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na wssrckt) ncdělc a zaswčcené sloňlltky

i jinčx slawnčjssi dm) w rocr.

xdťipojemp 1soU

i„jinč zwlňsstui modlitby a pobošnosti.

LLydal

cZsirlmtissrki Ejslm,
l:xěz cixxkrwni a wjkarista Ua Wyssehradč.
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probosstowi starobhlč kollegiútUi kapitoly sw. apositolů Betra i Pawla
na Whsseýradč, zemskčmUprelátU w králowstwi Českčm, tit. areibiskupo
skčmU lonsts!orllimU radowť,

Nowčm Mčstč w Praze,

býwalčmU okresnťmU ossloldozorci na

zpowčdnikU etib. sester sskolnťchna Hrádku,

činnčmU oUdU UúrodUiýo MUseUm , loUserwútorU skarošitUosti w kraji

Bražskčm, ýorliwčmU wddawateli modlitebnich knih , drUbdd parronu

swčmU Uejmilostiwčjssth

co skromUý důkaz

UočžltlUdssli úqtǧ

i Uxňřťně lňjslaǧ

wěmljc

spisowatcl.

Wšjsore úňstožmš, Milostiw:ž B:me!
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dyž jsem w mlúdi fwčm moďlitby messni w mišsúlU

ššuxčitúwal, wžďy jsem jako opojcn býwal szcssenosti
)ěxckjejich;tim wice wssak se to dělo, když jsem, jfa knčl

Q zem Nejwyšssiho„ obět nejswětějsii JemU pťinússiwal.

Jať ssiastný kťeffan, jsem ťikúwal, jchž

dopťčmo, aby

znal modlitbh messni! Jak sskaftni bhli prwni kťesfané, že

spolU znali poswútný jazhč obťadni;

zajisté proto byli pťi

oběti msfe fw. Uúbožnčjssi, i wice si ji wúžili.

J

cirkelo sw. welmi sobč tobo žúdci, abh kťeskanéwznco

ssenost obťadů messnich poznali,

proto

o ďobrč wýkladh

obťadů tčch pečUje; Uež mnohcm lépe poznú toho ten, jenž

je spolu š dnchownim konati a sc w nč takťka wžiti může.
Q UžitkU, ktcrý z toho plhne, kdhž slowy pisma sw., siowy
cirkwc swatě sc modli,

koUú, ak nic nedim.

kdhž společnč š knčzcm občk ncjfw.

Slowa

Spasitele Uasseho: „Kde dwa

Ucb tťi we jmenU mém se fhromáždi,

nich“ u

tU jfem U prostřcd

zafthUji zajifté powssimUUti.

To mne pťimčlo,
swatú“ whdal,

abych knihU pod núzwem „Msse

w nižby alefpoň msse fwaté na wssecky neo

děle a zaswčcené swč:tky a něktcré jiUé slawnčjssi dny w roce
pťeložcUé fe Ualezalh.

Ywssar i Wassnoftina wroucnost pťi mssi fwatč, kterč
jsem swčdkcm býwal,

mnoho r tomUa pťispěla, abhch tUto

knihu Uweťcjnil, i osmčluji fe, Wassi Milosti ji wěnowati,
doufajc tim, že dobrotiwý Bůh, který Wasse prúce k proo
spčchu wěťicich hojnč požchnal,

i tčto knize zdarU i požehnčmi

popťiti rúči.

Na slawnost Božiho Tčla dnc 7. Čerwna 1860.

YčťeúmlUUxU.
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O Upotčcbcni kniby těto.
mčm oUmhslUUebhlo, whdati pťeklad.celčhomišsáln

ššeenýbrž

x(x

jen pťeklad mssi swatých Ua Uedčle a zaswčcenč

swárky.

Že par č swátky sw.

sroatých patronů

aposscolů č swátky

českých Ua mnoze

od kťcskaUů se

swčti, pťipojil jsem i na tyto swátky pťipadajici msse swatč
PťipojeUy jsou i jřně wsseobecně, takže i pro ostatni swatě i
swčtice Boži pončkUd sloUžiti mohoU.
K sUadnčjssimU Upotťebeni tčchto pobožnosti pťipojčl jsem

zdc kalendář a sicc cirkewni, jak se ho w Čechách Užiwá.

Udáwá

se mimoxswátky těž drUh slawnosti, a stránla, na kterč se pobožnost

messni pro ten den hledati má.
Nejwčtfsi slawnosti poznamcUáUh jsoU e .

l. (eZUplj 1. ojčmix)

pakřxásiednjici
slawnosti.......

U. (exupl.2. oxmjg)

paksiůwltosti
menssť........

m(ďemiclupjex).

pakslaonsti
...........
paťsiawltosti
...........

1.(clup1.
mng)
2.(ůuplex)

Swátkh se fwčti na ten den, kdh pťipadaji, pakrli jiná
slawnost drUhU wčtssiho Ua ten deU spolU nepťipadá;

když by

mčla pťipadnoUti tU mUsi menssi swatek wčtssimU UstoUpiti

a

odloži sc Ua deU prászý.
Nedčle obyčera

UstUpUje každčmU swátkU, mimo fwátky

drUhU xu. Uedčle w adwentě, w dewitUikU a w postě; Ued. pro:
wodni

UeUstUpUje obyčejnč Uikdhl

Pak:li

by Uedčlc UstoUpřti mUsila

se z Uedčlni msse bčťe modlitba,

swátkU wčtssimU,

sekreta a modlitba

mánč, a sice po modlitbč, sekretča delitbč

pak

po přiji:

po pťijimáni swátků,

a Ua mistě posledUiho ewangeliUm sw. JaUa řťká je ewangeliUm

tč Ueděle; ke pť. Uedčle 2. po zjeweni Pánč,

Ua kteroU pťi:

padá slaonst Zmena Ježiš, str. 76.
Za

základ

wsiech pobožUosti messnich sloUži „Pobožnost

messnč wsseoďchá“ str. 25.
Pobožnosti

zwlásstUč wkťádaji se do oUč wsseobchč

wykázaněm Uristě, takže pobožnosi

jcsi, a poUze w „ZntroitU,

Ua

messni každčho dUe ta samci

w modlitbách, w episstole, w gra:

dUálU, w ewaUgeliUm, w oďčtowáni, w prefaci,

w pťijimáUi“

se uUrěni.

„Gloria“

modlime

se Ua každoU Ueděli a swátek Urimo

Uedčle adwentni, w dewitnikú a w postě.
„Krcdo“

se modlime

každou Uedčli,

i každý zaswčceUý

swátck, tčž Ua swátky Pánč, PaUUy Marie, fw. andělů, fw. uapo:

sstolů sw. patronů českých,sw. Učitclů cirkerich.
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tče naš

Werlm w Boha

5

Zdráwaš

rp!

(Bo
tichn)

7 Bože, kUpomocimé wzezťi,

ťš Hospodine kspomoženi mčmn po:

ťe ďx?Jxsepťšl
š

?;šd

aš aěř ) .x .u

7 Sláwa thi
témU:

šš.z

č

iShnU i DUchUswar

U. Jakož bhla Ua počč:tkU, i nhni t

wždhcky i na wěkh wěrůw.

Wiscň.
Již núm wzessla hwězda ralmi,
Lid se tobě, Božc, klani:
Ehraň twú lúska, moc a sila
Qde hťichn Uasse dilae

Jazdk núš měj Ua otěži,
At nčw hřichem neobtčži;
Zraky zakrhj moci swoji,

At sc zloskmi erpojť.

m

U

ůtroba bUď čistú, cUdnú,
Bo marnostech nebaž blUdnú,
Sňxidmost skroch tčla pýchu,
Bp dUch zdolal wssemU hťichUe d

Tak, kdhž den již bUde w cili,
u Ll noc temnú

k núm se schýli,

Qčistčni swatoU kázni
Můžem slawit tebe w bázni.

Slúwa thi Hospodiml,
Sláwa KristU,jeho San,
SwatčmU těž DUchU sláwa
Nechk se wěky wěkůw dáwá.

Ntnemp

lelnl 53. Bože,dwe jmeUu twěm spasena Ume Učiň! a
wxmocixswč suď nšne..
,Bože, whsiyš modlith moU; ufsima pozorUj na slowa
úst mhch.

e

e

r

Nebo cizi powstali proti Umč, a silni hledali dusse mě:
a nepťedstawili Boha pťed obličej swůj.
Ncb hle, Bůh spomáhá mnč, a Hospodin jest obránce
dussc mč.
d Qbrat zlč na Uepťátely mé, a w prawdč swč wthb je.
DobrowolUě bUdu občtowati tobč, a ojlawowati bUdU
jmer twé Hospospodine: nebot dobrč jestd
Nebo z souženi wsselikčho whtrhl jsi mne, a Ua nepťátelh
mč fhlédlo oko mč.

Sláwa thi, SyUu atd.
Žnlm

118.

Blahoslawenč neposskwrnčnč na eestč, rceřiž

chodi w zákonč Hospodinowěe

Blahoslaweni.
kteřiž skonmaji swčdectwř jeho: a celým
srdcem hledaji ho.
.
Ncbot ne ti, kteťiž pássi Ueprawost, po cestách jeho chodi
Ty jsi pťikcizal, abh pilnč ostťiháno bylo pťikázani twých.
Q by sprawenh bylh cesth mč, kostťiháni sprawedonsti twých.
Tehdážt nebUdU zahanben, ldyž hledčti bUdU Ua wssecka
pťikázani twci.
Bsiawowati tč budU w Upťimnosti srdce, z toho, že jsentd
se naUčil soUdúm sprawedlnosti twč.
ď

x

Spřawedlnústi twých ostťčbatibUdU: ňeopousitčjž Ume docela.

Jakým způsobem Uaprawi mládeUec cestU swon? thťihá:
Utm ťeči twých.

x

Celým srdcem swým hledal jscw tebe, erdhánčjž
pťikázan twých.

mUe od

W srdci swčm schowal jsem ťeči twč: abhch Uehťessil tobč.

PožthaUý

jsi Hofpodim: Uč nme sprawedlnostem swým.

Rty fwýmř wyprawowal jsem wsseckysoudy úst twých.
Na cestč swčdectwi twých kochal jjem se, jako we wsselikčm
bohatstwi.
d
W pťikázanch twých cwičiti se budU: a patťiti budu Ua
e cesty twč.

W sprawedlnostech twých pťemýssleti budu:
ťeči twých.
,

nezapomennt

Sláwa Otci, SyUU atd.
Žalm. Odplac slnžebnťrU swčnm, obžiw nme a ostňhatč
budu ťeči twých.
twč h o. Qdkryjž mč oči: a spatťowati budU dinč wčci ze zákan
Pohostinu jsem já Ua zemi: UeUkrýwejž pťede mnoU pťi:

kázan swých.
Zachtčlo se dUssi mč žádati sprawcdlnosti twých každěho časU.
DomloUwal jsi pyssným: zloťečeni, kteřiž fe Uchyluji od

pťikázan twých.
Qdejmi odc Ume pohcmčni a potUpU: nebo swčdectwi twých
wyhledáwal jsem.
Takč i knižata seděla a proti Umč mlUwila: slušebUik pak
twůj cwičil se w sprawedonstech twých.
Ncbo i swčdectwi twá rozjimáni mě jjoU: a rada má
sprawedlnosti twč.
Pťilm:la ! podlaze dusse má: obžiwiž mUe podle slowa swěho.
Cesty swč oznámil jscmp (tobč) a wyslysselš

mUe:

wyUč

mne sprawedonstem swým.
Cestč sprawedlnosti twých wyUč mUe: a cwičiti se bUdU
(přemýssleje) o diných skUtcich twých.
Zdťimala dusselUápro tesknost: potwrdiž ner w slowich swých.
CestU neprawosii odwrat ode mne: a dle zákona swčho
smťlUj se Uade nmou.
CcstUprawdy wywolil jsem: a soudů twých UezapomenUl jsem.

Držcl jsem se swčdectwi twých Hospodine:

nechtčjž mne

zahanbiti
CestoU pťikázani twých bťžel jsem: kdhž jsi rozssiril srdce mč

Sláwa thi, Sym: atd.
Klmitula. Králi wčkůw UesmrtelnémUa eriditelněmu,
w samemU BohU, bUdiž čest a sláwa na wěkh wčkůw Am
. BobU dikh
. Kriste, ShnU Boha žiweho, fmilUj se Uad nami;
. Krisle, ShUU Boda žiwébo, smilUj se nad námi.
. Jenž sediš na prawici Btce,
. SmilUj se nad Uámi.
. Sláwa thi i SynU i DUchUswatemU;
Kriste, ShnU Boba žiweho, smilUj se nad námi!
7 Powstaniž Kriste, pomoz nam
TCY(DCY

1?„ A whswoboď Uaš pro jmeno swě!

7. Pane, whslyš modlith moU,

.

U. A wolánč mč r tobč pťijď!

Modleme

se.

Hospodine, Bože wssemoýoUci,který

lsi dal nám dospčti k počátkům toboto dne: zachowej nciš
dneo ton milosti, abhchom tento den do žádněho hťichU
neklesli; ale weždh wssecky ťeči čo!tilyeuumhsslénkh ačinowě
nasst směťowali lU konáni zálona twčho, skrze Pána nassebo

Ježisse Krista, Shna

twého: rterý 8 teboU žiw jest a lrao

lUje w jednotč DUcha swalěho Bůh,
kůw.

po wsseckh wčkh wě:

Amen.

U.
3.
7.
U.

7

Dobroťečme Hospodim:;
BohU dikh!
Wzácná jest pťed oďličejem Pánč
S:nrt swatých jeho.

Modlitba. Swatá xMaria i wssickniswati pťimloUe
wejte se za náď U Hospodina, abhchom zaslonžili dojiti po:
moci a spasenj od toho, který žiw lest a kralUle na wčkh

wčkůw. leen.

7 Boze, kn pomoci mě wzezťi, e
U Hospodine, k spomozeni memn pospčš
(Qpakuje se tťikrát)

Sláwa thi,

Shnn i DUchUswatemn atd.

Bane, smilnj se nad nami, Kriste, smiluj se nad nami.
Bane, smilUj se nad námi Qlče naš.
7. Ll nerod náš w poknsseni,j
ťš. Ale zbaw náš od zlěhoe

7. Bohledni na slnžebnikhswě, Hospodine, a na dila
swá, i sprawuj shlth lelich.
ťi. Ll lasnost Hospodina Boha nafseho bndiš Uad námi,
a dilo rUkoU nassich rač ťiditi.

7. Sláwa thi

i Shnn i DUchUswatčmU,

K. Jakož bhla naa poěátkU, i nyni i wždycky i Uaxwěkh
wčkůw. Nmene

Modleme

se. Račiž HospodiUe, Bože, králi nebeš

i země, sprawowati a poswětiti, řiditi a wésti dnessniho dne
srdce i těla Uasse, mhsslénkh, ťeči a činh nasse podlě zákona

twčho, a podlé skUtkůw pťitázani twých: abhchom tadh a
na wčkh pomocč twon spaseni a swobodni býti zasloužili,
Spasiteli swčta, lterý žiw jsi a kraluješ na wěky wčkůw. Am.
M Pomoc nafse we jmemc Bčmě,
ťč. Který stwoťil nebe i zemi.

7. Dobrořečte.
K. Božel
Božcbllúnť. Hospodin pošehnej núš,

a ode wsseho

zlčho ostťihej, a k žiwotU wččněmn moeď, a dUsse wěrných
skrze milosrdenstwi Boši odpočiwejte w pokoji. Amen.

u

Qtče náš.

Zdráwaš Maria.

Modlitbd weťernť.
(Dle kompletúke w ďrewiúťi.)

Račiš Pane Uděliti požehnánť.
Požehnúnť. Noc pokojnoU a skonáni dokonalč prou
půjč ncim Hospodine wssemohouci!

Z. Nmen.
Čtcni (1 Perr. xě.). Bratři, stťizliwi buďte a bděce:
nebo protiwnit wáš, ďábel, jako lew ťonci obcházť,hledaje,
koho bh sežral: a tomU odpirejte silnť U wťře.
Th ale, Hospodine, smilUj se Uad Uámi.
ťč. BohU diry.
U. Pomoc nasse we jmeUU Bánč.
lť. Kterýž Učinil nebe i zemi.
Qtče núš (po tichU).

thnáwám
se BohU wssemohoUcimU, blahoslawenč
Marii weždh Bannč, blahoslawenémn Michaelowi archan:
dčlU, blahoslawenčmu JanU rťtiteli, swatým aposstolům PetrU
i PawlU, a wssem Sioatým: že jsem zhťessillpťiliš: mh:
sslenim, ťeči a stUtkem: mci wina, uu má wina, un má
nejwětssi wina! uu Pročež prosim blahoflawenoU Marii
wždhckh PannU, blahoslawenčho Michaela archandčla, blan
hoslawenšho Jana kťtitele, swatě aposstoly Petra a Pawla,
wfsecky Swaté,

abh se modlili za mne k Hospodinn BohU

nassemU.

Smilnj se nad námi wssemohouciBůh,

a odesk

hťichd Uasse, i Uwediž náš k žiwotu wččněmU. U. Nmen.
Slitowcini, rozhťesseni a odesstčnč hťichňw nassich
Udčliž ncim wssexnohonci a milosrdný Hospodin. ťš. Ymen.

7. Qbrak náů, Bože, Spasiteli náš!
K. N hnčw swůj odwrat od náš.
7. Bože, ku pomoci mč wzezťi:
lť. Hospodine, k spomožeUi měmn pospčš!

Slúwa thi

i Synu i DUchu swatěmn; u

Jakoš bhla na počátkU, i nhni ei wždhckh t na wěky
wčkůw. Nmen.
Žalm 4. Když jsem wolal, wyslyssel mUe Bůh sprawedt:
nosti mč: w souženi způsobil,š mi prostranstwi.
SmilUj se Uade mUoU, a whslyš Ulodlith moU.
Synowč lidssti, dokawadž těžkčho bUdete srdce? Broč mi:
lUjete marnost a hledáte lež?
8 wězte, že diwnčho UčiUil HospodiU swatčho swčho: Hoc
spodiU wyslyssi mUe, kdhž k UěmU wolati bUdU
HUčwejte se a Uechtějte hťessitř: co prawite
swých, Ua ložich swých oželte

we srdcich

Qbětthe Hojpodinu obět sprawedonsti a donejte w Hou
spodan: MUozi ťikaji: Kdo nám ukaže dobrč wěci?
e
Znamenáno iest Uad Uámi swčtlo obličeje twčho, Hospoe
diUe: dal jsi radost we srdce mč.

Plodcm obili, wan i oleje swčho u rozmnožeUi jsoU
W pokoji proto spati bUdU: a odpočiwati
Nebo th Hospodine! u obzlasstčw Uadčji postawil jsi mUee

Sláwa thř

i SyUU i DUchUsw atd

Žalm 30. W tebe, Hospodine, doufal jsem, UechatUejfem
zahanbeU Ua wčky: w sprawedonsti swčwijobod
mUe
Nakloň ke mUě Ucha swčho: pospěš aby wytrhl mne
Bud mi Bohem ochranitelem, a domem útoťisstč: abh
spaseUa UčiUil Uer
Nebo sila má i oUtočisstč mč jsi ty: a pro jmeno fwe
powedeš mne i Uakrmiš Ume
Wywedeš mne z osidla toho, kterež poličili Ua Ume: Uebo
ty jsi obraUce můj.
W rUce twč poroUčim dUcha jwčho: whfwobodilď Ume

Hojpodine, Bože prawdh.

Sláwa Otci i Shml i DUchUsw a!d
Žalm 90

Kdož obýwá w pomoci Nejwyšssiho: w ochranč

Boha Uebeskeho pťebýwati bUde

Di HospodiUU: Qbrance mUj jsi ty, a útoafstč mč: Búh
můj, donati bUdU w Uěho.
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Nebo oU sám wyswobodi mne z osidla lowcůw:

a od

slowa přisnčho.
7
Rameny swými zastini tebe: a pod kťidly jehcždoUsati bUdeš.

titem oďestťe tebe prawda jeho: nebUdeš fe báti pťi:
strachU Uočnihš.

