 

 

– – – – – – – 

 


