
Svěcení exorcizované vody a soli

Exorcizuji  tě,  stvořená  soli,  skrze  Boha  †  živého,
skrze Boha † pravého, skrze Boha † svatého, skrze
Boha, který přikázal, aby tě prorok Elizeus nasypal
do  vody  k uzdravení  její  neplodnosti.  Staň  se  solí
exorcizovanou  pro  spásu  věřících,  abys  přinesla
spásu duše a těla všem, kteří tě budou požívat. Ať
z místa, kde budeš rozsypána, jsou zapuzeny a vzdálí
se  všechny  ďáblovy  přeludy,  zloba  a  jeho  podlá
lstivost  a  všichni  nečistí  duchové,  spoutaní  skrze
Ježíše Krista, který přijde soudit živé i mrtvé a celý
svět v poslední den. Amen.

Modleme  se:  Všemohoucí,  věčný  Bože,  pokorně
prosíme  tvé  nezměrné  milosrdenství,  abys  laskavě
požehnal † a posvětil † svou láskou tuto stvořenou
sůl, kterou jsi dal lidskému rodu k užívání; ať těm,
kdo  ji  požijí,  přinese  uzdravení  duše  a  těla.  A
všechno,  co  s ní  přijde  do  styku  nebo  jí  bude
posypáno, ať je zbaveno vší nečistoty a všech útoků
duchovního  nepřítele.  Skrze  Krista,  našeho  Pána.
Amen.

Exorcizuji tě, stvořená vodo, ve jménu Boha † Otce
všemohoucího a ve jménu Ježíše † Krista, jeho Syna

a našeho Pána, a mocí Ducha † Svatého, ať se staneš
vodou exorcizovanou, abys zahnala na útěk všechny
mocnosti  nepřítele a vykořenila a zlomila nepřítele
samého s jeho vzpurnými anděly mocí našeho Pána
Ježíše Krista, který přijde soudit živé i mrtvé a celý
svět ohněm. Amen.

Modleme  se:  Bože,  ty  jsi  ke  spáse  lidského  rodu
ustanovil  skrze  vodu  největší  tajemství  spásy.
Shlédni milostivě na naše prosby a vylij moc svého
požehnání † na tento živel připravený mnoha tvými
očišťováními.  Ať  toto  stvoření,  přítomné  v tvých
tajemstvích, působí účinně tvou milostí, aby zahnalo
na útěk démony a vzdálilo nemoci; ať všechno, co
bude  touto  vodou  pokropeno  v domech  nebo  na
místech, kde přebývají tví věřící, je chráněno od vší
nečistoty a osvobozeno od všeho škodlivého. Ať se
tam neusídlí duch zla ani jeho ničivé účinky. Ať jsou
zahnány na útěk všechny skryté úklady nepřítele. A
je-li tam něco, co ruší bezpečí a pokoj obyvatel, ať
se to s pokropením touto vodou vzdálí. A zdraví, o
něž  vzýváním tvého svatého jména prosíme,  ať  je
chráněno  před  všemi  útoky.  Skrze  Krista,  našeho
Pána. Amen.

Smíšení soli s vodou.
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Svěcení exorcizovaného oleje

Naše pomoc je ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.
Pán s vámi. 
I s tebou.

Exorcizuji tě, stvořený oleji, ve jménu Boha † Otce
všemohoucího, který stvořil nebe i zemi a všechno,
co je naplňuje.
   Pane, vyhlaď a zažeň na útěk z tohoto stvořeného
oleje  všechnu  moc  nepřítele,  všechny  ďábelské
zástupy a  jejich  útoky,  všechny Satanovy přeludy,
aby  se  těm,  kdo  budou  tento  olej  užívat,  dostalo
zdraví  duše  i  těla,  ve  jménu  Boha  †  Otce
všemohoucího, Ježíše † Krista, jeho Syna a našeho
Pána, a Ducha † Svatého, Utěšitele, a v lásce téhož
našeho Pána Ježíše Krista, který přijde soudit živé i
mrtvé v poslední den. Amen.

Pane, vyslyš mou modlitbu.
A mé volání přijď k tobě.
Pán s vámi. 
I s tebou.

Modleme  se:  Pane,  všemohoucí  Bože,  v tvé
přítomnosti stojí v úctě zástup andělů, o nichž víme,
že konají duchovní službu. Shlédni milostivě na nás,
požehnej † a posvěť † tento stvořený olej, který jsi
vyvedl  ze šťávy olivy a přikázal  jsi,  abychom jím
mazali  nemocné;  a  oni,  když  dojdou  uzdravení,
budou vzdávat díky tobě, Bohu živému a pravému.
Uděl,  prosíme,  ať  ti,  kdo  budou  užívat  tento  olej,
který v tvém jménu † žehnáme, jsou osvobozeni od
všeho smutku, vší slabosti a všech úkladů nepřítele,
a ať se všechna protivenství vzdálí od tvorů, které jsi
vykoupil  nejdražší  krví  svého  Syna,  a  ať  nikdy
nejsou nakaženi uštknutím starého hada. Skrze Ježíše
Krista, tvého Syna a našeho Pána. Amen.

Kněz pokropí olej svěcenou vodou.

2


	Svěcení exorcizované vody a soli
	Svěcení exorcizovaného oleje