NebUdeš se báti stťely, lčtajici we dne, an

wčci, pro:

cházejici se we tmách: aUř útoku a ďábelstwi poledniho.
PadUe jich po bokU twčm tisic, a deset tisicůw po pra:
wici twč: k tobč ale se Uepřibliži.
7
Nwssak ščima fwýma patřiti Ua to bUdeš: a odplatU
hřissnikůw Uzřiš.
r
Pončwadž ty jsi Hospodine Uadčje má: nejwyšssiho položil
jsi za útočisstě swč.

4

NepťistoUpi k tobč zlě: a metla Uepťibliži se k stanU twčmU.

Nebo andčlům swým pťikázal o tobč: aby ostťihali tebe
Ua wssech cestách twých.

le

o

.

Na rukoU ponesoU tebe: aby snad neUrazil o kámen Uohtžswč
Po hadU a bazilissku chodrti bUdeš: a sslapati budeš po

a drakU.

x

Poněwadž we Ume dousal, wyswobodim jej: poUěwadž
poznal jmeno mč.
Wolati bude ke Umč, a já wysihssim jej: š Uim jsem w
soUženi, wytrbml jej a oslawim ho.
DloUhosti dnůw UaplUim jej, a Ukáži jemU spaseUi fwč.

Sláwa thi

i SyUU i DUchUfw. atd.

Zalm 133. Ni, Uyňi dobroťečte Hospodinu: wssickni slU:
žebnici HospodiUowi.
Kdož stojite w domU Hospodiuowč: w sinich domU Boha
Uasseho.
W Uoci pozdwihthe rUkoU fwých k swatyni: a dobroťečte
HospodiUU.
Požehnej tobč HospodiU ze Sioml: kterýž Učinřlnebe i zemi.

Sláwa thi,

i SynU, i DUchUsw. atd.
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Piscň.

,

Neš to swčtlo denni miUc,
Lid se k tobě, Tworče, wine,
Bd milostUě proti wrahU
Náčil Uám být Ua ostrabU.
Zbaw Uáš snů a Uočnich blUdů,

thwoboď

Uáď od přelndii,

Botlač zlěho Uepťitele,
At jsme čisti w dUchU, w tčle.

Dej to, Qtče pťelaskawú,

J th thůw

SyUUprawý,

S DUchem swatúm Tčssitelem,
Jeden wlúdee w swětě celčm.

Čtcnť. (Jer. 1:1.) Ty ale jsi w náš, Hospodine, a
jmeno twé wzýwáno jest Uad námi, abyš erpUstil náš,
Hospodine, Bože náš.
ťšu BohU diky.
Z. ťč. W rUce lwě, Hospodine uo poroUččm dUcha swěho,
W rnce twě, Hospodine u poroUčim dUcha swěho.

WykoUpil jsi nciš, Hospodine, Bože prawdh.
PoroUčim dUcha swého.

Slciwa thi

i SynU i DUchUswatémU.

W rUce twé, Hospodine, poroUčim dUcha swěho.
U. Qstťibej náš, Hospodine, jako zťetelnici oka:
ťi. Pod slinem tťidel swých ostťihej náš!

Ebwalozpčw Simeonňw. (Luk ll.)

Nhni proponsstiš

slnžebnika swého, Pane, un podle slowa swěho w pokoji.
Nebo widělh oči mč nu spaseni twč.
Kterěž jsi pťiprawil u pťed obličejem wssech národů:
ětlo kn zjeweni pronárodům uu a l sláwě lidU
,

lskěhoe

jf:a thř

i ShnU i DUchU sw. atd.

Spasiž Uáš, HospCodinebdčjici, ostťihej Uáš spějici,
abhchom bdělt o Kristem a odpočiwalt w pokoli.

lť. Bane, whslhš modlith moU:
U. A wolcinč mč l tobě pťijď.

Modlitba.

Nawsstiw, Hospodine , pťčbhtek tento a

wsselikč úkladh nepťitele od něho daleko zažeň:

aUdělowě

swati přebýwejte w něm, abh náo ostřihali w poroji, a
požehnáni .twč bUdiž nad Uúmi wždhcky, skrze PáUa Uasseho

Ježisse Krista Shna
w lednotě DUcha

twého, který š teboUšiw jeft a kralUje
swatého Bůh

Ua wěkh wččkl.elwzNmen.

7. Dobroťečme HospodinU.
lť. BohU dikh.

u

u

Požehnej a ostťihej náš wssemohoUcia milosrdný Ho:
spodiU: Qtec, Shn a Dnch swatý. Nmen.
Zdráwaš Králowno, malko milosrdenstwi, žiwote, slada
losti i nadčje nasse, bUď zdráwa. K tobč woláme whhnalli
shnowě Ewh; ť tobě wzdhcháme lkajice a plačice w tomto
slzawčm údoli. J protož, orodownice nasse, obrat k nám
swč UtilosrdUéoči, a Ježisse, který jest požehnaný plod žiwota
twěho, nám po tomto pUtowáni Ukaž, o lUilostiwá, o přic
wětiwá, o pťesladká BannUo Maria.

7. Qrdel

za náš, swatá Boži Robičko,

ťi. thchom hodUi Učiněni bhli zaslibeni Kristowých.
WssemohoUci wěčný Boše, jenž jsi pťeslawUě Pannh
a Matky Marie tělo i dussi skrze mocnost DUcha sw. tal
způfobiti ráčil, abh hodným pťibhrkern SyUa twěho Učiněna
ďhla: dejž Uám, jessto se jeji pamútkoU těsfime, bhchom jeji
sstědron pťimlUon od nastáwajiciho wssedo zlěho i od wěčnč
smrti whswobozeni bhlt. Slrze Krifta Pána nasseho. Nmen.
šll
Pomoc Boži zůstaň o námi wždhcky. Nmen.

Dtče náš.

Zdráwaš.

Wěťim w Boha.

Hodinlh latolilkčbo kťcsimla.
(Wýtah zkatcchišmU.)

l.
JedeU jcst Bůh, jeUž wsseckostwoťil, wsseckozpraije a zachowáwá.
JedUa jest wira, jedeU kťest a jedUa cirkew swatá, katolická i
aposstolská.
JedUa Qbět Msse fwaté.
P
JedUa widitelná Hlawa cirkwe, UáměstekKristůw, Nimský Papež.

chUo zeintťni zUameUiswatčho Kťiže, kterýmž se žthaji

a

rozeráwaji
kieskanč; wnitťUi pak zUameni kťeskana jest, že
pokťtčU jsa, wčťi, co cirkew swatá wsseobchá wěřiti porouči,
buď to w Pismč swl pfáUo bhlo, čili Uic.
Zeden cil a koUecčlowčka Ua swětě: Bohu sioužiti, pak spasem: býti.

lj.
Dwě pťirozersti w Kristu: 1. Božstroi, 2. člowěčenstwiw jednč
ofobč božskě, protož Kristnš jest Bůh a spolU člowčk, jako
u Bůh we wssem rowný thi
a DUchU sw., jako člowťkmenssi
the a DUcha swe, jako člowěk trpčl za Uáš.

Dwoji hlain pťižázan w zákonč:
Milowati budeš Boha nade wsseckou

a

Bltžniho swčho jako sebe samčho.
Dwoji powinUost sprawedlnosti kťeskaUskč:
Warowati se zlčho a
CiUiti dobrč.
Dwoji hťich: 1. dedičný a 2. skUtečUý,
a skUtečUý: 1. smrtelUý a 2. wssedni.

Dwoji litost: 1. Dokanlá, litUjeme:li, že jsme Urazili neskoltčerU
DobrotU Božč 2. Nedokonalá, litUjeme:li ze strachu pťcd peklem,
aneb pro ztrátU Uebe.
Dwoji odpusskowě: 1. Plnomocni, 2. Ueplnomoclú. Skrze odr
pUstky erdpoUssti se hťich ale časný trest; takowč odestky se
Udčluji z pokladU cirkwe sw. t. j. z UesčislUých a Ueskončených

zásth Kristowých.
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lll.
Tři Qsoďh božskč Qtec, Shn a DUch sw.:
Qtec, lkter!ý Uáš k obrazU swčmU stwoťil,
Syn, který Uciď draze whkoUpil,
DUch sw.,l který Uáď Ua kťtU sw. poswčtil a w jiných swá:
tostech poswčche.

Tťi božskč ctnosti: 1. Wira, 2. Naděje, 3. Báska. Ctnostř tyto
wszditi každý powinen jest, když rozUmU nabýwá, častčji za
žiwobyti, a zwlásstč pťi smrti.
Tťi dUchoin a nadpťirozenč milosti, které nejpťedněji skrze zá:

slUhy Krista donáme:

1. deUsstěni

hťichůw. 2. Milost k

spaselti potťeonU. 3. SláwU wččnoU, Ueb Ucbeskěkrálowstwř;
a to proto doUsálǧte, že to Bůh slibil, jenž jest wssemohoUci,

dobrotiwý, Uejwýď wěrný a milojrdný.
Tťi dobré skUtky: 1. Modliti se. 2. Postiti se. 3. NlmUžnU

dáwati.

Tii raddy ewangelickč: 1. Doďrowolnci chUdoba.2. Ustawičná či:
siota. 3. Dokonalč poslUssenftwč.

iji

oUntysl ciňwe swatč, na který se modliti má, kdo žádostiw
jest odestkůw: 1. Roszoženi cirkwe. 2. Wyplenčni kaciťstwa.
3. Swornost

knižat kťessanských.

Troji způsob zphtowáni swědomi: 1. Podlč mhssleni; 2. slow;
3. skUtkůw, Ueb opUsstčUi proti BohU, bližnimU, sobě samémU.

be se to jnadněji whkonalo, má každý wzýwati DUcha sw.,
izpomenoUti sobč na osoby, š kterými zacházel, na mista, na
kterých býwal, Ua ťizeni a práce, kterč konal, Ua oUťad a poo
winnost, kteroU zaftciwcid

Tťi dily pozdraweni andělskčho: 1e Nrchanděla Gabriele: Zdrác
waď Maria, milosti plná, Bčm š teboU, požehmná ty mezi
ženami. 2. Swaté Nižďčth: Požehncmá ty mezi žeUami, a
požehnaný plod žiwota twčho. 3. Cirkwe swatč: „Ježiš.“
Swatci Maria, Matko Boži, proš za náď hťissnč nynř i w
hodiUU smrti Uassi. leeU.
UM

Ctyrh podstatnč dilh Msse swatč: 1. EwangeliUm, 2. Qběto:
. wáni, 3. BozdwihowáUi, 4. Bťijimáni.
thcrý
oUčiUekMsse swatě, na ktesý se občtowatimůže: 1. Na
dokázáni Bohn plawě cti a poddanosti; 2. Ua poděkowáni za

obdržená dobrodini; 3. na zadostUčinťni za zpáchanč hťichh;
x, 4. na obdrženi potťeťmých milosti.

Ctyry hlawni ctnosti: 1. Qpatmost. 2. Stťidmost. 3. Spra:
„ wedlnost. 4. Sila Ueb statečnost.
Ctyry hťichy do Uebewolajici: 1. ZoUmyslUá wražda; 2. Učmý,
aneb sodomský bťich; 3. Utiskowálti chUdých lidi, wdow a
7 sirotků; 4. zadrženi a Ujimcini m;dy dělnikům.
Ctyry pofledni wčci člowčka. 1. Smrt.
2. SoUd. 3. Nebee
4. Peklo.

U.
Patero přikázani cirkwe: 1. Swátky zafwčceně swčtit. ?„ W za:
swčceUý swátek celoU Mfsi sw. nábožnč slysset. 3. Ctyryceti:
denUi půft, čtwerd suchě dny, a jiUč UstanoweUč posty zachowat,
tčž i w pátek a w sobotU od masitých pokrmů se zdržowat.
a:. NeimeUě jedUoU w roce swémU Uaťizenčmu knězi se zpo:

widat, a pťi časU welikonočUimweleonU chitost pťijmoUti.
5. W zapowězený čaď swatebniho weseli nedržet.
Pčt wčci potťebUýchkřeskanUUmčtř: 1. Modlitba Paltě. 2. lleo:
sstolskčwyžltáni wirh. 3. Desatero Božich pťikázan a patero
pťikázani cirkewnich. 4. Sedmero jwátosti. 5. Kťeskanská spra:
wedlnost.
7
Pět částek swátosti pokáUi: 1. Zpytowcini swědomi. 2.
el a
li!psš. ,3. Dobrý oumysi Ueb pťedserozetij 4. Zpowčď. 5.
dost:
Ucmem.

Uj.
Sestero hťichů proti DuchU swatémU: 1. ZoUmyslně Ua milofr:
deUstwi Boži hřefsiti. 2.. Nad milosrdenstwim Božim zousati.
3. Poznalč kťcftaUstč prawdě odpirat. 4. BližnimU milosti
Boži nepťáti a záwiděti. 5. Ke wssemu dobrčmU napomináni
srdce zatwrzelě miti. 6. W nekajicim žiwotč zoumyslnč se:
x, trwati.
Sest wěci kťeskanUeryhnutelně
potťcbných wčděti a wěřiti.
x. Ze jest jeden Bňh. 2. Že jest Bxšh sprawedlčwý Soudce,
kterýž dobrě odměňuje a zlč tresce. 3. Ze jsoU tťi božjkč Qsob ,
jedné bytnosti a pťirozenosti, a Qtec, SyU i DUch swaty.
e. Ze se drUhá dožsrá Osoba wtčlšla, aby náo jwou smrti
Ua kťiži wykoupila a spasila. 5. Ze jest dUsse lidská nesmr:
dutelnčl. 6. Ze jest milosti Boži k spaseni newhhnnt:lnč tťeba,

a že člowčkU bez milosti Boži
wťčnčmu

nelze co prospčssněho k žiwotU

činit.

o d

Šestero powinnosti, kterým KristUš zwťásskwelel: 1. chdati nej:
prwě kráťowstwi Božiho a sprawedlnosti jeho. 2. Zapťiti sebe
samčho. 3. Wzčti kťižswůj. 4. Následowati Krista. 5. Tichým
a pokorUým býti. 6. Milowati Ueprcitely fwč, dobťe činiti
těm, kteři náš nenáwidř, modliti se za ty, kteťi nám protiweUc
ustnoč čřUi, a Utrhaji

Uám.

x

eM.
Sedm darů DUcha fw.: 1. Dar moUdrosti. 2. RozUmU. 3. Rady.
4. Sily. 5. Umčnč. 6. Pobožnosti. 7. Báznč Boži.
Sedm profeb delčtby Pánč Ueb Qtčenásse. Qtče Uáš, jenž jsi
na nebesich. 1. Bofwčt se jmeno twč. 2. Meijď králowstwi
tno(rr 3. BUď wůle twá jako w nebi tak i Ua zemi. :1. Chlčb
Uáš wezdejssi dej Uám dneš. še N odesk Uám Uasse winy,

jakož imy

odpoUsstimeUassim winnikům. 8. N neroď

w pokUsseni. 7. Llle zbaw náš od zlčho.

Uáš

Nmelt.

Sedm swátosti. 1. Kiest. 2. Biťmowáni. 3. Swátost oťtáťUie
4. Pokáni. 5. Bosledni pomazáni. 8. Swčceni kněžstwa.
7. Staw manželský.
x
Sedm hlawnich hťichů: 1. Pýcha. 2. Lakomstwi. 3. Smilsiwo.
4. Záwist: 5. Qbže:stwi.
6. Hnčw. 7xěLenost.
„
Sedmero mrawltých ctnosti: 1. Pokora. 2. Stčdrost. 3. Cistota.
:1. Láska. 5. Stčidmost.
6. Trpěliwost. 7. Horťiwost w
dobrčm.
„
Sedm milosrdných skUtků tělesxrých: 1. Lačnxčkrmiti. 2. Zizině
napeijeti. 3. Poccstnč do domU pťijimati. 4. Nahč odiwati.
5. Nemocnč ansstčwowati. 6. Wčznčwyswobozowati. 7. Mrtwč
,

Ucliwč pochowáwatř.

Sedm milosrdn.ýchskUtkůdUchoinch: 1. Hťessici trestati. 2. Ne:
Umčlč Učitř. Z. Pochyijicim dobťe raditi. 4. ZarmoUcenč
třssitř. 5. Kťiwdh trpěliwč snásseti. 6. UbližUjicim mile od:
pousstťti. 7. Za žiwě i za mrtwč kBohU se modliti.

Ulll.
Qsmero wýbormšch ctnosti, kterým Kristuš BáU Ua hoťe Učil,
a pro kteraiučlowčka blahoslaweným Uazwal: 1. Blahoslaweni
chudi ddUchem: ncbo jejich jest králowstwi Uebeskč. 2. Blaho:
jsldachi tissi: nebo oni zemi wládnou:in bUdoU. Z. Blahosla:
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weni lkajici: neďo oni potčsseni bUdoU. 4. Blahoslaweni,
kteťiž ťačnčji a žiznťji po sprawedlnosič: nebo oni nasyc!ni
budon. 5. Blaholskaweni milosrdni: nebo oni miloskdeltstwi
dojdon. 6. Blahosliawenř čistčho srdce: Uebo oni Boha widěti
bUdoU. 7. Blahoslaweni pokojni: Uebo oni syUowčBoži slonti
budon. 8xxBlahoslaroeni, kteřiž protiwenstwi trpi pro spraz
wedlnost: Uebo jejich jest králowstwi nebeskč.

lx.
Dewčt kůrů andčlských: 1. Nndělč. 2. Nrchandělě.

stwi. 4. Mocnosti. Ze Ctnosti.
8. Chernbini. 9. Serasini.

6. Panstwa.

Ze Knižet:

7. Trůlwwč.
r

Dewatero cřzich hřčchňw: x. Hččchu poradiň.
2. Weleň zlč
činiti. 3. Zlého powoťiti. 4. Khťichu ponoukati. 5. Hřichu
pochwáliti. 6. HťichU tajiti.
7. Hťichn Uelrestati. 8. Na
hťtchU podil brátč. 9. Hťichu hcijiti.

x.
Desatero Božichr pťikázani: 1. W jednoho Boba bUdeš wčťiti.
2. Newezmeš jmena Božiho nadarmo. 3. Pomni, abyš den
swátečšli swťtilr 4e Cti otce swčho i matku son,
abyš
dloccho žiw byl, a dobťe ti byťo na zemi. 5. Nezabiješ.
6. Nejesmilniš.
7. xNepokradeš. 8. ksčepromlnwišdproti bližu
UimU fwěmn kťiwčho swědectwč. r 9. Nepožádáš
bližniho swčho. 10. Nniž požádáš statkU jeho.

manželky

xl.
Jedenáctero owoce Ducha fwatěho: 1. Láska. 2. Nadosia 3. Po:
koj. 4. Trpčliwost. 5. Dobrotiwost. 6. Dobrota. 7. Dlonhon
čekciUi. 8r Tichost. 9. Wira. 10. Mirnoftd 11. Zdrželiwost
a čistota.
.

)(U.
Dwanácte článkúw aposstolskčhowyznčmiwiry: 1. Wťťim w Boba
the wssemohoncřho, stwoťitele Uebe i zcmě. 2. J w Ježisse
Krista, Syna jeho jedinčho, Pčma nasseho. 3. Jenž se počal
DUcha swatěho, Uarodil se z Marie Bamty. 4. Trpčl pod
šontským Pilcitem, nkťižowán, Umťel,.i pohťben jest. 5. Sstonpil
do pekel, tťetiho dnej wstal z mrřroých. 6. WstoUpil Ua nea

besa, scdi na lprawici Boha Btce wssemohonciho. 7. thUd
Msse swatň.

2
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prijde soUdit žiwých i mrtwých
Wčrim w Ducha swae
tčho 9. Swatou cirkewobeonU S8watýcholšcowánt 10. Qd:
hťichů 11 Tčla wzkrisseUi 12 Ziwot wťčUý uu
x šlUsstčUi
men
Dwanacte nejhlawnčjssich wlasinosii Božich: 1 Wsscmohouci
2 Wččný 3 WssUdypritomný 4 WssewťdoUci 5 Nejc
wýš sprawedliwý 6 Nejswčtčjssi. 7 Nejwýš prawdiwý

8. Nejwýš moudrý

9

Nejwýš dobrotiwý

10

Nejwýš

milosrdný 11. NezmčUitelný 12 Nejlepssi poubý duch
Dwanacte swatých aposstolů: Bctr Qndřej, Jakob Jan, Filip,

Bartolomčj, Tomaš, Tadyaš Jakob, Jůda ŠimoU a Matčj,
jenž kdoplnčni počtU dwanácti zwolen byl

Kratiťkň wzdechtmti kťrsiana na laždoU hodinU.
(Z ťUjbh latiUskč „dlanmuo precuw.ee)

Hodilla

1.

Q jediný Božel kdh již tobě sedinč sloUžiti

bUdU? th
již teďe jediné nade wssecko milowati bUdUeč
JedUo srdce mám, to tobě na wčkh wčnuji.
Hodina 2. Dwě wKřistU pťirozenosti, lidskoU a božskoU,
w SlowU božskčm jednotn pokorně wěťim, a fe klanim.
Slowo tělem Učinčno jest a pťeďýwalo mezi námi.

Hodina 3. Q nejfwětčjssiTrojice! Qtče, Shnn a DUchU
s atýl Poswět rozmn paměť a wUli moji; a Učiň je
d:kanle
abhch tč ďe wssemi tworh na wčky chwciliti
lr ohl.
Hodina
a1ra Wččný Božel Učiň, aďdch wždh na čshrh
posledni wěci pamatowal, a ztohoto fwěta smrti sprawe:
dliwých odchazel

Hodina

5

Kriste Ježťssil Srdcem skroUssenýma poniže:

ným w dUchUlibam twých nejfwětčlssich pčt ran J abhch
d Boha swěho pčti .smhslh těla swého neUrazil, w tčchto
nejfwětťjssich rancich se skrýwám.

Hodan

6.

NeldobrotiwčjssiBože! ostťihel mne son
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milosti ode wssech hťichčlw, zwlásstě pak od ssesti ďťichůw

proti DUchU swatěmu.

Hodina

7.

Q Utčfsiteli nejdobrotiwčjfsi,. DUchU swatý!

Račiž mne ozdobiti sedmi darh swými, abhch zcela od
sedmi hlawnich hřichůw se zdržel. u Dej, abhch swatých
swátosti hodUě a kswčmU spaseni Užiwal, a skrze nč účasta

ným se stal zásth Kristowých.
Hodan
8. Q Kriste Ježifsi! Učiň mUe účastným osmera
blahoslawenstwi, abych tebe, swěho Boha, š celým srdcem
whhledáwal, a wsse zawrhl, co fwětskěhoa pomijitelného jest.

Hodina 9. Nrsmirný Bože! Tebe Ustawičněchwáli dewan
terý sbor andčlňw na nebi, a já erdččnik nepťestáwám
tebe Urážeti hřichh na zemi. Q kdh již pťijde ta hodina
fskastná, od které tebe wice já Uefskastný hťissnik neUrazim.

Hodina

10. Nejwhšssi zákonodárče,Bože můjl Uznáwám,

že často opowúžliwě desatero twých přikázanč pťestUpuji;
litUji z celěho srdce, že jsem tcbe, nejwětfsi dobré, Urazil.
Wsseliký hťich již Uextáwidim, a chci se š milosti ton
polepssiti, a protož sebe w ton slUžbUobčtUji.

Hodina
11. Skrze neskoUčeněmilosrdenstwi twě tebe Boše
žádám, abhch, ačkoliw jsem w jedenáctoU hodinu, tedh pťiliš
pozdč tobč sloUžiti začal, milosti twě a celč odměnh še
sprawedliwými pťi hodinč smrtř obdržel.

Hodina 12. Prosim tebe, nejdobrotiwčjssiBože, skrze
zásl:chh blahoslawrné Pannh Marie a dwanácti swatých
apofstolů, učiň mne oUčastným owoce DUcha swatěho,
abhch tobč wčrnč na zemi sloužil, a Ua nebi wččně tebe
milowati a chwáliti mohl.

uun

Wszzeni

Božských rtUosti.

Wěťim w tebe, prawý, trojjediný Bože: Qtče, ShnU
a DUsse swatý, jenž jsi wssecko stwoťil, wfsecko zachowáwúš

a ťidiš, jenž dobrě odměňllješ a zlé tresceš. Wěťim, šex
Shn Boži se wtělil, aby náš son smrti na křižiwhkoupil,
a že Duch swatý swými milostmi náš pofwčxcuje.Weřim a
wyznáwám wssrcko, co jsi, o Bože, zjewil, čenm Ježiš Kria
stuš Učil, co swati aposstolé kázali,a co fwatá ťimsko:katoe
lická cťrkew náln k wčxťrni pťedkládá

Toto wssecko wěťim,

proto že jsi, oxBože, wěčná a neskončená prawda a mou:
drost, lteréž nelze, abh klamala, aniž lze, aďy Byla oklamána.

Q Bože, roj;množ wirU mou! u
Donfám a dňwěťUji fe w ton neskončenou dobrolU
a lnilofrdrnslwi, o Boše! že mi skrze neskončeně zásthh
swěho jednorozeněho Syna, Ježisse Krista Uděliš, abhch
za žiwa hťichh fwe poznal a dokonale jich litowal, i že mi

je odestiš,

po anti

pak račiš mi wěčně spaseni dati a

popťati, abhch Ulohl na tebe twaixi w twař patixiti tebe lni:
lowati, a wěčně se š tebou radowati. Mám naději, že mi
také dáš, čxim ďych toho wsfeho dosáhl. Donsámf to od
tebe, proto še jsi to slibil, jenž jsi wssemohouci wěrný,
neskončenědobrotiwý a milosrdný Q Bože posiln naději
moU! uo
Bože mňj! Miluji tě z zelého srdce swěho nade wssecko,
prolo že jsi swrchowaně dobxě že jsi neskončeně dokonalý a
wssi lasky hoden; iproto tě mllUji, že jsi ke nmě a ke wfsem
tworům nejwhš dokrotiwý Žadam si z celého srdce, abych

tě tak milowal, jak tě twoji wdwoleni milUli a milowali,
o jejichžto láskon tulo son UedokonaloU lásku spojUji: tp
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ji, o Bože Uejdobrotiwčjssi! wice a wčce roznčch! p

A

pončwadž tě Uade wsseckomilowati se snažim, jest mi srdečnč
lito, že jsem tebe, swč nejwhšfsi dobrč, kteréž nade wfsecko

milUji, tebe, swého Stwořitele a Poswčtitele, kdy rozhnčwal ;
bolestně toho litUji, že jsem zhťesstl, že jsem tebe, swěho
wfsemohoUciho Wána, swčbo Uejlaskawčjfsiho the kdd Uraa
zil.

Qpradečx

mčnim, wfsech hixichů i wssech zlých epťčležix

tosti se warowati, zpáchaných hřichů wic a wic litowati, a
Uikdy proti twé Uejswčtčjssi wůli Uejednati. Pťijmř mne
zase za ditč swč, a Udčl mi milost, abych wykonal, což jsem
si Uminil. Za to tč prosim skrze Ueskončenčzásthd twébo

Božského Shna, Púna a Spasitele nasseho, Ježisse Krista.
Amen.

anoweni

slibU pťi lťtU Uťinčnčbo.

Wěťim w Boha the, Syna i DUcha swatého. Wčo
iim w JežčfseKrista, jednorozenéhoSyua Božiho, jenš Bůb
a spolU člowěk jest,

jenž

lidskč pokoleni skrze swé UmUčeni

a smrt whkoUpil. Wěťim wssecko, eo Bůh zjewil, čemU
Ježiš a jeho apofstolě Učili, a co cirkew kalolická, jejižto
oudem býti a Umťiti žádám, kwčťeui pťedlládá. Qdťitám
se z celého srdce ďábla, jeho pýchy i wssech skUtkůw jeho.
Qdťikám se takč wssech bťichů, núdhernosti, a wssech podx
wodných Učeni swěta. Cbci kťeskaUskýžiwot wésti. Bůb
mne posilni w měm pťedsewzeti skrze sldoU mornon :nilost,
Nmen.

Modlitba pťcd jidlem.
Očč wssech w cede donajč, Hospodine, a ly dáwckš
pokrm jejich w ěaš pťčhodný; otwirúš rnkh swě a naplňuješ

každčho žiwočicha požehnánim.

Sláwa

thi

i SynU il
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DUchU swatěmU, jakož byla dna počátku, tak bUdiž i nyni i
wždhcky až Ua wčtp wčkůw. Nmen.

Pane, smilUj se nad námi!
Kriste, smilUj se Uad Uámi!

Pane, smiluj se nad Uámi!
Qtče náš atd.
Požehnej náš, Pane, a tčchto darů, které z twé fstčdroth
požiwati erdem; skrze Krista, Pána nasseho. NmeU.
Králi wččnč! sláwh, rač náš oUčaftUh Učiniti ftolU ne:
beského. Nmen.

Po jidle.
DěkUjeme tobč, wssemohoUci Bože, za wssecka dobro:
dini twá, jenž jsi žiw a kralUješ na wěky wělůw. Amen.
Chwalte Hospodina wssickni národowé, chwalte ho
wssickni lidč.

Nedo Utwrzeno jest nad Ucimi milosrdeUftwi jeho,

a

prawda Hospodinowa zůstúwá na wěly.

Sláwa thi i Shm: atde
Pane, smilUj se Uad námi!
Krisie, smilUl se Uad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Qtče náš atd.
Račiž odplatiti, o Pane, wfsem Uám dobťe činicim pro
jmeno lwě šiwotem wěčným. Amen.
7. Dodroťečme HospodinU. ťč. Bohu dčkh!
A dUsse wssech wčrných zemťelých skrze milosrdenstwi

Boži odpočiňtež w pokoli. Nmen.

Mstťe swntň.

ejlaskawějssi Bože! nakloň Ucha milofti
swč k prošbám nafsim, a srdce nasse
čdswětlem DUcha swatěbo oswčt, abhchom
twým tajemstwim swatým slnssnč sloUu
8 žili, a wččnoU láskoU tebe milowati za:
sloUžili.
Bože,

lemUž kašdč srdce otewťeno,
. každá žádost známa jest, a jemnž ničeho
tajněho neUi: očjstiž wlitim DUcha sw.
x,
mhssleninassehosrdce: aďhchom tebe dolo:
M
Uale mčlowaci a slussnč chwálčti mohlř.
Roznět, o Pane, ohnčm DUcha sw. ledwi a srdce nasse:
abhchom tobč neposskwrněným tčlem sloUžili, a čistým srd:
cem se zaťibili.

Mhsli nasse, prosime Paue,

Utčssitel, Duch swatý,

jenž od tebe pocházi, nechat oswiti a Uwede we wsselčton

prade,

jak Shn twůj slibil.

Stůj pťi náš, prosime Pane, mocnostDUcha swatěho:
abh srdce nasse milosti son
chránila.

whčistila, a pťede wssim zlým
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Q Bože! který jsi srdce wčťicčch oswicenťm DUcha
swatěbo whněil: dejž nám w těmž DUchu prawě wčci smý:
sslet a zjebo potčsfeni wšdhckh se radowat.
x
Swčdomi Uasse, o Pane, nawsftiweUim swým očiftiš:
aby přicházejťcřPán náš, Zežiš Krčstnš, Syn twňj, přř:
prawený sobě w náš pťibhtek Uassel. Jenž š teboU žiw
jest a kralnje po wsseckh wčkh wěkůw.

Nmen.

d

Bobošnosti

mestsnč.

(Dle mišsaťu.)

Pťisnwnú modlitba.

ǧe
„

jmeUUthe i Shna i DUchaswa:

; tebo NmeU
, Ǧ
Wede k oltáťi BožimU:
K BodU, jenž obweselnje mladost
eá jx.moU

„
,
x ll

,).
Žalm 42. (Bťi čelUě mssi se
x)si whnechá.) SUď xnUe, Bože, a roze:
znej pťi moU od Uárodu neswatěho,
d od člowčka neprawěbo a lstiwčho wh:
txhni mne

Nebo th jsi Bože sila má: proč jsi mUe zapmdil9 a
proč smUten chodim, kdhž mUe sužuje nepťiteťř

Sessliž swčtlo swč a prade

son:

bh mne prowodilh,

a pťiwedlh na horu swatoU twon a ďo staUů twých.
J wedet k olláixi BožimU: k BobU, kterýž oďweseluje
.mladoft moU Chwáln wzdáwati ďUdU tobč Ua barsč, Bože,

Bože můj
Broč jsi smUtUa, dnsse má, a proč kormoutiš mne9
DoUsejž w Boha, neb jesstč whzuáwati mU .bUdU: (že jeft)
spasenť obličeje měho, a Bůh můj.
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Sláwa thi

i Shm: i DUchUsw. atd.

Wede k oltáťi BožimU, kBohU, kterýž obweselUjemla:
dost moU. m
Bomoc nasse we jmenU Bcině,
Kterýž Učinil nebe i zemi.
Zpowidám se BohU wssemohoucim:l,Marii wezdh bla:
hoslawenč Panně, blahoslaweněmU Michaeli archandělU, bla:
hoslaweněmU JanU kťestiteli , swatým aposstolům Bctrowi
a Pawlowi, i wssem Swatým, že jsem zbťessilwelice: mh:
sslenčm, ťečxia skUtkem: má wina au má wina u má nej:
wětssi wina (tťikráte se bije w prsa). Pročeš prosim Marii
blahoslawenoU wždh PanUU, blahoslawenčho Michaela arch:
anděla, blahoslaweněho JaUa kťestitele,swatě aposstolh Betra
a Bawla, i wsseckh Swatě: proste za mne U Hospopina
Boha nasseho.
d
SmilUj se nad ncimi wssemohoUciBůh! a odesk nám
hťichh nasfe,u a pťiwediž náš k žiwotU wěčněmU. Amen.
Slitowáni, rozťefseni a odpnsstčlti hťichůw Udčliž Ucim
wssemohoUci a milosrdUý Hospodin. Amen.

7.
3.
7.
U.

Qbrat se k Uám Bože, a ožiwiž náo:
N lid twůj wefeliti se bude w tobč.
Ukaž núm HospodiUe milosrdenftwi swě:
A spafeni swě dej nám.

7. Bane whslhš modlith moU:
ťi. A wolcini mě k todě pťijď.
;

Modleme

(thž

kněz UahorU wstUpUje:)

se. Qdejmi od neiš, prosime Hospodine,

ueprawofti Uasse, abhchom do swathně swatých o čistým
srdcem wejiti zasloUžilř. Skrze Krifta Pána nassebo. Nmen.
Prosime tebe Hospodine pro zcislnhh twých Swatých,
jichž oftatkowč tUto jsoU, i wssech Swatých, abho odestiti
ráčil wsseckh hťichh mě. Amen.
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Jntroit.
(Hledej we zwlásstnich modlitbách připadajicťch na Ueděle a swátkh.)

Bane smilUj se nad námi!
Kriste smilUj se nad námil
Pane smilUj se nad námil

Gloria.
Sláwa na whsostech BohU a na zemi pokoj lidem
dobrě wůle. Chwálime tebe, dobroťečime tobě, klanime
se tobč, oslaijeme tebe. Dikh tobč wzdáwáme pro we:
liroU sláwU ton.
Bane Bože, krált nebeský, Bože Qtče
wssemohoUci, Pane JesU Kriste, ShnU jednorozený, Bane

Bože! Beráan

Boži, ShnU the,

lenž sUimáš bťichh

swěta, smilnj se Uad námi, jenž sUimáš hťichh swčta, piťljmij

modlith nassi, jenž sediš na prawici the,esmilmo se Uadx
Uámil Nebo th sám jsi Swatý, th sám jsi Hospodin, th
sáux jsi Nejwyšssi Jesn Kriste ď Duchem swatým w sláwě

Boha the. Nmen.
Knčz: Pán B wámil
Lid: J š dUchemtwým.
Modlitbh
(zwlásstni dle neděl a swátků).

Episstola, Gradnal
Ua každoU Ueděli zrylásstni.

(Bťed ewangelixmt se ťi!ú Uňsledeici modlitba:)

Qčisk srdce a rth nasse wssemohonci Bože, jenž jsi
rty proroka Jsaiásse žhawým očiftil Uhlem: tak i mne po
milěm slitowáni swčm račiž očistiti, abhch hodnč zwčstowati
mohl swatě ewangeliUm twč skrze Křista Bána nasseho.
Bane rač požehnati.
j
Hospodin bndiž w srdci mčm a Ua rtech mých, abhch
hodnč a Uáležitč zwčstowal ewangeliUm jeho. Amen.

Ewangclium
Ua každoU Ueděli a swátel zwlásstni.

Krcdo.
Wěťťm w jednoho Boba, the wssemoboUciho,Stwou
ťltele nebe i země, wssech wěci widitelných i eriditelu
Uých. J w Bána Ježisse Krista, jednorozenéhoSyna Bo:
žčho, a Uarozeného z the přede wssemi wčky, Boha z
Boha, swětlo ze swětla; Boha prawčho z Boha prawčho;
zplozeněbo, UeUčinčUčho, těž podstath š them,
skrze Učbož
wsserky wěci Učinčnh jsoU: jenž pro Uáš lidi a pro spaseni
nasfe sestoUpil š neďe, a wtčlil se od DUcha swatčho z
Marie Bannh a člowěkem Učinčn jest. Ukťižowcinxtakč pro

náš pod Pontským Pilátem, trpčl a pohťben jest; a tťetibo
dUe wstal z mr;wých podle Pisem

fedi na prawici Boha the

a wstoUpil Ua Uebesa,

a opět pťijde we sláwč soUdit

žiwých i mrtwých. Jehožto králowstwi UebUde konce. J w
Ducha swatěho Bcina i obžiwowatele, kterýžto z the i ze
Shna wycházi, kterýž 8 them i Shnem zárowčň cti a
slawč se, jenž mlUwil skrze proroko. A w jedUU swatoU,
obecnou i aposstolskoU cirkew. Wyzuáwám jedeu kťest Ua

odesstčni

břichůw a očekáwám z mrtwých wstáni a žiwot

ďUdoUciho wčlU. Amen.

Knčz: Pán o wámi!
Lid:

J š dUchemťwým!
Qbčtowčmi.

(Na lašdoU Uedčli a swátek zwlásstni. uu Pak Uásleduji thto modlitbh:)

(thž

Pťijmi

!Učz bostii obětUje.)

swatý Btče, wssemoboUci wččný Bože, tUto

neposskwrnčnoU oďčt,x kteroUž já nehodný slUžeďnik twůj obča
tUji tobč Bohu swěmu žiwěmU a prawěmU za mč nefčislně
hťichh, Urážlh a Uedbalosti, za wsfeckh okolostojici, a za
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wssecky wěrné kťeskanh, žiwě i zemťelě, abh mnč i jim
prospěla kU spaseni a t žiwotn wěčnémn. Amen.
(thš

knčz wťUo a wodU do kalicha wlčwú.)

Bože, jenž jsi důstojnost lidské. pťirozenosti stwoťil pou
diwně, a podiwněji obnowil, rej, abychom skrze tajemftwi
tčto wody a wina účaftni ftali se Božstwi Toho, kterýž
člowěčenftwi nasseho ráčil se Učiniti účastnikem, Ježiš KriftUo,

Syn twůj, Bún núš, jenž š tebon žiw jeft a kralnje w
jednotě Dncha

swasého Bčxh po wsseckywčxty wěkůw. NmeU.
(thž

kUčz kalich občtUje.)

Qbětujeme tobě, Hospodine, salich spaseni, dobrotu twoji
wzýwajice, aby pťed obličxej Božstčx welebnosti twě za Uasse

i celěho swěta spaseni š libeznoU wňni wstoUpil. Nmen. u
W dUchu poniženosli a še srdcem zkronsseným nechat
pťijati jfme od tebe, Hospodine, a obět nasse pťed obličejem
twým Uechas se koUá tak, abh se libila tobě, Pane Bože!
Bťijď Boswětiteli wssemohonci wěčný Bože a pošehnej
tu obět, pťiýorawenon swatčxmn jmenU twčmn.

(thž si lnčzije ruce.)
Umhji mezi newinnými rúce swé, a obejdu oltčxť, Ho:
spodine, abhch slhssel hlaš chwúly a wyprawowal podiwně
skntkh twčd

Hospodine miluji okrasn domu twého:
sláwh twč.

misto obýwáni

r

Nezahlaznj, o Bože, š bezbožnými dusse mé a e mUži
krwi žiwota mčho; w jichžto rnkon neprawosii json, a prao
wice jich naplnčna jest darh.
Já pak w newinnosti swě wessel jsem: whkonpiž Ume
a smilUj se Uade mnoU.

u

Noha mú stála w pťimosti, we shromážděnich dobro:
ťečiti bUdu tobč Hospodine.

Slciwa thi

i Shnn i DUchUswatěmn atd.

(thš

kněz Uprostťed oltúke se modliz)

Pťijmi, swatá Trojice, tu občs, kterouž wzdáwáme tobč
na památku Umučeni, z mrtwých wstáUť a na Uebe wstoua
peni Jcžisse Krista Búna nasseho, a ke cti bl.ahoslaweně a
Ueposstwrnčně Marie Pannh, blahoslawenčho ZaUa Kťtitele,
swatých aposftolůw Betra a Pawla, a tčchto i wssech swa:
tých, abh jim sloUžila ke cti, nám pak kU spaseni, abh za
Uáš orodowati w Uebesich ráčili ti, kterýchž památku konáme

na zemi, skrze téhož Krista Pána nasseho. leen.
(thž

knťz obrútiw se k lidU, ťikú „0růt:o kracroš.ee)

Pťijmiž Hospodin tuto občt z rUrou twých ke cti a
chwále jmena swčho, ku prospčssenftwi nassemu i celé swě

cirkwe swatě. leeU.
(Sekreta
a swáttů.)

neb modlitba pťed prefacč wždh zwlússtUidle neděl

Knčz: PČU š wámi!
Lid: J ď duchem twým!
Knčz: Srdce wzhůrll,
Lid: Mčjme k HospodinUl
Kněz: Dikh wzdáwejme Hospodixtu BohU nassemu!
Lid: Hodno i sprawedliwo jest.

Brcfaci.
(Na den NarozeUč Bánč a po celoU oktúwU až do Zjeweni

BckUě.)

Zajistě hodnč a sprawedliwč jest to, slUssnéa spasitelnč,
abhchom wždy a wfsude tobč dikh wzdáwali: Hospodine
swatý,Qtče wssemohoucť,wěčný Bože. Poltčwadž tajemstwťm
wtčleněho Slowa (Shna Božiho) očim Uassi mhsli Uowě
swětlo jasnosti twč wzesslo: že, kdhž Boha widitelnš po:
znáwáme, ku lcisce newiditelných wěci powzbuzexti jsme. J

protož o andělh i o archandčly, š trčmh a anstwimi

i š

celým nebeského rhtťťftwa wojskem, pťseň sláwh twč pčjeme,
bez UstáUi řkouce: Swatý atd. (wiz dole).
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(Na deU Zjeweni Búnč a w oťtúwě.)

,Zajistč hodnč a sprawedliwč jest to, stnssně i spasitelnč,
abhchom tobč wždh a wssUde dťkh wzdáwali: Hospodine
swatý, Qtče wssemohoUci, wččný Bože. Pončwadž, kdhž
Jednorozený twůj w podstatč Uassi fmrtelnosti se zjewil, no:
wým swčtlem fwč nefmrtelnosti núš obnowil. J protožu 8
andčly i š archandělh, š trůnh i panstwimi, i š celým ne:
beského rhtiťslwa wojskem, pifeň sláwy twě pějeme, bez Ustáni
ťkoUce: Swatý atd. (wiz dole).
(W čaď postUi.)

Zajistě bodné isprawedliwé jest to, slUssněispasitelně,
abhchom wždh a wssUde tobč dikh wzdciwali: Hospodine
swatý, Otče wssemohoUci, wččný Bože. Jenž skrze tělesnť
půst neprawosti shlazUješ, mhsli pozdwihllješ, ctUost a odo
platU propůjčUješ: skrze Krista Pána nasseho. Skrze nčhož
ton
welebnost chwáli andčlč, klani se ji panstwa, tťesoU
se mocnosti. Kteronž nebcsa i Uebeskěmoci i blaženi Seraa

sini společným plesánim osiaiji.
S nimižto i nassich hlasů
abhš pťijmonti ráčil, prosime, kdhž pokorným whznáwállim
rceme: Swatý atd. (wiz dole).
(Q sw. kťiši.

uu Qd Ueděle.smrtelUč až do zeleUčho čtwrtku.)

,Zajistě hodně a sprawedlčwé jeft to, slUssně a spasi:
telUé, abhchom tobě wždh a wssUdc diky wzdáwali: Hospo:

dine swatý,

Qtče wssemohouci, ioččný Bože: Který jsi

spaseni lidského pokoteni na dťewč kťiže založil: abh, odlUd

smrt powstala, odtnd i žiwot započinal: a ten (ďábel), tterý
na dťewě switězil, na dťewč i pťemožen bhl: skrze Krista

Pána nasseho. Skrze nčhož ton

welebnost chwáli andčlě,

klančji se ji panstwa, tťesoU se mocnostť. KteroUž nebesa,
i nebeskč moci, i blaženi Serasini společUým plesánim oslac

iji.
S nimižto i nassich hlafů abhš pťijmoUti ráčil,
prosime, když pokorným whznáwánim prawime: Swatý atd.
(wiz dole.)

(W čase weliko!ločllime)

Zajistě hodně a spkawedliwč jest to, slussně uo a spra:
wedliwč, abhchom tebe, Pane,
každěho časU, zwlásstě pak
tohoto dne slawnťji whchwaťowali, když beráner Uáš obětoe
wún jest KristUo. Neb on jest prawý beránek, který sňat
bťichh swěta, který smrt nafsi swon smrti zničil, a žiwot
zmrtwjých wstánim nám nawrátil. Ql prorož e andčly i
a archandě.lh, š trůny a panstwh, i š celým nebeského rha
tiťstwa wolskem, piseň sláwh twě pějeme, bez Ustáni ťkoUce:

Swatý atd. (wiz dole.)
(Na UebewstoUpeUi PáUě aš do swatodUssUich swátků.)

oZajistě bodnč a sprawedliwč jest to, slUssně a spasi:
telnč, abdchom tobč wždh a wssudh diky wzdáwali: Hospou

dine fwatý, Qtče wssemohouci, wččný Bože; skrze Krista
Búna nasscho,který po swém z mrlwých wftáni wsiem swým
Učcdlnikům se zjewil, a pťed očima jejich na nebe se wznesl,

abh náš swého božstwi oUčastny Učinil. J protož e an:
dčly i o archandělh, 8 trůnh i panstwd, i 8 celým nebe:
skěho rhtiťstwa wojskem, piseň sláwy twč pčjem, bez Ustánř

.prawice: Swatý atd. (wiz dole.)
(Q DUchU swatěm.)

Zajistě hodně a sprawedliwč jeft to, slussně i spasir
telně, abychom tobč wždh a wssnde diky wzdáwali: Hospou
dlne swatý, Qtče wssemohoUci, wťčný Bože: strze Krista
Bána nassebo, který nad wssecky nebesa wstoupiw a na
prawicl twé sedč zaslibenčho Ducha swatčho (dnessniho dne)
na shnh whwoleně wylil. Pročež hojnými radostmi celý
po okrsskUzemském swčt se radUle. stak
i nebeské silh, i
andělskě mocnosti w piseň sláwh twě souhlasuji, bez konce

prawice: Swatý atd. (wiz dole.)
(Q netsňdčtčlssiTrojiei uu tčž na kašdoU:ncděli w rocc.)

Zajistý hodnč a sprawedliwč jest to, slussně i spasin
telnč, abychom tobě wždy a wssude dikh wzdáwall: Hospor

dine swatý, Qtče wssemohouci, wěčný Bože. Jenš š jed:
norozeUým Shnem swým a o DUchem swatým jeden Bůh
jsi, jedeU Pán jsi; Uikoliw we zwlásstnosti jedně osobh, Uý:
brž w Trojici jedně podstath. Neb co o lwě sláwč , jak,š
nám to zjewil, wčťime, to wčťime i o ShnU twěm, to io
DUchU swatěm, bez rozdilU rozeznáwánť. Tak, že U wh:
znáwáni prawěho a wččnčho božstwi i rozdilnost w osobách,
i jednotU w podstatš, i.rownost we welebnosti welebime.
KteroU chwáli andčlě i archandčlč, CherUbini i Serasini:
jenž Uepťestáwajč wolati každodennč, jednčm hlasem ťkoUce:

Swatý atd. (wiz dole.)
(Nei swátry Pa:my Marče.)

Zajistč hodňč i sprawedliwě jest to, slUssné a spasi:
telnč, abychom tobě wždh a wssUde di!y wzdciwali: Hospoc
dine swatý, Qtče wssemohoUci, wččný1Bože. thchom i
tebe pťi ctčnč blahoslaweně wšdh Pamty Marie spolU
chwálili, tobč dobroťečili, a tebe hlcisali. Neb ona Jedno:
rozeněho twěho zastinčnim DUcha swatěho počala, a podr:
žewssi sláwU panenstwi swčtlo wččné swětU whdala, Ježisse
Krista Pána nasseho. Skrze nčhož ton welebnost chwálť
andělč, klaněji se ji panftwa, tťesoU se mocnosti. skteroUš
nebesa, i nebeskě moci, i blašeni Serasini společným plesá:
Uim oslaijč.
S Uimižto i nassichhlasů abhď pťijmoUti .
ráčil, prosime, kdhž pokorUým whznúwánťm rceme: Swatý
atd. (wiz dole.)
(Na slaonsti

swatých aposstolů.)

Zajistě hodně a sprawedliwé jest.to, slussně a spasiu
telně, abhchom tebe, o Pane, pokornč žádali, abhš, wěčný
Pastýři, swě stádo neopUstil, nýbrž skrze swatč aposstolh
swě UstawičnoU ochranoU chránil. th
těmi ťedřteli zpraa
wowáno bhlo, kterč jsi za stťidniky dčla swčho jemU Udčlil,

bh jemU prawými pastýťi bhli. J protož 8 andělh i o
archandělh, o trůny i panstwy, i o celým nebeského rytiťn
e Msse smtň.
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stwa wojskem, piseň sláwh twé pějem, bez konce prawice:

Swatý atd. (wiz dole.)

Bresaci obecná.
Zajistě hodně i sprawedliwě, slUssně i spasitelUě,
abhchom tobě wždh a wfsUde děkowali: Hospodine swatý,
Qtče wssemohoUci, wěčný Bože: skrze Krista Pcina na:

fseho.

Skrze něhož ton

Uěji se ji anstwa,

welelmpst chwáli andělé, kla:

tťesoU se mocUosti. Nebesa a nebeské

:Uoci a blaženi Serasini,

společuým plesánim oslaiji.

S Uimižto i nassich hlasů aďhď pťijmoUti ráčil, prosime,
ldhž pokorným wyznáwánim rceme:

Swatý,

swatý, swatýl

Pán Bňh zástUpů.Plnci

jsoU Uedesa i zemč sláwh twé. Hosqnna Ua wýsostech. Pon
žehnan ý, jenž pťichciziwe jmeUUPánč. HosaUUa na wýsostech.

Kanon.
xTebc ledh nejlaskawčjssi Qtče, skrze Ježisse Krista,
,Shna
twěho, Pána Uasseho, skroUsseUčžádúme a pro:

sime, abyo milostiwč pťijal a požthal

ta dčmi, thto

dard, tdto swatě a Ueposskwrněné občti, jež tobč obětUjeme
pťedewfsim za ton swatoU katolickoU cirkew, kteroUž spokoo
.jili, hájiti, Usjednotiti a ťiditi rač po celčm odorUzemskěm,
zároweň še slUžebUikem twým papežem Uassim U., biskUpem
nassim Wn, cisaťem a králem nassim W. a za wsseclh pra:
wowčrnč a katolické i aposstolsté wirh ctitele.
szomcsa
Hospodine na slUžebnikh swč . . . . a Ua
wsseckh okolo stojici , jejichž wťra i pobožnost zmima jest
tobě, za kterě tobě obětUjeme, nebo kteťi občtUji tobě tU
obět chwč:ly za sebe i za wfseckh, za wh!oUpeni dussi swých,
za dosaženi spásh a zachowáni swčho a wzdúwaji tUžbh swč!
tobě, Bohu wěčUémU, žiwému a prawěmU.
chowáni
maj.ice a w poctiwostť chowajťcepamátku obo
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zlásstč slawnč neposskwrnčnč Pannh Marie, Rodlčky Boži i
Pána nasseho JesU Krista, ale tčž blahoslawených aposstolůw

l mUčedlnikůw twých: Petra i Pawla, Qndťeje, Filipa,
Bartoloměje, MatoUsse, Šimona a Tadeásse, Lina, Kleta,
Klůmenta, Ahsta, Kornelia, Chprlána, Wawťince, Chrhson
gona, Jana i Pawla, Kosmh a Damiana i wssech swatých,
pro jejichž záslUhh a pťimlUwh Udčltti rač, abhchom we
wssech wěcech pomoci ochranh twé bhli Utwrzeni. Skrze
téhož Krista Pána nasseho. Nmen.
TUto obět slnžebnosti nassi a celč čeledi swč prosime,
Bane! rač milostiwč pťijmoUti, de nasse w pokoji Ustanoo
wili a od wěčnčho zatraceni rač nciš whtrhnoUti a kU
stádci wywolených twých připočifti skrze Krista Bcan Uasseho.
Prosime Bože, račiž tU oďěk Učiniti we wssem pože:
hnanoU, pťijatoU, platnoU, rozUmnoU, pťijemnoU, abh stala
se nám tělem i krwi nejmilejssiho SyUa twčho, Pána na:duus

sseho Ježisse Krista.q

K Bozdwibowúni.
Jenž den pťed tim, Uež trpěl, wzal chléb we swatča
a welebnč rUce. swč a pozdwih oči knebesům, k lobě BobU,
Otci swčmU wssemohoUcčmU, tobč dily čině dobroťečil, lcimal
i dáwal Učedlnikům swým a ťekl: Wezměte a jezte z toho
wssickni:

Totoč jest tělo mč.
Bodobně po wečeři wzal i tento pťewýbortxý kalich we
swatčsa welebné rUce swč, tobě dikh čině, dobroťečil a dal
Učedlnikům swým, ťka: wezmčte a pite z toýo wsstckni:

Tentor

jest kalich krwe mš, nowčho a wěčnčho

zákona, tajemstwi wiry, kteráž za wáš a za
mnohč whlita bnde Ua odpusstčni hťichů; koliu
trúte to činiti budete, čiňte to na moU památkU.
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Po Pozdwibowúlli.
1. Bročežtakě Hospodine, my služeďnici twosi a lid
twůj poswčcený, lonajice památkn pťeswatěho umUčeni těhož

Krista, Shna

twěho, Pána nasseho, nýbrž i z mrtwých

wstáUi a slawněho Ua nebe wstonpeni, občtUjeme pťejasUč
welebnosti twě z darůw a dáni twých oběk čistou, obět
swatou, občk neposskerčnou, chlčb swatý žiwota wěčněho
a lalich spasenč Ustawičněho.
2. N na to račiž Uxilostiwým a jasným hleděti obli:
čejem i oblibiti je sobč, jakož jsi ráčil oblibiti sobč darh
sprawedliwého sthh swěho Ndela, i oďčť praotce Uasseho
Abrahama, i kteroUž wčnowal toďč nejmilejssi knčz twůj
Melchisedcch žerth swatoU, oběk neposskwrnčnoU.
3. Pokornč tč prosime wssemohoUci Bože, račiž oběk
lU dciti skrze rnce Yndčla swého doněfti na szessený oltáť
jwůj pťed obličej božské weleonsti swé, abhchom, co náo
koli z oltáťe tohoto swatoswatě tčlo a krew Sdna twěho
účastně přijimati bnde, wsselikýw požehnánim a milostč na:

plnčni bhli skrze těhož Krista Pána nasseho. leen.
Modlitba za zcmťelé.
Pomni takč Hospodine na služebnilh a slUžebnicetwě,
kteťi náš pťedessli še znamenim wčrh, a odpočiwaji we
an pokoje . . . . . Račiš, prosime Hospodine, jim i wssem
odpočiwajčcim w KristU popťiti misto útčchh, swčtla i pokoje.
Skrze téhoš Krista BáUa nasseho. Nmen.
Ncim pak hťissným služebnitklm swým, důwěťujicim
we xxlnožstwř slitowánč twých, račiž podil Uějaký a spolea
čenstwč Udč!liti še swýlni swatýlni aposstolh a mUčedlnčkh:

ů. Janem, Stčpánem, Matčjem, Barnabásseln, Jgnaclem,
Alešandrem, Marcelinem, Petreln, FelicitoU, PerpetuoU,
NgathoU, LUcii, Nnežkol:, Cecilii, ?lnastasii, a še wssemi
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swatými twými, w jejichž společnost, necenč záslUhy, ale
podle slitowáni swěho račiž Uwésti náo skrze Krista Pána
nasseho.
Skrze nčhož Hospodine wsseckotodobré wždhckh twoťiš,

poswčcuješ, ožinješ, žehncišauděluješ Uám. Skrze něho, B
Učm a w něm budiž tobč, BohU thi wssemohoucimu, w
jednotč Ducha swatého wsseliká čest ť slciwa po wsseckh wťkh

wčkúw. leen.
K Qtťrslússi.
Spasitelnými rozkazy napomeUuti a božstým naUčenim
whcwičeni smime wolati:
Qtče Uáš, jenž jsi Ua Uebesich atd.
Ll Uenwoď Uáš w pokusseni.

Ale zbaw náš od zlčho. Nmen.
Zbaw náš, prosime HospodiUe, ode wsfeboj zlčho minUu
lěho i bUdoUciho a na pťimlUwu blaboslaweně neposskwra
Učné RodičkdBoži Marie, a twých blahoslawených aposstolů:
Belra i Bawla i QUdťeje i wssech swatých, Udčl milostiwč
pokoje za dnů nassřch, abhchom pomoci milosrdenstwť twého
od hťichů wždh byli swobodni a ode wsseho soUžeUi ochráo
něni. Skrze těhož BáUa nasseho Ježisse Krista, Shna twčho,
který o teboU žiw jest a kralUje w jednolě DUcha swatčbo
Búh po wssecky wčkh wčkůw. Nmelt.

aněz: Bokoj Bánč bUď wždy o wámi.
Lid: J 8 duchem twým.
(Na to kněz spousstčje částečkxthostie do kalicha, modli se:)e

r Toto smissenť a poswčcenč Tčla a Krwe Pčma nčxsseho
Ježisse Krista staniž se nám pťijimajťcim k žiwotU wčč:
UémU. Amen.
j

Bťiprawa lpťijtmúni.
BeránkU Boži, jenž snimáš hřichh swěta:
smilnj se Uad námi!
BeránkU Boži, jenž snimáš hťichh swěta:
smilnj se nad námi!
BeránkU Boši, jenž snimaš hťichh swěta:
Uděl nám pokojel

M o d li tď y.
1. Bane JesU Kriste! jeUž jsi powčděl aposstolům swým:

pokoj swňj zůstaiji

wám, poloj swůj dáwám wám: ne:

hledtž na hřichh mě, ale na wirU twěxcirkwe, a rač ji po:
dle swatě wůle swě zachowati w pokoji a jednotě, jenž
jsi žiw a kralUješ Bůh na wčkh wěkůw. Amen.
2z Bane Ješisst Kriste, ShnU Boha žiwěho, jenž jsi z
wůle the
pťtčinčnťm DUcha swatéhoysmrti son ožiwil
fwčt: whswoboď mne skrze toto swatoswatě Tělo a Krew
son
ode wssech Ueprawosti mých i ode wsseho zlěho a
učiň, abhch wždh oddán ďhl pťikázanim twým, a nedej mi
nikdh odloučenUbýti od tebe, jenžto e týmž themi DUchem
swatýmxžiw jsi a rralUješ na wěrh wčrrxw. Amen.
aZe Požiwáni Těla twěho, Bane Ježissi Kriste, ježto se
já nehodný osmělnji pťijmoUti, nechat mi neni k odsoUzeni
a zatraceUi, ale po milosti twě budiž mi na obranU dUsse
i těla i k dosaženi spáfy, jenž jsi žtw a kralUješ e Bohem
Qleeťn w jednotě DUcha swatého, Bůh po wssecky wčkh
wčkůw. Amen.

Chlčb Uebeský
pťřij ajmeno HospodinowowzýwathdU.
Pťi pťřjimúlli.
Bane, Uelsem hodeU, aďho wessel pod ftťechU mon, ale
tolilo rci slowem a Uzdrawena bUde dUsse má.
(Tťikrát se opaknje, a bije se w prsa.)

Tělo Peina nasseho Ježisse Krista zachowej dnssi mou
l žiwotU wččnčmu. Nmen.
Co dňm Hospodiml za wssecko, což Udělil mi?

Kalich spaseni pťiij
a jmeno Pánč wzýwati bUdU.
sChweiln wzdáwaje, wzýwati bUdu Hofpodan, i whswobozen
bUdU od Uepťátel swých.

Krew Pána nasseho Ježisse Krista zachowej dUssi mou
k žiwotU wěčněmU. Amen.
Což pťijali jsme ústh, čistou zadržme mhsli, a z darU
časněho prostťedek staň se ku spasenť wččněmU.

Tělo twě, Bane, kterěž jfem pťijal, a Krew, kteroUž
jsem pil, zůstúwej U wnitťnostech mých, a propňjč, alw we
mnč Uezůstala pofskwrna hťichU, jelilož mne čisté a swaté
občerstwilh swátosti. Jenž lsi žiw a k:alUješ na wčkh wěo

kůw. leen.
(Nhni se bčťewerš UazwaUý „Pťijťmáni“ amodlitbami „po Bťia
jčmáUi“, a to 1e wždh zwlásstnť dle Ueděl a Uoútků.)

Bťcd kněžským požebUúnim.

Nechat fe tobč, swatá Trojice! libi nejponiženělssi flúžba
má, i propůjč, aďh ta obět, kteroUš já Uehodný obětowealu
božskč welebnosti twč, pťťjemná bhla tobě, a wssem, za
kterěž jsem ji obětowal, pro milosrdenstwi twě sloužila lU
smiťeřxi skrze Krista Pána nasseboe Amen.

Požcbnčmi.

Požehnej náo wssemoboUciBůh, Dtec, Shn t DUch„
swalý. Amen.

Začňtck cwangclinm sw. Jana 1, 1u14.
Na počátkU ďhlo Slowo, a Slowo bhlo U Boha a
Bůb bhlo Slowo. To bdlo na počátkn U Boha. Wsseckh
wčci skrze nč Učinčnh jsoU, a dez něho nic neni Učinčno,

což Učiněno jesth W něm dhl žiwot, a žiwot dhl swčtlo
lidi, a swčtlo we tmč switi, a tma ho neobsáhla. Bhl člon
wč! poflaný od Boha, 1emnž jmeno bhlo Jan ; ten pťissel
na swčdectwi, abh whdal swědectwi o swětle, abh wfsickni
wčťili skrze nčho. Nebhl on swčtlo, ale abh whdal swč:
dectwi o swčlle. Bhlo swčtlo prawě, kterčž oswčcUle lašo
dčho člowčka, pťicházejiciho Ua tento swčt. Na swětč bhl,
a swčt skrze Učj Učinčn jest, a swět ho nepoznal. Do wlastu
Uiho pťissel, a swoli ho nepťijali. Kolikž pak koli pťijali
jej, dal jim moc synh božčmi býti, tčm, dkteťčžwěťč we
jmenU jeho; kteťižto ne z krwe, ani z wůle tčla, ani z
wůle mnže, ale z Boha zrozeUi jsoU.

Ll Slowo tčlem UčiUčno jest, a pťebýwalo
mezi námi, a widčli jsme sláwU jeho, sláwU jaložto lednou
rozeněho od.Btce, plného milosti a prawdh.
Bohu diky.
Modlitby po mssi swatč.
Q Bože! který jst zmirnil plamenh ohnč tťem mlá:
dencům: Učiň milostiwč, bh náš slUžebniků twých Uepálil
plamešt neprawostť.
Cinh Uasse, prosijne, milosti son pťedchcizej,a pomocť
swou prowoď: aďh wssecky nasfe modlitby a končmi teboU
se počinalh a teboU počatě se skonáwalh.

Dejž nám, prosime Bane, plamen neprawosti nassich
Uhasiti; jenž jsi sw. WawťiUcowi dal ohnč mUk jehq pťe:
moci. Skrze Krista Bána Uasseho. Amen.
.
DUsse Kristowa poswěč mne! Tělo Kristowo ochraň
mne! Krwi Kristow“a opoj mne! Wodo z bolU Kristowa
obmej Ume! Q dobrotiwý Ježissř, whslhš mnel Q nedej
mt se odloUččtiod tebel Proti nepťiteli zlému zastaň mnel
W hodinč jsmrti mč powolel mnel N !až mnč pťijťti k toběl
Phch o andčlh twýmt chwálil tebe na wčkh wčkůw. Nmen.

Bolwšnnsti

šwlúststlň UU mjjst jswntú.

quu

xl. sleďěle aďwentns.
„9
q

ntroit

(Žalm 24.)

K tobě, Hospodine,

š ) pozdwihl jsem dUsseswě, Bože můj, w tebe
fi
donam, necht nejfem zahanbeU. Ať se mi

Ueposmiwaji nepťátelě mojť. Neďo zédný
ztčch, kteťiž na tě očekawaji, Uebnde zaa

m.e

Žalm

, e

24.

Cesth swe Hospodine, Ukaz

mi: astezkám swým thč

mne. Sláwa

BŽ

Otcč Symx, iDUchU swaremxx,jarož dyla

xxs

na počaskU, bUdiž i Uhni,

š

wčkh wčkůw

i wždhckh az Ua

Nmen.

(BpakUj Jntroit.)
(„Gloria“

čili „Sláwa

Ua wýsostechBohU“ sc Ueřiká.)

1. Modleme sel Wzbudiž o Pane, prosimete,be, moc:
Uost swou, a prijdiž; bhchom ochranoU twon z nastawajicich
UobezpečeUstwi hťťchů whtrženi,

a tebon

whswobozeni kU

spaseni dospčli Jenž zťješ a lralnješ o Bohem Btcem w
jednotč DUcha swateho Bůh Ua wčkh wčkůw Amen
2. Modleme sel (K Pdannč Marii.) Bože, jenš jsi
chtěl, abh z lůna dlahoskawené Pannd Marie Slowo twé
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skrze anděla zwčstUjicihotčlo pťijalo: ýropújč tebe prosicim:
abhchom mh, jenž ji co RodičkUBcši whznáwáme, jeji pťin
lnlmxoonlU teďe podporowánt bhlt.
3. (Za cirkew.) Cirkwe swč prosbh, prosime Pane,
milostiwě whslhš: abh po odstrančnť wssech protiwenstwi a
wesskerých ďlUdů w bezpečnč tobč sloUšiti mohla swobodě.

Skrze Kr. P. n.

Nmen.

(Nneb za papeže.) Boše, wssech wčrných pastýťi a
ťediteli: zhledni na slnžeďnika swěho N., kteréhož jsi pastý:
ťem cirkwe swé Učiniti ráčil: dejž mU, prosime, abh U těch,

nad nimiž pante,

slowem i pťiklademprospiwal: aďh iše

stádem sobč swěřeUým dosáhl žiwota wěčněho.

P. n.

Nmen.

Skrze Kr.

s

Episitola k Rimanúm 13, 11u14.

Bratťi!

Wčzte,

že hodina jest, abhchom již ze sna powstali: neboč nhni
bližssi jest nasse spaseni, nežli kdhž jsme Uwčťili.

Noc poZz

minUla, den pak se pťibližil. derzmeš
tedh skUtkytem:
nosti, a oblecme se w odšni swětla. Jako we dne poctiwč
choďme; ne w hodowáni a opilstwť, ne w smilstwich a ne:
sthdatostech, ne w swárU a w záwisti:

ale oďlecte se w

Ježisse Krista.
7
Grlldulllc. Zádný z tčch, kteři na tč očekáwaji, nebUde
zahanben, Hospodine. .Cesth swě, Hospodine, Ukaž mi, a
stezkám twým thč
Ume. NllelUja, alleluja. Ukaž nám,
Hofpodine, milosrdenstwi swě, a spaseniswč dejž nám. Nlleluja.
Ewmlgelillm sw. Lnk. 21,u 25w33.
Za onoho časU
ťekl Pán Ježiš Učedlnikúm swým: BUdoU znameni na slunci
a na měsici i na hwězdách, a na zemi soUženi ncirodú pro
boUťi moťskěho blUkU q wlnobiti, tak še schnouti budoU ltdč
pro strach a očekáwáni těch wěci, kterčž pťijdoU na wssecken
swět; nebot moci nebeskě bUdoU se hýbati. N tehdáž Uzťi
Shna člowěka, an se bčťe w oblace o moci wellkoU a weu

lebnosti. thž

pak se to počne diti, pohleďte, a pozdwih:
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Uěte hlaw swýchp neb se pťibližUje whkoupenť wasse. J pon
wčdel jčm podxbenstwi: Batrte na sitowý ftrom a Ua wssecko
stromowť, ťryž již whdawa ze sebe pUpence, wťte, že blizko
jest leto. Dak i wh, kdhž Uzťťte,ano se th wčci dějť, wčzte,
že blizro jest kralowstwi Boži. Nmen prawčm wam, ze nea
pomine pokoleni toto, až se wssecky ty wěci stanU.
Nebe
a zemč pominoU ale slowa má nepomiUoU
(Rikú sc: „Wčťim w jchoho Boba“.)

Občtowúlti. K tobč pozdwihl jsem dUsse swě: Bože
ťUůj, nechr nejsem zahanben; at se neposmiwaji nepřátelě
moji: nebok žádný z těch, jenžto donaji w tebe, nebUde

zahanen.
Sckreta.

(Modlitba pťed prefaci.) 1. Tyto oďčti, o

PaUe, Uechč náš silnoU moci očisti, a očistěUěUášek swémU

počátkUpřiwedoU Skrze Nmen
2 (K Pannč Marii) W mhslechUassich,prosime Pane,
prawěd wťrh tajemstwč upewni: abhchom, kteťiž počatčhoz
Marte PaUnh co prawěho Boha a člowčka whznáwáme,
skrze mocnost leho fpasitelněho z mrtwých wstáni k wččně
radosti pťijiti mohli.
Z. (Za cirlew.)j PodporUj náš, o Pane, jenž pťi twých
utajernstwich přřsluhUjeme, abhchom ďožskými wčcmč zamčste
náni jfoUce, i tělem i dUssi tobč sloUžili.

(Nneb za papeže.) SmilUl se, prosime tebe Pane, pro
obětowanč darh Uad námi: a ťidiž služebnika swého N.,
jehož tsi za pastýťe swě cirkwi Ustanowiti ráčil, son Ustau
wičnoU podporoU. Skrze Kr. PáUa nasseho, jenž š teboU
žiw jest a kralUje Bůh: na wěkh wěkůw. Amen.
(Wrefacč o Uejsw. Trojici.)

Pťijťmňltť. Hospodin dá požehnúni, a zemč nasse whdá

oUrodUson.

Modlitba

1. po pťijimáni.

Nechtobdržime,o

Bane, milosrdenstwi twě U prostťed chrámn twěho:

abhchom

se na nastáwajici

slawnosti whkoUpeni s

o g patťičUon

ú:toU pťiprawowali. .Skrze. Nmen.

2. (K Bannč Marii.) Milost ton,

prosineBane, rač

w mhfl Uassi wliti, abhchom, lteťi jsme skrze axdčla zwěl
stUjčciho wtěleni Krista Shna twěho poznali, skrze UmUčeni
jeho a kťťš k sláwč wzkťisfeni přiwedeni bhli.

3. (Za cirkew.) Brosime, Bane Bože Uáš, abhš nám,
jimšto jsi Udělil, še z podiln bráni na twčm Božstwi fe
radeeme, lidským nedal podlehnonti nebezpečenstwim.
(Nneb za papeže.) Toto pťijčmáni Bošskě swátosti, prou
sime BaUe, Uáa podporUj: a slUšebnika twěho N., kterěýož jsi
pastýřem cirkwe swě Učinttt ráčil, i 8 jeho jemU swčřeUým
stádem spasiš wšdhckh a opatrUj. Skrze. Amen.

ll. sledčle aďwentni.
Jntroit. Jsai. 30. Lidč Sionský, ejhle Hospodilt pťijde,
abh spasil národh: a Učini Hospodin, abhste sláwu hlasU
jeho slhsseli w radosti srdce fweho

Žalm 79. Th, jeUžspraiješ Jsraele pozorUj: jenž
wodiš Josesa jako owci. Sláwa thi i ShnU atd
(Qpakuj Jntroit.)
(„Sláwa“

Modlitba

se Ueřikú.)

1. Wszdiš, o Bane, srdce nasse k pťt:

praweni cest jednorozenčmu ShnU twěmU, abhchom skrze
jeho pťissti čistoU mhsli tobě sloUšiti mohli. Skrze. NmeUe
(2. a 3. jako 2. a 3. w Ued. l. adweUtUi.)

Epřsstola (r Řimanrxm 15, ::.u13).

Bratři!

Cožron

Uapsáno jest, knassemU naučeni Uapfčmo lest, abdchom skrze

trpčliwost a potčsseni Bisem nadčji mčli. Bůh pak (dárce)
trpčliwosti a potěsseni, dejž wám, abhste jednofterč smýu
ssleli wespolek podle Zežčsse Krista: abhste jedUomhslně, jede

nčmi Usly ctili Boha a Qlce Bána Uafsebo Ježisse Krlsta.
Pročež pťijimejte se wespolek, jako i KristUš pťijal wciš ke

cti Boži. Nebo prawim, že Ksistuš Ježiš bhl služebnilem
obťězkh pro prawdn Boži, k potwrzeni slibů otcům UčiněUých:
pohanssti pak Uárodowě že z (prokázančho sobč) milosrden:

ftwi oslawowati :Uaji Boba, jakož psáno jeft: „Brotož
whznáwati bUdU tebe, Pane, mezi náwdh, a jmenU twěmu
bndu zpiwati.“ A opčt dť: „Weselte fe ncirodo.oč 8 lidem
jeho.“ A opět: „Chwalte wfsickni Uárodowč Hospodina, a
welebte jej wfsickni lidč.“ A opčt Jsaiciš di: „BUde koťen
Ješse, a kterýž powftaUe, abd sprawowal národh, w nčbo
národowč doufati ďUdoU.“ Bůh pal naděje Uaplniž wáď
wsselikou radoftť a pokojem U wťťe, abhste se rozhojnili w

Uaději a lnoci DUcha swatčho.

u

Gratulal Ze SioUU skwčlostkrash jeho: Bůh zjewUě
piijde. Shromažďte jemn swate jeho kteťiž ťidi smloUwU
jebo nad oběťmi. AllelUja, allelUja!
Weselil jsem se z tobo, když mi jest powěkino: Do
domU Hofpodinowa půjdeme Nlleluja!
EwaUgeliUm (sw. Mat. 11, 2u19).
Za oUoho časU
Jan,

kdhž bhl Uslhssel we wězeni o skutcich Kristowých, po:

slaw dwa zUčenUikň swých, ťekl jemn: Ty li jsi ten, kter!ǧž
pťijťti lnci čili jiUeho čelati mame? J odpowidaje Ježiš
ťekl jim: JdoUce zwčftthe Janowi, co jste slhsseli a widčli:
slepi widi, kUlhawi chodi, malomocni se očiskUji, hlUssi slhssi,

mrtwi wstáwaji zmňwých a chndým se zwěstuje ewangeo
liUm; a blahoslawený jest, ldo se nebnde nade mUoU horo
ssiti. A kdhž oni odcházeli, počal Ježiš mlUwiti zástUpům
o Janowi:
Co jste whssli na ponssk widětťd tiúiml:li wčx
trem se klátici? Nneb co jste whssli widčt? čxlowčlaeli
měkkým roUchem odčněho? Nj, kteťč se mětlým roUchem
odiwajť, w domich králowských jsoU. Aneb co jste whssll
widět? prorokarli? Jiftč prawčm w;illx, i wice nežlř pro:

roka. Tentoť jest zajistč, o Uěmž psáno jest: Nj, tá posý:
lám andčla swčho pťed twáři ton, kterýžto pťiprawi cestU

ton

pťed teboU.
(Kredo se ťiká.)

Bbťtowčmť. Bože, th obrátč se obžiwiš Uciš: a lid
twůj weseltti se dUde w toďě. Ukaž nám, Hospodine, miloa
srdenstwi swé, a spaseni swé dej Uúm.

Sekrcta. 1. Smiťiž se, prosime Bane, pokornými proď:
bami a obětmi nassimi: a kde se nedostáwá proseb zásth
nassich, tU Uáď ochranoU son podporUj. Sťrze. meen.
j(2. O BaUUě Mariia 3. Za cirkew Ueb za papeže.)

Bťijťmúni. Powstaň JerUsalčme, a stůj na wýsosti: a
wiz potěsseUi, od Boha lsobč pťicházejicť.

Modlitďa.

Naplněni pokrmem Uebesképotrawh, po:

korně tč, o Bane, žádáme: abhš náď skrze podilu bráni Ua
tomto tajemstwi pozemskými wčcmi pohrdati a Uebeské mio
lowati naUčil. Skrze Kr. B. n. Nmen.
(2. Q Bamtč Marii.

3. Za cirkew Ucb za papeže.)

lll. sleďěle adwentni.
Jntroit. (Filixoa4.) Radete se w BánU wždhckh: opět
prawim radujte se. Mirnost wasse znčxma bUď wssechněm
lidem; Bán blizko jest. Q Uic Ueďuďte pečliwi: ale we
wsselikě modlitbě a prošbě, š dikůčiněUim, zUámh bnďte
žúdostš wasse BohU.

Zalm

84. Božthal

jsi Hospodine zemi swč: odwráe

til jsi zajeti Jakobowo.

Sláwa thť, Shmx i DUchUsw. atd.
Rařthe se w Pámt ald. (až kžalmU). Khrie eleison.
(„Sláwa

Ua wúsostech“ se neťiká.)
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Modlitba.

Prosime, o Pane, rač prošbh nasse whu

slhsseti, a temnosti mhsli nassich pro milost ansstčweni

swého oswititi. Jenž šiješ a kraluješ š Bohem them
jednotč Ducha swatého Bůh na wčkh wčkůw. leen.
(Drnhú a tťeti delitba

w

jako Ua nedčli l. adwelltňi.)

Episstola (l Filip. 4, 477).

Bratťi! Radete se w

Pánu wždhckh; opět prawim, radete

se. Mirnost wasse

známa bUď wssechnčm lidem. Pán blizko jest. Q Uic. Ue:
bUďle pečliwi: ale we wsseliké modlitbč a prošbč, 8 dikúa
činčnim, známh bUďte šádosti wasse Bohu.
A pokoj Božč,
kterýž pťewhssUje wsseliký smhsl, ostťihej srdci wassich i
mhsli wassich, w Kristu Ježissi, Pcim: Uassem.

Grnduale. (Ze žalmU 79.) Jenž sediš nad cherubinh,
o Hospodine, wzbudiž moc son a pťijď.
7. Th, jenž zprawuješ Jsraele, pozorUj: jenž wodiš
Josefa jalo owci. Nlleluja. NllelUja.
Uáš.

7. Wszdiž
Nlleluja.

moc swon a pťijď, abhš spasenh Učinil

Ewallgclium (sw. Jana 1, 19u28).

Za onoho časU

poslali ,Židč z Jerusalema knčži a lewčth k Janowi,

abh se

ho tázali: Th rdo jsi? J wyznal a Uezapťel, a whznal:
Já nejsem KristUš. J otázali se ho: Což tedh? Eliáš jsi
th? J ťekl: Nejsem. Prprol jsi th? N odpowčdčl: Ne.
Tedh ťekli jemn:

Kdoš jsi? ak odpowčšš dáme tčm, kteťiž

náš poslali; co prawiš sám o fobč? Rekl: Jci jsem blaš
wolajiciho na poussti: Sprawte cestUPánč, jalož powčděl
šsatáš pwror. Y :ř, kceťižbyu posláni, zsariseů byli. Z
otázali se ho, a ťekli jemu: Proč tedh kťtiš, kdhž nejsi Krix

stuš, ani Eliáš, ani prorol? deowčdčl jim Jan,

ťka:

Já kťtim wodou: ale U prostťed wáš stál, kteréhož wh ne:
znáte. an jest, kterýž po mnč pťijde, kterýž pťede mnoU
Učiněn jest, kterémUž já nejsem hoden rozwázati ťeménku U

obUwi leho.
Zan kťtil.

To se stalo w Bethánii za Jordánem,

kdešto

(Credo čili Wčťim w Boha se ťikú.)

Qbčtowňni. (Ze žalmU 84.) Požehnal jsi Hospodine
zemi swč: odwrátil jsi zajeti Jarobowo. deUstilš neprao
wost lidn fwčho.

Modlitba

před prefaci.

Prosimetebe, o Pane!

at se občt nassi oddanosti stále občtUje: abh skrze ni Usta2
UoweUi swatčho tajemstwi se whkonáwalo, ispaseni twč na
Uáš zázračnč se UskUtečnilo. Skrze PáUa nasseho Jež. Kr.
Amen.
(DrUhá a tťetť moldlitba jako na Ueděli l. adweUtUi.)

K přijťmmli. (Z Jsaiásse 25) Rcete malomhslUý:n:
Bosilňte se a neďojte se: Bůb sam pťijde, a spasi naš

Modlitďa

1 Žadáme, Pane, milosrdeUstwčtwčho,

abh tato Božská

pťispěUč naš od hťichů očisstčUe k Uastae

wajicim slawnpstem pťiprawila.

Strze P. n. J. K.

(DrUbei a tťetť modlitba jak Ua Uedčli l. adweUtUi.)

17. sleděle adwentni.
JUtroit.

(Jsal. 45.) RosU dejte Uebesa š hůrh,

oblakowč dsstčte sprawedliwěho:
spasitele.

a

otewťi se zemč, a whpUč

Žalm 18 Nebesa whprawuji slawU Bozi, a dilo
rUkoUjeho zwčstuje obloha. Sláwa thl atd. u (JUtroit
az kzalmU se opakUje)

Khrie eleisoU atd.

(Sláwa

Ua

wýsostech se neťika)

Modlitba

1 Wszdlž, o Pane! prosime tebe,

mocnost son, a pťijď Uám kU pomoci 8 welikoU siloU, abh
pomoci mllosti twč toho, čemUš hťichowč Uassi pťetáželi,
smilowáni dobroth twč nám tim dťiwe Udčlilo. JeUž jsi žiw

atd. Amen.
(Drnhá a třeti modlitba jak Ua Uedčli l. adweUtni.)

Epifstola (1. lKorint. 4, 1u5).

Bratťi! Tak o náš

smýsslej člowčk jšro o slUžebUicich Kristowých, a rozdae
wačich tajemstwi Božich. TU se již pťi rozdawačich wh:
hledáwá, abh každý wčrUým Ualezen bhll Mně pak to
za Uejmenssi jest, abhch soUzen bhl od wáo aneb od lid:
skčho soUdU: ale ani sám sebe UesoUdim. Nebo ničehož
sobě powědom nejsem: ale tim jesftč Uejsem osprawedlnčn;
ten pak, kdo mUe soUdi, Pán jest. Protož nesUďte pťed
časem, dokadž nepťijde Pán, kterýž i skrhtč wčci temnosti
oswiti, a zjewi radh frdci ; a tehdáž bUde jednomU každémU

chwála od Boha.
Gradnale. (Ze žalmU 144.) Blizko jest Hospodin
wssem, kteťiž wzýwaji ho: wssem, kteťiž ho wzýwaji w
prawdě.

x

7. ChwálU HospodinowU whprawowati ďUdoU xústa
má, a dobroťeč wfselikč tčlo jmenu swatěmu xjeho. Nllel.
NllelUja.

x

7. Pťijdiž, Hospodine, a Ueprodléwej: rozwaž ýťichh
lidU swého Jsraelskčho.

NllelUja.

EwaUgeliUm (sw. Luk. Z, 1u6).
Leta patnáctého
cisaťstwi Tiberia cisaťe, kdhž Pontský Pilát sprawowal Jnd:
sko, a Herodeš bhl tetrarchoU w Galilei, Filip pak, bratr
jeho, tetrarchon iturejské a trachonitskčkrajinh, a thaniáš
tetrarchoU abilinským, za knižat knčžských Nnnásse a Kaia
sásse, stalo se slowo Bánč k Janowi, shnU ZachariássowU,
na ponssti. J chodil po wssi krajinč jordánské, a kázal kťesk
pokánč Ua odpusstěni hťichů, jakož psáno jest w knihách ťeči

Jsaiásse proroka: „Hlaš wolajiciho na poUssti: Bťipraijte
cestU Pánč, pťimě čiňte stezkh jeho. Každé údoli bUde wh:
plnčno, a každá hora a pahrbek bUde ponižeU; a mista kixiwá
bUdoU zpťimena, a ostrá bUdoU cestami rownými; a Uzixi
wsselikč tělo spaseni Boži.“
(Řirá se Kredo.)
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Qbťtowňnť. Zdrciwae Maria,

milosti plná, Bán e

teboU: požehnanú ty mezi ženami, a požehnaný plod žiwota
twěho.

Modlitďa

pťed prefaci.

Shledni milostiwč,pro:

dsime Hospodine, na oběr pťitomnou: aby i nassi nábožnosti
i nassemn spaseni prospěssná byla. Skrze Pána nafseho.
(2. a 3. modlitba jak na nedčli ld adwentlli.)
(Bresaci Uedělni, totiž o neiswětějfsi Trojici. Ned. l. adw.)

K pťijimňni. (Z Jsaiáfse 7e) Ejhle, panna počne, a
porodi shna, a Uazwáno bUde jeho jmeno EmmanUel.

Po Uťijťmňnť. Modlitba
sime tčx, o Pane,

1. Pťkjawsse darh, pro:

abh š nawsstěwowánim tajemstwi i UskU:

tečnčni spaseni nasseho wzrůstalo.

Skrze P. n. J. K. Am.

Po celý adwentni čaš mimo l. nedťli aoktawU po neposskwrněu
nčm Bočeti Panny Marie, čte se z rúna msfe sw., jenž slowe U lidU
wůbee „Rorate“.
Na l. Uedčli čte sc msse sw. nedělni, a w týdnn
početi Banuh Marie čte se zrána pťi Rorátech mfse sw. o neposskwru
nčnčm početč Bl. R. Božč. Pročež zde mfsc swatč thto núslednjie

Utsse fw.d „Aorate“.
Jntroit.

(Js. 45e) RosU deste nebesa š hůrh, a obla:

kowč dsstěte sprawedliwěho:

otewťi se země

a

whpnč

Spasitele.
Žalm 84. Požehnal jsi Hospodine zemi swě: odwrúš
til jsi zajeti Jakobowo. Sláwa thi atd. (BpakUje se
Jntroit: „RosU drjte“ až kxžalmU.) Khrie eleison. Sláwa
na wýsostechBohu ald. (w poťáde messnim).

Modlitba.

Bože, jenž jsi chtěl, aby Slowo lwoje

skrze angela zwčstltlťcihozlůna blahoslaweně Pannh Mariex
tělo pťijalo, propůjč Uám tebe prosicim: abhchom, kteťi ji
co Rodičku Boži whznáwáme, jejimi přimlUwami U tebe
podporowáni bhli. Skrze těhož Bána nasseho Z. K., Shna
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twěho, jenž ď teboU i o DUchem swatým žiw lest a kra:
luje Bůh na wčky wěkůw. Nmen.
B(Wice modliteb se nekiká.)

Episstolcl. (Ctrni szaiásse

proroka 7, 10.) W oněch

dnech mluwll Hospodin k Nchazowi, ťka: Požádej sobě zna:
meni od Hospodina Boha swěho (buď) w hlubokosti pekelni,
aneb na wýfofti wzhůrn. J ťekl Nchaz: NebUdu žádati, a
UebudU pokonsseti Hofpodina. J ťekl: Slysste tedh dome
Dawidůw: Zdali jest wám málo, lidem býti k obtťženi, že

i Bohu měmu k obliženi jste? Protož sám Pán dá wám
znameni. Nj panna počne a porodi syna, aenazwáno bnde
jmeno jeho Emmcmuel. Máslo a med jistť bude, aby Uměl
zawrci zlě, a whwoliti dobrě.
Gradllalr. (Ze žalmU 23.) Pozdwihnčte knižata bran
wassich, a whzdwihněte se brčmy wěčně: a wejdes král sláwh.
7. Kdo wstoupi na horn Hospodinowu? aUeb kdo bUde
stúti Ua mistč swatém jeho? Newinný rukama, a čiftěbo
srdce. Nllel. Nllel.
l

7. Zdra,waš Maria, milosti plna„ Pčm o tebon: Po:
žehnaná ty mezi ženclmia Nllrluja.
Ewlmgeljllm (sw. Lllkásse l, 26). ,Za onoho časU:
Poslčm jeft anděl Gabriel od Boha, do města galilejskěho,
ktesčmuš jmer
Nazaret, ku panně zasnoUbenč mUži,

kterémnž jmeno bylo Josef, zdomu Dawidowa, a jmeno
Pannh Maria. N wsfed k nť anděl, ťekl: Zdráwa buď miu
losti plnú, Bán š tebou: požehnaná th mezi ženami. Kteu
rážto Uslhssewssi, zarmontila se nad ťeči jeho, a mhslila,
jakébh to bhlo pozdraweni. J ťekl ji angel: Neboj se Mau
rča; neb jsi nalezla mřlost u Bohao

Aj počneš w žťwotě,
a porodťš shnaž a nazůweš jmeno jeho Ježiš. Tent bUde
weliký, a Shn Nejwyšssiho sloUtl bude, a dá jemn Pán
Bůh stolici Dawida otce jeho, a kralowati bude w domě
Jakobowě na wěkh, a !rálowstwi jeho Uebnde konce. J
4!3

ťekla Maria k andělu: Kterak se to stane, poněwadž mUže
UepozUáwám? A odpowědčw andčl, ťekl si: Dnch swatý
jďstonpi w tě, a moc Nelwhšssiho zastini tebe; a protož i
co se z tebe swatěho narodi, slouti bude Shn Boži. N aj
Nlžběta pťibUzná twň, i ona počala shna w ftarosti swě, a
teUtoxjeft ji sseftý mčsic, kleráž slowe neplodná; nebot ne:
bude nemožné U Boha žádné slowo. xJ ťekla Maria: Llj
dčwka Páně,e ftaniž mi se podle slowa twěho.
(Jcnom w Ucdčli se ťiká Kredo, t. j. Wěťčm w Boha.)

Qbťtowúnť. Zdráwaš Maria,

milosti plná, Pán 8

teboU: Bošebnaná th mezi šenami, a pošehnaný plod šiwota
twěho.

Modlitba

pťed prefaci.

W mhslechnassich,prou

sime PaUe, prawě wirh tajemstwi Upewni: abhchom, lteťiž
poččxtčboz Marie Pannh ro prawého Boha i člowěka who
znáwáme: skrze mocnoft jeho spasitelněho z mrtwých wstcini
k wěčxněradosti přijiti mohli. .Skrše těhož Púna nasseho
J. Kr. Shna twěho, jenž 8 tebou žije a lralUje w jednotč
Ducha sw., Bůh na wčkh wělůw. Nmen.

Prcsaci o Pannč Marii.
Bťijimňni. Ejhle panna počne, a porodi shna, a na:
zwe jmeno jeho EmmanUel.

Bo pťijťlnťlnť.Modlitba.

Milost ton,

prosime

BaUe, rač w mhsl nafsi wliti, abhchom, kteťi jsme strze
anděla zwěstujiciho wtěleni Krista Shna twčho poznali,
skrze umučeni jeho a kťiž k sláwč wškťisseni pťiwedeni bhli.

Skrze téhož Kr. P. n.

Nmen.

.Ua slawnost neposskwrněnéhopočeti Bl. p. Utaric.
Jntroit.

Bojďte, slhsste, a whprawowati bUdu wám,

kteťiž se koli bojčte Boha,d jak weliké wčci Učinil BáU

dUssi Pé.

,Zalm (102.) Dobroťeč dusse má Hospodiml, a wssea
cko, co we mně jest, jmenU swatěmu jehoe Sláwa thi„
ShUU i DUchU swatěmU atd.
(Qpaknje se Jntroit až kžalmu.

Kyric cleisoxl. Sláwa na wýo

sostech se řjkú.)

Modlitba.

Bože, kterýš Shnn swěmU skrzenepou

sslwrněně početi Panny hodný pťibhtek pťiprawiti :áččl:
jeji pťťmlUon nám propůjč: abhcholn srdce i tělo swč čistč
tobč, lterýš ji pťede wssť sskwrnoU zachránil, wčrnč ostťihali.
Skrze téhož Pána nasseho J. Kr., jenž o teboU žiw ťťst a

tralUje atd.

Nmen.

Episstola. (ŘečgzPťislowč 8, Wušš.)

Hospodčnwládl

mnoU Ua počálkU cest swých, plwč než bhl co činil od poa

čálku. Qd wěčnosti zťčzena jsem, a od starodáwna, prwě
než zexnč Učinčna bhla. Jesstě nebhlh propasti, a já již
počata jsem bhla; aniž jesstě stUdnice wod bhlh se whprýu
sstilh, jesstč horh welilon tťži nebhlh Usazenh, pťed pahrbkh
já jsem se zrodila; jesstě bhl neUěinil země, a ťek, a stežeji
okxxsslkU
zemskěho. thž
připrawowal Uebesa, pťitomna jseln
bhla; ldhž jislým práwem a okolrem ohražowal propasti;
kdhž powětťi Upewňowal swrchU a odwažowal ftUdUicewod;
kdhž wůlol kladl moťi meze jeho, a zákon Ukládal wodám,
aďy nepťestUpowalh končin swých; kdhž zawčssowal základh
země. S nim jsem bhla wfsecko poťádajic, a kochala jsem
se na každý týden hrasic pťed Uim každěho časU, hrajic na
okrsslkn zemč; a rozloš mú, býti e shnh lidskými. Nhni
ledh, shnowé, slhsste mne: Blahoslaweni, kteťiž ostřihaji

cest mých. Slhssteš kázeň, a buďte moUdťť,ga negmnitejte
ji. Blaboslawený člowěk, klerýž slyssi mne, a kterýž bdi U
dweťi mých každodenně, a stťeže U weťeji wrat mých. Kdo
bh mne nalezl, najde žiwot, a obdrži spaseni od Hospodťna.

Gradllalc.
sloUpů sedm.

Moudrost whstawčla sobě dům, whtesala
7

7. Nejwhšssi poswčtil pťčbhtku swého: Bůh Uprostťed
něho nebude zahcmben. LlllelUja. NllelUja.

M Zdráwaš Maria,

milosti plná:

Pán

š teboU.

Nlleluja.
Ewangelium (sw. Mat. 1, 1u18). Kniha rodu Ježťsse
Krista , syUa Dawidowa, syna Nbrahamowa. Nbraham
zplodil Jsúka. Jsúk pak zplodil Jakoba. Jakob pak zplodil
JudU a bratťi jeho. Judaš pak zplodil Fáresa a Záru z
Thúmar. Frireš pak zplodil Ešrona. Ešron pak zplodjl
Nrama. Aram pak zplodil Nminadaba. leinadab pak
zplodil Núsona. Náson pak zplodil Salmona. Salmon
pak zplodil Búza zRahab. Bšz pak zplodlil Qběda zRUth.
Qběd pak zplodil Ješse. Ješse pak zplodil Dawida krále.
Dawčd pak král zplodil Šalomouna, z tě, kteráž bhla Uriá:
ssowa. Šalomonn pak zplodil Noboama. Roboam pal
zplodil Nbiáfse.

Nbiáš pak zplodil Nsu.

Josafata. Josafat pak zplodil Jorama.
inásse. Dziáš pak zplodil Joathama.
dil Achaza.

Nsa pak zplodil

Joram pak zplodil
Joatham pak zplox

Nchaz pak zplodil Ezechiásse.

Ezechiáš

pak

zplodil Manašsesa. Manašseš pak zplodil Nmona. Nmon
pak zplodil Josiásse. Josiáš pak zplodil Jechoniásse a bra:
tři jeho w zajeli babhlouskčm.

Jechoniáš zplodil Salatiele,

N po zajeti babhlonskčln,

Salattel pak zplodil Zoroba:

bele. Zorobabel pak zplodil Abiuda. Nbiud pak
Cliachima. Cliachim pak zplodil Asora. Nsor pak
Sadocha.
Sadoch pak zplodil Llchima. Llchim pak
Eliuda. Eliud pak zplodil Eleazara. o Eleazar pak

zplodil
zplodil
zplodil
zplodtl
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Mathana. Mathalt pak zplodil Jakoba.j Jakob pak zplodil
Josefa, muže Marie, zenižto se narodil Ježiš, jenž slowe
Kristrw.
„,
(Rllá sc Kredo pťeo celoU oktawu.)

Obětowčmi. Poslal kah mčlosrdenstwiswš, a prawdu
son: moji dUssi whtrbl z prostťed plodU lwů.

Modlitba

před presacť.

Učiň, nejmilostiwčjssi

Bane, abhchom čistoU mhsli tUto občk tobč pťiuásseli, jeUž
jsi w srdci blahoslaweně Marie Banny ččstý ode wfsi sskwrny

pťčbhtel pťiprawiti ráčil Ježissi Kristu, Shmx twěmu, Pánu
nassemU, jenž š teďoU žiw jest a kraluje w jednotč Ducha
swalěho, Búh Ua wčky wěkůw. Amen.
Presarť o nejsw. Rodičce Boži (jako w Noratech).
Bťijťmúni. Já (náležim) mému milěmU, a můj milý
(náleži) mnč, jeUž pase mezi liliemi.

Po pťijimálti

modlitba.

Rozkosseminebeskěho

ftolu Uashceni žádáme, o Bože, milosrdenstwč twěho, bhchom
Ua pťimlUwU nejswčtčjssi Marie Bannh, jenž tobč wždh se
libila, podporowáni, žádnými pokussenčmi od tebe oddčleni

Uebhli. Skrze Pána uasseho J. K., jenž o tebou atd.
NmeU.

“

sla ýoď Boši slarozens páně.
1. Mssr sw. m nori.

Jntroit.

(Žalm 2.) Hospodin ťekl ke mnč: Shn můj

lsi th, já dneš zplodil jsem tebe.
e alm 2. Proč se zboUťili Uárodowě, a lidě smhslilř
marně wčciř

Sláwa thi
Khrie el. wu Sláwa

Modlitba.

atd. uu QpalUjeseJntroit až k šalmU.u
Ua wýsostech (jak w poťáde

messUčm).

Bože, který jsi tuto pťeswatoUUoc ble:

skem prawčho swětla oswititi ráčil: dej nám, prosime, abh:

chom, lehožto swěth tajemstwi jsme na zemi pozUali, těhož
talě radosti na nebi zakUsili. Jenš š tebon žije a kralUje

atd. leen.

Episstola (r Titowi 2, quš)e
zala se milost Boha,

Nejmilejssi! Utá:

Spasitele nasseho, wssechUčmlidem,

whučUjici náš, abhchom odřeknoUce se bezbožnosti a swčt:
stých žádosti, stťizliwč a sprawedliwč a pobožnč žiwč byli
Ua tomto swčtě, očekáwajice blahoslawenč Uadčje, a pťissti

sláwy welikého Boha,

a Spasitele Uafseho Ježisse Krista,

kterýš dal sebe famčho za nciď, abh Uúš whkoUpil od wssen

likě neprawosti, a očiftil sobě lid wzácný, následowný do:
brých skUtkň. Toto mlUw a napominej w KristU Jcžissi,
PánU Uasseme

Graďnnlr.

S

tebon panowáUi w den Uwci twě w

stkwělostiǧwatých: z lňna před deUnici zplodil jsem tč.
7. Rekl HospodiU kU PánU mémU: Seď na prawici
mě. Dokawadž Uepoložim Uepťátel twých za podnoži noh
twých. NllelUja, allelUja.
7. HospodiU ťekl ke mnč: ShU mňj jsi th, já dneš
zplodil jsem tebe. Nllelnja.

Ewmlgelinm (fw. LUk. 2,

1u14).

Za onoho časU

whsslo whťčeni od cisaře NUgUsta, abh popsáU bhl wssecken

fwčt. To popsáni prwni dstalo se od shrskěho wladaťe Cha
rina; a ssli wssicklti, abh se přiznáwali jedenkaždý do swého
města. WstoUpil pak i Josef z Galilee, z mčsta NazaretU,
do JUdska, do mčsta Dawidowa, lterčž slowe Betlem, proo
tože bhl z donU a z čeledi Dawidowy, abh se pťiznal ď

Marii, zafnoUberU sobě manželkoU, těhotnoU. Stalo pak
se, tdhž tam bhli, že se UaplUili dUowé, abh porodila. 3
porodila shna swého prworozeněho, a plénkami jej obwie
nUla, a položila jej w jesle, protože neměli mista w hoo
spodě. A byli w tě krajinč pastýťi, ponochice a ftráž
nočni držice nad stádem swým. Ll aj anděl Pánč stá! wee
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dle Uich, a jasnost Boži obklťčila je, a báli se bázUi welie
koU. J řekl jim aUdčl: Nebojtež se; nebo al, zwěstnji wám
radost welikou, kteráž bUde wssemU lidU; nebo narodil se

wám dneš Spasitel, jeUž jest KristUš Bán, w mčstč Dae
widowě. Ll toto wám ďUde znamenťm: Nalerete xnemlUw:
ňálko pléUkami obwimlté, a položeně w jeslich. N hned bhlo
š andčlem množsiwi wojska Uebeskěho, chwálicich Boha a
ťkoncich: Slciwa na wýsostech BohU, a na zemi pokoj
lidem dobrě wňle.
„
(Rilá se Kredoe)

Qbčtowčmi. Weselte se Uebesa, a plěsej země pťed
twáři Hospodina, neb pťicházť.

Modlitba

k prefaeť.

Pťijemná bUdižtobě, pro:

sime Pane, dnessnč slawnostř občť; abhchom sstědroU twou
milosti skrze toto pťeswatě obcowáni w podobě toho Ualen
zeni bhli, w Učmžto š teboU jest nasse podstata. Jenž š teboU
žiw jest a kraluje w jednotč Ducha swatého Bůh Ua wčky
wčkůw. BlmeU.

Pťijťmúni.
zplodil jsem tě.

Modlitba

W stkwčlosti swatých: zlůUa pťed dennici

po pťijimáUi.

Dej nám, prosime,

Pane Bože náš: abhchom mh, kteťčse ztoho radeeme, že
Uarozeni Pána Uasseho Ješisse Krista w tajemstwi opakuo
jeme, hodným obcowánim do jeho společnosti pťijiti zasloU:
edr.
žšlče Je!x.š ede eosm::
ši,če a !ra!::je

U.

Jntroit.

a!d.

glalbelo
Mmon

Mssr sm. na Uswitě.

(Jf. 9.) Swětlo swititi bude dneš Uad nálni:

nebok narodil se nám Pcin: a nazwáno bnde jmeno jeho,
Podiwný Bůh, Kniže pokoje, Qtec bUdoUciho wěkU: jehožto
králoUZstwi nebUde konce.

Zalm

92.

Hospodin kralowal, w krásu oblěkl se:

oblěkl se Hospodin w silU, a pťepásal se.

Sleiwa thi,

se eroit.)

ShnU i DUchu swatčmu atd.

(QpakUje

Khrie eleison.

Sláwa Ua wýsostech Bohu.
Modlitba.
Dejž nám, prosilue, wssemohoUciBože,
abh,

jelikož nowým swětlem wtčleněho Slowa

twěho se

oswčcheme, w skUtkUnassem switřlo, což skrze wiru

switi

w dUssi. Skrze těhož Pána nasseho Ježisse Krista, jenž ald.

leeU.

d

Modlitba

k sw. Nnastasii.

Dej, žádáme, wssec

moboUci Bože, jabhchom, kteťi slaonst

swatč Nuastasie

mUčenice twě swčtime, jesi U tebe pťimlUwh zakUsili. Skrze

Búna nasseho Ježisse Krista. leen.
Episstola (k Tit. 3, 4u7).
Nejmilejssi! Ukázala se
dobrota a wlidnost Spasitele nasseho, Boha;

ne ze skUtků

sprawedlnosti, kterěž jsme mh Učiniii, ale xpodle swěho milo:
srdenstwi spasenh núš UčiUil skrze obmdti drUhěho narozeni
a obnoweni DUcha swatěho, kteréhož whlil Ua náš dojnč

skrze Ježisse Krista, Spasitele nasseho, abychom osprawedlo
Uěni jsoUce milosti jebo, bhli dčdicowč podle Uadčje žiwota
wččměho, w KristU Ježissi, PánU nassem.

Gladnale. (Ze žalmU 117.) Požehnaný, jenž se béťe
we jmenu Hospodinowč: Bůh jest Hospodin, a zaswitil
se Uám.
7. Qd Hospodina stalo se to, a jest diwně pťed očima
nnst!U:a.
.lUlj

se:

9ffsojuia
UUBZUjU.

Mssofnuen
UUB BU,Uo

U. (Ze žalmU 92.) Hospodin kralowal, w lrásu oblékl
oblékl se Hospodin w silU, a pťepásal se mocUosli.

Wleluja.
Ewllngelium (sw. LUk.2, 15u20).
Za oUoho časU
mlUwili pastýťi wespolek: Pojďme až do Betlema a wizme
tU wčc, jenž se stala, lteronž Pán Ukázal nám. J pťissli
chwátajice, a nalezli Marii a Josefa, i nemlnwňátko poloo
ženč w jeslčch. A widčwsse poznali o slowu,

kterčž jim

praweno bhlo o tom ditčtť. J diwili se wssickni, kteťiš
slýsseli, i tčm wěcem, ulterčž jim bhlh od pallstýřů prawenh.
Llle Maria zachowáwala wssecka ta slowa, skládajic je w
srdci swěm. J nawrátili se pastýři, welebice a chwálice
Boha ze wssech Uťčci, kterěž bdli slhsseli a wťdčli, tak jak
bhlo powčdčno jim.
d
(Niká se Kredo.)

Obětowčmi. (Žalm 92.) Bsxh Upewnčl orrssler zemč,
kterýš se nepohne: připrawena jest stolice twá, Bože, z dci:
wna, od wččnosti th jsi.
j

Modlitba

pťed prefaci.

Dmxh nasse, prosime

Pane, nechat se tajemstwi dnessniho narozeni pťimčťenými
stanon, a pokoje wždhcky nám Udčluji: abh, jako fe naro:u
zený člowčk i co Bčch zastkwčl, rowučž i tato pozemská
podstata nám udělila, což božského jest. Skrze těhož Krista

Pána nasseho. rLlun!n.

Q sw atě Nnastasii.
Pťijmi, prosime Pane, nxiloo
stiwč darh občtowané: i propújč, abh na pťimlqu záfth
swatě mUčenice twé Anastasie nassemu fpafeni pomoci fe

dostalo. Skrze Mina nasseho Ježisse Krista atd.

leen.

(Wresacť jak pťi l. mssi swatč.)

Pťijťmúllť. (Ze Zach. 9.) Plesej welice, dcero Sion:
ská, wesel se dcero JerUsalemská: aj Král twůj pťissel tobč
fprawedliwý a spasitel swčta.

Modlitby

po přijimánč.

Nowč pťipomincini

tohoto tajemstwi narozeni ate náš wždhcky,Pane, obnoije:
nebot jeho zwlásstni narozeni zapndilo zastaralost lidskoU.

Slrze tšhož Pána nasseho. Nmen.

Q sw. Nnastasii.
darh swatými:

on

Nafytil jsi, Pane, rodinn son

občerstwi náš, prosime, UstawičnoU pťimlU:

.swatě, jejižto slawnou památtu konáme. Skrze Púna

nasseho Ježifse Krista.

Nmen.

Bki Ul. mssi swatě (čili pťi zpiwaně we dne).

Jntroit.

(Jzaiáš 9e) Maličlý Uarodil se Uám, a shn

dán jest nám, a Učiněno jest knižetslwi na rameni jeho: a
UazwáUo bUde jmeno jeho Nnděl welikě radh.

Žalm 97. Zpťwejre Hospodimx pťseň noon:
Ueď
jest dinč wěci Učinil. Sláwa Qlci, Shmx, i Dnchn swau
těmU atd. (Qpaknje se Jntroit.) Khrie eleison.
Slúwa na wýsostech.

e

Modlilltba.

Dejž, prosime, wssemohouciBože:

abh Uowozrozeni w těle jedUorozeněho Shna twého oswobo:
dilo Uáš, ježto starěxotroctwi pod jhem hťichU drži. Skrze
tčhož Krista, PáUa nasseho. Amen.

Episstola (k Židům 1, 1w12).

MUohokráte a mno:

hými způsobh mlUwiwal Uěkdh Bůh otcům skrze prorokh,
a nejposlě.ze w těchto dUech xUlUwil nám skrze Syna,
kte:
rěhož Ustanwřl dědicem wssech wěci, skrze Uěhož i wělh
UčiUil; kterýžto, jsa oblesk sláwy a obraz podstath jeho, a
nesq wsseckh wěci slowem moci swě, Učiin očistčUi hřichů,
sedi Ua prawici welebnofti na wýsostech, tim lepssim Uad
andělh UčiněU, čim rozdilnějssi Uad Uč jmeno zdčdil. Nebo

lterémU kdh z aUdělů ťell (Bůh): „ShU můj jsi th, lá
dnee zplodil jsem tebe7“ A opět: „Já budu jemUthem,
a oU mt bUde Shnem?“
N opčt, když Uwádi prworozeu
nčho na olrsslek země, di: „Ll klanějtc se jemU wssickni an
dělě Boži.“
N o andělich zajiftč di: „Kterýž čiUťaUdělh
swě dUchh, a slUžebnikh swč plaxnen ohnč.“ K ShnU pak:
„Trůn twůj, Bože, Ua wěkh wčků; berla prawostt jest berla
králowstwi twěho. Milowal jsi sprawedlnost a UeUáwidčl

jsi neprawosti: proto pomazal tebe, Bože, Bůh twňj ole:
N: „Th, BaUe, Ua

jem radosti, Uad spoluúčastnikh twč.“

počátlU založil jsi zemi, a dilo rUkoU twých jsoU Uebesa.
Qnat zahhnoU, th pak zůstaUeš, a wfseckajako roUcho zwet:

sseji, a lako oděw změnťš 1e, a změněna dUdoU: th pak ten:

týž jsi, a leta twá nepťestanoU.“
Grndnal.
Widčlh wsseckh končinh země spaseni Boha
nasseho: plesejte Hospodim: wssecka zemč.
7 Známě Učinil Hospodin spaseni swě: pťed očima

narodů ztewil sprawedlnoft son
Nllelnja. Nllelnja
7 Den poswatný zafwťtil nám: pojďte narodowe, a
llanějte se Pam:: ned dneš welikč swčtlo stonpilo na zemi
NllelUja.
EwaUgeliUm (sw. Jana 1, 1u14).
Na počátku bhlo

Slowo, a Slowo bhlo U Boha, a Bůh bhl Slowo.

To

!šyloř na počátkU U Boha.
Wssecky wěci skrze nč Učiněnh
jsoU, a bez nčho nic neni Učiněno, což Učiněno jest. W něm

bhl žiwot, a žiwot byl swětlo lidi, a swětlo we tmč switť,
a tma ho neodsáhla. Bhl člowčkposlaný od Boha, jemUž
bhlo jmeno Jan.
Ten pťissel na swědectwi, abh whdal
swťdectwi o swčlle, abh wssickni wčťili skrze něho. Nebhl
on swětlo, ale abh whdal swědectwi o swětle. Bhlo swětlo
prawě, kteréž ojwěche každěho člowčka, pťicházejiciho na
tento swčc Na swčtč byl, a swčr strze nčl Učiněn j:st, a
swčt ho nepoznal. Do wlastniho pťissel, a swoji ho nepťiu.
jali. Kolikž pak koli pťijali jej, dal jim moc shnh Božimi
býti, tčln, kteťiž wěťi we jmenu jeho; kteťižto ne z krwe,
ani z wůle tčla, ani z wůle mUže, ale z Boha zrozeni jsoU.

N slowo tělem Učinčno lest, a pťebýwalo mezi
númi; a widěli jsme sláwU jeho, sláwU jakožto jednorozex:
něho od Dtce, plněho milosti a prawdh.

Kredo.
7
Qbťtowčmi. (Zalm 88.) Twák jsoU nebesa, a twá jest
zemč okrsslek zemč a plnost leho th jsi založil: sprawedlnost
a soud jsoU Utwrzenim stolice twe

Modlitba pťed prefaci. QbčtowanePane, darh,
nowým narozenim Jednorozeneho swěho poswěk: a náo od

sskwrn hťichů Uassich očisk. Slrze těhož Pána
šisse Krista. Blmend

nasseho Jea

(Bresaei jak pťi ja mssi sw.)

Bťijimúnť.
nasseho.

Widělh wsseckh končinh zemč spaseni Boha

Modlitba

po pťijimáni.

Uděl neim, prosimg

wssemohonci Bože: abh dneš narozený Spasitel swěta, jako
se stal nám půwodem božskěho rrdu: i dárcem bhl nesmr:
telnosti. Jenž š teboU žiw jest a kraluje w lednotě DUcha
swatěho. Nmen.
(Za posledni ewangelinln
na deU swe tťi králů.) x

se pťi tčto jUxfsisw. bčťe ewangeliUm

sla slawnost sw. Šťčpána.
Jntroit.

(Ze žalmn 118.) Knižata seděla, a proti

mnč mluwila; i neprawi protiwenstwi nxi činili: spomoziž
mi Hospodine, Bože mňj; slUžebnik pak twůj cwičil se w
fpťawšdlnostech twých.

Zalm.

Blahoslaweni

neposskwrnčni na cestě: kteťiž

chodi w zákoně Hospodinowě.

Sláwa thi,

Shnu i Dnchu swatémn atd. (QpakUje

se Jntroil.)
Kyrie eleison. Ksiste eleison.
Slúwn Ua wýsostechBodu atd.

Modlitba.

Khrie elejson.

Pxxopůjčnám, o Bože, toho následowati,

kohož ctime: abhchom se nančili nepťátely swé milowati, an
dneš památku prwomUčenika twčho swp Štěpána slawjme,
kterýž se za swé pxxotiwniky pťčmlouwal U Pána nasseho
Ježisse Krista. Amen.

Modlitba

o narozenť Páně.

Dejž, prosime

wssemohoUci Bože: aby nowozrozeni w těle jednorozeněho
Syna twěho oswobodilo náo, ježto staré otroctwi pod jhem
hřichu držid Skrze těhož Krisla, Pána nasseho. Nmen.
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Episstola. Řeč zeSrmk. aposst.6, 8n10. a 7, 54n59.)
W těch dnech
rěpčxn, pln jsa milosň a sily, čňnll weurč
diwh a zázraky w lidU. J powstali někteťi ze sskoly, kteráž
slowe Libertinských, a Chrčnských, a Nlešandrinských, a těch,
kreři byli z Cirčcie a Ysie, hádajčce se o Štěpánem: ale nee
mohli.odolati mondrosti a DUchn, kterýž mlUwil (; Uěho).
Slhssice pak to, pufali se w stdcich swých, a stťipěli zuby

na nčho. Pončwadž pak bhl pln Dnchallswatěho, pohle:
dčw do nebe, nzťel sláwn Boži, aj Ježisse stojiciho na pra:

wici Boži.

J ťekl: Nj, widim nebesa otewťená, a Syna

člowěka stojicibo na prawici Boži. Zkťiksse pak hlasem we:
likým, zacpali Ussi swě, a oboťčli fe jednomhslUč na něj. A
whwrhsse jej z města, kamenowali ho; a swědkowě jložili
roncha swá U noh mlcidence, kterýž sloUl Šawrl.
J lamee

nowali Štčpána,

modliciho se a ťtoucčho: Pane Ježčssi,

pťijmi dncha mého! Poklekl pak Ua kolena, a zwolal hlaa
sem welikým, ťka: Pane, nepokládej jim toho za hťťch. N

kdhž to powěděl, nanl w Pánn.
Gradllalc. Seděla knišata, a proti mně mlUwila: a
neprawi protiwenftwi lni činili.
7. Spomoziž mi, Hospodine Bože .lnůj, jpafena mne
Učiň pro milosrdenstwi twoje. Yllelnja. Nllelnja.
7. Widim nebesa otewťená, a Ježčsse ftojicčho na prae
wici Boži. Nlleluja.
Ewangclťnm (sw. Mat. 23, 34w39). Za onoho časU
mlnwil Pán Ježiš zákonnikům a fariseům: Yj, já pofýládň
k wám proxxoky a mondrě nčltrle:

ua z těch (ně.sterě) zabi:

jete a Ukťčžnjete, a (některé) znčch buddete we sstolách swých

bičowati, a bndete je honjti z města do mčsta; abh pťissla
na wáo wsseliká krew sprawedliwá, kteráž jest whlita na
zemi, od krwe Nbele sprawedliwého, až do krwe Zachariásse,
jhUa Barachiássowa, kteréhož jste zabilč mezi chrámem a
oltáťeme Amen prawim wám, pťijdon wsfecky .lh wěci na
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pokoleni toto. JerUsaleme, JerUsaleme, kterýž zabijiš pro:
rokh, a kaernteš th , jenž k tobč posláni jsoU: kolikrát
jsem chtěl shromážditi shnh twé, jako slepice shromašďl:je
pod kťidla kUťát!a swá, a nechtčl jsi? Aj, zanechá fe wám
dům wáš pnstý. Nebok prawim wám, neUzťite mne od
těto chwile, až dite: „Božehnaný, šenž se béře we jmenU

Páně.“
Krcdo.
Qbčrowúni. Wywolili aposs:olč sw. Štčpána jlewitn,
plnčho wiry a DUcha fwatčho: jehož Židě kamenowali mo:
dliciho se a ťkoUciho: Bane Ježissi, pťijmi dUcha Utčhol
allelUja.

Modlitba

pťed Prefacč.

Pťijmi Hospodinedarh

pťi památce twých swatých: abh, jakož Utrpeni je slawnými
Učinilo, i náš Uasse Uábožnost pťed sskodoUzachránila. Skrze

Pána nasseho J. K. Amen.

Q narozeni

Páně.

Qbětowaně,Pane, darh, noe

wým narozenim Jednorozenčho swého poswěk: a náš od
sskwrn hťichů Uassich očisk. Skrze téhož B. n. J. K. Amen.

Prcfari o Uarozeni Páně.
Pťijimňni., Widim Uebefa otewťená, a Ježisse stojiciho
na prawici Božč: Pane Ježissi, pťijmi DUcha mčho, i nea
pokládej jim toho za hťich.

Modlitba

po přijčmáni.

Nechr nám pťijxnucá

tajemstwi, Hospodine, nápomocna jsou:

a náš pUstawičUoU

pťimlUon orodujiciho sw. Stčpána mUčedknitatwěhojpp:
silňUsi. Skrze P. n. J. K. Amen.
D. narozeni
B áně. Udčl nám, prosime, wssemohoUci
Bože: abh dUeš Uarozený Spasitel fwčta, jako se náln
stal púwodcem Božskčho rodu: i dárcem byl nesmrtelnosii.
Jenž 8 teboU žiw jest atd. Amen.

uuuu
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sla ďen sw. Jana, aposstola a ewangelistp.
JUtroit. (Ckkli. 15.) U prostťed cirkwe otewťel ústa
1eho, a Uaplnil ho Hospodin dnchem moudrosti a rozUmU;
a rouchem slciwh oděl ho.
.

Žalm 91. Dobrč jest oslawowatiHospodina, a žalmh
zpiwati jmenn twčmn, Nejwyšssi. Sláwa thř. (BpakUje
se Jntroit až k žalmu.) Khrie eleison.
Slúwa na wýsostechBobn.

Modlitba.

1z Rač, o Pane, cirlew son milostiwč

ofwčcowati, abh jsonc oswicena Učenim sw. Jana, aposstola
a ewaUgelisth, neskončenýchdarů dojiti mohla. Skrze P. n.

J. K. Ymen.
2. B narozeni Páně (jak na sw. Štčpána).
3. Q sw. Štěpám: (jak na fw. Štčpána prwni mon
dlilba).
7
Episstola. (Neč z Etklesiastika 15, lwš.) Kdo se boji
Boha, činiti bude dobrě; a kdo se pťidrži sprawedlnofti,
postihne ji, i wejde mn wstťic, jako matka počestná. Krmiti
jrj bUde chlebem žiwota a rozUmU, a wodon mondrosň spa:
sitelné napoji ho: a Utwrzena bUdew něm, a on fe Uenachýli ;
a zdrži ho a nebnde pohančn; a powýssi jej U bližUich jeho,
a U prostťed shromážděni otewťe Usta jeho, a Uaplni bo
duchem moUdrofti a roznmu, a ronchem sláwh oděje ho.
Poklad Utěsfeni a plesčmi shromáždi naň, a jmenem wěčným
obdaťi jej dědičně BáU Bňh Uáš.

Gradnal. thsla

tedh mezi bratťimi ta ťeč,že Učenikten

UeUmťe. N Ueťekljemn Ježiš: NeUmťe. Nle: Chci, aby on tak
zůstal, dokUdžnepťijdu: th pojď za mnou. Alleluja, alleluja.
7. To jest ten “Učenik, kterýž swědectwi whdáwá o
těchto wěcech: a wime, že prawé jrst swčdectwťjeho. Nlleluja.

Ewnngcljum (sw. Jana 21, 19u24).
Msse swatád

Za onojpočasn
5
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ťekl Bán Ježiš Betrowi: Pojď za mnoU. Qbrátiw se Betr,
Uzťel toho Učenika, kterčhož milowal Ježiš,
aU jde za
nim, kterýž i pťi wečeťi na prsech jeho odpočiwal a ťekl:
Pane, kdo jest ten, kterýž teďe zradiř Toho tedy kdhž
UzťelPetr, ře!l Ježifsowi: BaUe, co pak tento? Di jemU
Ježiš: Chci, aby on tak zůstal, dokUdž Uepřijdu, co tobč
potom? Ty pojď za mnou. Wyssla tedh mezi bratřimi ta
ťeč, že Učenskten UeUmťe. Ll Ueťekl jemU Ježiš:
Neumťe;
ale: Chci, abh on tak zůstal, dokUdš Uepťijdu, co tobč po
tom? To jest teU Učenťk,kterýž swědectwi whdciwá o tčchto
wčcech, a napsal th wčci; a wčme, že prawě jest swčdec:
twi jedo.

Obětowčmi. (Žalm 91.) Sprawedliwý jaro palma rwčsti
bUde: jako cedr Ua LibánU roszoži se.

Modlitba

pťed presaci.

1. Pťijmiž, o Pane,

darh, kterěž tobě o slawnosti onobo pťimissime, doujehož
ochranh se poroučime, abh Uáš whswobodil. Slrze K. P. n.
Amen.

2. Q Uarozeni PáUče
Z. O sw. Šrčpámx (wiz 1. Ua slawnost sw. Šrěpána).

Brefarť o Narozenť Pánč.
KU BťijimúUi. Wdssla mezi bratťťmi ta ťeč, že Učea
Uik teU neUmťe: a UeťeklJežčš: Neumťe; ale: Chci, abh
oU tak zůstal, dokUdž nepťijdu.

Po Bťijťmúlli. Nafhceni pokrmem i Uápojem Uebeským,
tebe, Bane Uáš, pokornč prosime: abychom těhož modlitbami
posilňowúUi bhli, pro jehožto památkn jfme tčchto darů pťi:
jali. Skrze K. P. U. Nmen.

2. Q narozeni Pánč.
Z. Q sw. Štěpám: (jal na den sw. Štčpána).
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Ua ďen !ttlaďátek.
JUtroit. Z úst nemlnwňátek a požiwajicich prjh dorou
nal jsi chwáln pro nepťátelh swč.

Žalm 8. Hospodine, Pane naš, jak pťediwnč jest
jmeno twe po wssi zemi Sláwa thi atd
(Ncťikú se Gloria neb Slawa Ua wýsostcch.)

Modlitba

Q Bože, jehož chwalU newinni mUčen:

nťci dnessniho dne Uikoliw slowem, ale smrti whznali:

wssecko
zlě hťichů w náš zUičiž: abhchom wirU ton, kteroU ústh
whznáwame, i skutkh w žiwotč Ukazowali. Slrze Amen. ,
(Q Narozcui, o sw ŠtčpúUU, o sw JaUU)

Episstolll. (Řeč ze Zjewenisw Jana 14,1

5) W tčch

dnech widčl jsem, a hle, Beránek stál Ua hoťe Sioně, a 8
nim fto čtyťiceti a čtyťi lisice, majici jmer jeho, a jmeno
the jeho napsanč na čelech swých. J slhssel jsem hlaš š
nebe, jako hlaš wod lnnohých, a jato hlaš welikěho hromU:
a hlaš, který jsem slyssel, (bhl) jako hlaš harseniků, ťteťiž
hraji na harsh swě. N zpiwali jako piseň noon, pťed trů:
nem, a pťed čthrmi zwiťaty a starci; a žádný nemohl se
naučiti tě pisni, jediUč ti sto čthťiceti čtyťi tisicowě, kteťi
jsou konpeni ze zemč. Toť jsoU ti, kteťiž nejsoU š ženami

posskwrnčni: nebo anicowč jsoU. Ti následei BeráUka,
kamžloli jde. Ti jsoU koUpeUi z lřdi prwotiny BohU a Bee
ráUkowi: a w Ustrch jejich neni nalezena lež; neb jsoU bez

posskerh pťed trůnem Božim.
Gradnal. DUsse nasse jako pták whlržena jeft zosidla
lowců: osidlo zetťeno jest, a mh whswobozeni jsme. Pomoc
nasse we jmenU Hospodinowu, klerýž Učinil nebe i zemi.
Traktnš. Whlili krew swatých jako wodU kolem JerUsa:
lema: a nebhl, kdobh je pochowal.
Bomsti, HospodiUe, krwe swatých twých, kteráž jest who

lita na zemi.

Ewnngclinm (sw. Mat. 2, 1Zm18). Za onoýo časn,
andčl Páně Ukcizalse Josesowi we snách , ťka: Wstaň, a
jwezmi ditč i matkn jeho, a Utec do Eghpta, a bUď tam,
dokawadž Uepowim lobě; Ueboť Herodeš ďUde hledati ditěte,
abh je zahUbil. .Kterýžto wstal, a wzal ditě i matkn jeho
w Uori, a odessel do Eghpta, a bhl tam až do fmrli Heroo
desowy; aby se Uaplnilo, což Powčdino jest od Bcina skrze
proroka, ťkoUriho: „Z Eghpta powolal jsem syna swěbo.“
Tedh Uzťew Hexxodeš, žeby oklamán bhl od mUdrců, rozhně:
wal se Uáramně, a poslaw zawraždil wssecka pacholata, kte:
ráž byla w Betlemě, i we wssech končinách jeho, od dwoua
lelých a niže, podle času, Ua kterýž se bhl pilUě whptal
od mUdrců. Tehdy Uaplněno jest, coš pojwěděno bhlo skrze
Jeremicisse proroka, ťkoUciho:. „Hlaš w Ráma slhssáU jest,
pláč a kwileni mUohě; Rcichel plakajici shnů swých, a ne:
dala se potěsiiti, protože jich neni.“

Krcdo.
Obťtowúnť. Dnsse Uasse jako ptcik wytržena jest z
osidla lowců: ofidlo zetťeno jest, a mh whswobozeni jsmr.

Sekreta. Nechať se Uám, o Bane, wroucně Ulodlitbh
swatých twých dostáwá: aby i nasse oběti smiťila, itwčxho

odpnsstě.ninám wždh zaopatťila Skrze Nmen
(Q Narozeni, o sw Stěpaml, o sw JanU)

Pťijimňnť.

Hlaš w Ráma slhfsán jest, pláč a kwileni

Rcichel plakajici synů swých, a nedala se potč!ssiti, proto že
jich neni.

Modlitb

a. Pťijali jsme, o Pane, darh zaslibeni; Učiň,

abh na pťimluwu swatých i pro nhnějssi i pro bUdoUci

žiwot podporu nam Udělowalh Skrze

Nmen

(Q Narozeni, o sw Štěpám!, o sw JaUU)

zapuu

!.ča neďěli mezi oktáon
Jnlroit.

thž

slaroZeni Uáně.

pokojnč lnlčeni drželo wsseckh wěci, a

noc w běhU swem polowic cesty whkonala wssemohonci ťeč
twa 8 nebe od stolic trálowských wkročila

Žalm 92. Hospodin kralowal w krásu oblékl fe:
oblekl se Hospodin w silu a pťepafal se Slúwa thi. atd.
Modlitba.
WssemohoUci, wččný Bože, ťiď skutkh
Uasse dle zalibenť swěho: abhchom we jxneUu milowaného
Shna twčho zasloužili miti hojnost skUtků dobrých. Skrze.
Wnen.
(Q Narozelli, o sw. Štčpánu, o sw JallU, o Mlaďátkúch se modlitbh
pťipojť)

Epijstola (k Galat. 4 1u7)

Bratči! Pokud dčdic

jest maličtý, nic se nedělč od slUžebnita, ačkoliw jest (budou:
cim) pánem wsseho: ale pod poručnikh a spráwci jest, až
do Uloženého času od otce. Tak imh, kdhž jslne bhli maličci,
pod počátky swčta byli jsme sloušice. Nle kdhš pťissla plnoft

časU poslal Bůh Shna sweho, Učinčnéhozzenh, Učinčneho
pod zakonem aby ty, lteřťž pod zákonexn byli, whkoUpil,
abhchom zwoleni za syny pťijali Pončwadž pak jste shUowě,

poslal Bůh Ducha SyUa swého w srdce wasse wolajiciho:
Abba, Qtčc! Protož Uenť(tu) již slUžebnit, ale shn. Jeslližel
pak shn, tedh i dědic skrze Boha
Gradnal. Zpanilýď twáťnosti nad shnh lidskě, rozlita
jest milost we rtech twých Whneslo srdce me slowo dolore:
whprawuji 1á dila swá krúli. Jazhk lnůj péro pčsaťe, rhchle
pissčciho. AllelUja, allelUja.
u
HospodiU kralowal, w krásu oblékl se: oblěkl se Hospon
din w silU, a pťepásal se. NllelUja.

„
Ewmlgelium (sw. LU!.2, 33w40). Za onoho času,Josef
a Maria, xnatkaJežissowa, diwili se těm wčcem, kterě prawenh
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bhlh o nčm. J požehnal jim Simeon, a ťeklk Marii, matce
jeho: Aj, položen jest tento ku pádu a ku powstcini mnoa
hým w Jsraeli, a za znameni, kteršmuž bUde oďpiráno; a
twou wlastni dufsi pronikUe meč, abh zjewena bhla mnohých
srdci smýssleni. Bhla takě (jedna) prorokhně, Amla, dcera
FaUUelowa, z pokoleni Nserowa: la se bhla zestarala we
dnech mnohých, a žiwa bhla š mUžem swým sedm let od
panenstwi swého. A ta ďhla wdowou až do let osmdesátč
čthr, kterúžto newhcházela z chrcimU, posth a modlitbami
sloUžšic(Bohu) dnem inoci. A ta w toUž hodiml pťissedssi,
chwcilila Pána, a mlUwila o něm wssechnčm, kteťiš očekáwali
whkoUpeni israelskěho. N kdhž whkonali wsseckopodle zúkona

Báně, wrátili se do Galilee, do města swého Nazareta.

Ditě

pak rostlo, a posilowalo se jsoUc plUé moudrosti, a lUilost

Boži bhla w něm.
Krcdo.
Qbťtowčmť.

Hospodin

Upewnil okrsslek země, kterýž

se nepohne. Bťiprawena jest stolice twá, Bože, zdáwna: od
wččnosti th jsi.

Sckrcta. Popťej, prosime wfsemohoUciBože: abh oběk
očim welebnosti twé pťinefsená i lnilost wroucné pobožnosti
nám ziskala, ioučinek blaženě wěčnosti mim pťineslae Skrze.
Amen.

f

z

d (Q Narozeni, o sw. Stěpčmu, o sw. JaUU, o Mlaďátkách.j

Pťijťmúlli. Wezmi ditč i matku jeho, a jdi do zemč
israelské: Uebot lsou zemťeli ti, jeUž hledali bezžiwoti ditčte.

Modlitba.

S!rze působenťtohoto tajemstwi, o Bane,

nechat i prowinčni nasse jsou nám odesstěna, j sprawedliwá
žádost nasse whplněna. Strze. Amen.
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Ua den Dbťezáni páně.
Jntroit.

Maličký narodil se nám, a shn dán jest nč:m,

a Učiněno jest knťžetftwi na ramenř jeho:

a nazwáno bUde

jmeno jeho anděl podiwně radh,
Žalm 97 Zpiwejte HospodiUUpťseUnoon:

neb
(Bpakllj Jntroit).

jest diwne wčci Učinil Slawa thi
Khrie eleison.

x

,

Sláwa na wýsostechBohu.
Modlčcba.
Bože, jenž jsi jrrze plodnč panenstwi
blahoslawenč pannh Marie pololeni lidskěmUodmčnh wěčnčho
spaseni Uděliti ráčil; propůjč núm, prosime tebe, bychom
pťimluwy tč swatě panny U tebe zakusili, skrze niž jsme hodni
Učiněni byli obdržeti půwodce žiwota Pána nasfeho Ježisse

Krista, Syna twého. Nmen.
Episstolll. (Jako na den narozeni Bánč pťi l. mssi sw.
ftránka 56z)
Gradual. (Ze žalmu 97.) Widčly wsseckykončiny zemč
„ spaseni Boha nasseho: plesejte Hospodinu wssecka země.
M. chimé Učinil HospodiU spaseni swé: pťed očima
národů zjewilxsprawedlnost son. Lllleluja, allelUja.

Ewangelinm (sw LUk 2 21)

Za onoho času když

se naplnilo dni osm abh obťezano bylo ditě, nazwáno jest

jmeno jeho Ježiš

kterýlnž nazwan bhlo od andčla, prwe

než se w žiwotč počalo

Krcdo.
Bbťtowčmťu Twáť jsoU nebesa, a twá jest zemč, okro
sslek zemč a plnost seho th jsi založil: sprawedlnost a soUd
jsoU Utwrzenim stolice twě.

Modlitba
darh a modlitbh:

pťed prefaci

Pťijmi, o Pane, nasse

a nebeskými tajemstwimi

milostiwe whslhš Srrze B U 8 K.
(Bresaci o Narozeni BáUč)

naš očťsk a
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Bťijimúni.

Widčlh wsseckykončinh zemč: spaseni Boha

Uasseho.

Modlitba.

Toto pťijimáni,xBane, očistiž Uáš od

hťichn: a Ua pťimlUwU blahoslaweUč pannh a Rodičkh Boži
Marie oUčastnh náš nebeskěho lékU Učiň. Sk:xze K. P. U.
AmeU.
š

sla ďen Fjeweni páně neb sw. tři Brálú.
Jntroit.

(Mal. 3.) Aj, přissel panownik HospodiU,w

jehož rUkoU králowstwi, i Uwc, i panowánť.

,Žalm

son

71. Bože soUd swůj králi dej: a sprawedlnost

shUUkrálowU. Sláwa thi atd.
Modlitba.
Bože, jenž jsi dneš Shna swčhojedno:

rozeněho skrze hwčsz pohanům oznámiti ráčil; dejž Uám,
prosime, kteřiž jsme tč již zwirh poznali a přijali, adychom
pťiwedeni Bhli až na wýsost k spatťenč obličeje twého. Skrze
Kr. B. n. Nmen.y

Episstola. (Reč z proroka Jsaiásse 60, 1u6.)

Wstaň, .

oswčt se Jerusaléme; Uebo pťisslo swčtlo twč, a sláwa Hoo
spodinowa Uad teboU wzejde. Nedo aj, tma přikrhje zemi
a mrákota Uárodh: ale Uad teboU wzejde Hospodin, a sleiwa
jeho w tobč widina bude. J bUdoU pohaně choditi w swčtle
lwém, a králowě w bleskUwýchodn twšho. Pozdwihni wůkol
oči swých, a wiz: wssickni tito shromáždčni jsoU, a pťissli
k sobč; synowš twojť zdaleka přijdou, a. dcerh twč z bokU
powstanoxx. Tehdcčž uzřčš, a (radosti) oplýwacč dudeš, a
diwiti seebUde i rozssiři se srdce twé, kdhž se obráti k toďč
množstwi moťe, a sila pohankx pťijde k tobč. Množstwi
wetbloUdů přikrhje tě, dromedáťi zMadiaU a Esy: wssickni
ze Sábh pťťjdoU, zlato a kadidlo nesoUce, a chwálu Hospo:
dinU zwčstujice.
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Gradllal.

Wssickni ze Sábh

UesoUce, a chwálU Hospodiml

přijďoU, zlato a kadidlo

zwčstUjťce.

7. dWstaň, oswčkse JerUsaléme: neb wzessla nad tebou
fláwa Hospodinowa. LlllelUja, allelUja. s
7. Widčli jsme hwčsz jeho Ua wýchodn, a pixijelijsme
klančt se Hospodinú. NllelUja.

Ewangelinm (sw. Mat. 2, 1u12).

thž

se narodiť

Ježiš w Betlemč JUdowě za ddUůHerodesa krále, aj mUdrci
od wýchodu piijeli do JerUsalema, ťkoUce: Kde jest ten,
kterýž se Uarodil, král šidowský? Nebo widčli jsme hwčsz
jeho Ua wýchodU, a pťijeli jsme, klančt se jemU. Uslhssew
pak to Herodeš krcil, zkormoUtil se, i wssecken JerUsalem š
Uim. N shromáždiw wssecka knižata knčšská a Učitele lidU,
tázal se jich, kdeby se KňstUš mčl Uaroditi. Qni pak ťekťi
jemU: W Betlemč Judowě: Uebo tak psáno jest strzexproro:
ka: „A th Betleme, zemč jUdská, Uikoli Uejsi UejmeUssi mezi
knižath jUdskými; Uebok z tebe whjde wěwoda, kterýžďy

sprawowal lid můj israelský.“ Tehdh powolaw Herodeš
tajnč mUdrců, pilně se jich whptáwal na čaš hwč;dh, kte:
ráž se jim bhla ukázala; a kdhž je propoUsstčl do Betlema,
ťekl: Jdčte, a ptejte se pilnč Ua ditč, a !dhž nalerete,
zwčstthež mi, abhch i j:i pťijda pokloUil se jemU. Kteťižto
whslhssewsse krále, odjeli. Ll aj, hwězda, kte.rouž bhli widěli
Ua wýchodU, pťedcházela je, až ipixissedssi stála Uad mistem,
kdež bhlo ditč. U;ťewsse pak hwěsz, zradowali se radostč
welikoU welmi. N wssedsse do domU Ualezli ditč 8 Marii,
xnatkoU leho, a padsse, klančli se jemU; a otewťewsse pokladh

swé, občtowali jemU darh: zlato, kadidlo a mhrhU. A do:
stawsse we snách UapolnenUti, aby se nenawracowali rHeron
defowi, jiUoU cestoU nawrátili se do krajinh.swě.

Kredo.
Obětowčmi. (Žalm 71.) Králowč Tharsio a ostrowowč
darh obětowati dUdoU: králowč arabssti a sabejssti darh
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pťinesoU. N klančti se bUdoU jemU wssickni králowě:

národowě sloUžiti bUdoU iemu.

Modlitba

l presacř.

wssicknl

,

Shledni .milostiwě,prosime

o PaUe, na darh cirkwe swě: jimižto již se Uepodáwá zlato,
kadidlo, a mhrrha: Uýbrž co skrze thto dary se whzname:

náwá, občtuje.i přijimá, Ješiš Kr. Syn twůj, Uáš Pán,
jenž š teboU a DUchem sw. atd. Amen.

Prcsaci o Zjeweni Pánč.
Pťijimúnť. Widěli jfme hwěsz

jeho Ua wýchodu, a

pťijeli jsme B darh klaUčti se PánU.

Modlitba
hoUci Bože:

po pťijimčmi.

Učiň, prosime wssemo:

abhchom, co slawnoU službou slawime, poznci:

nim očistčnč mhsli dosáhli. Skrze Pána

n. J. K. Amen.

l. Ueďčle po Fjeweni páně.
Jntroit.

Na powýsfeněm trůnU widěl jsem seděti muže,

jemUž zástUpowě andělů se klaněli, jemUž jednomhslně chwáln
prozpšwowali: ejble jmeno panowúni jebo jest Ua wčky.
Zalm 99. Plesejte BohU wsseckazemě: slUžteHospou

dinU 8 weselosti.Slciwa thi, Synu atd.
Modlitb a. Račiž, o Pane, prosime tebe, žádosti skroU:
ssenčho lidU swého UebeskoUdobrotiwosti podporowati, abh:
chom, což Uám weliš činiti, nátežitč poznali a k whkomini

poznanč wůle twč posilnčni bhli. Strze Kr. B. U. Amen.
25 Modlltba o Zjeweni Pciněe
u

Epijstola (r Řřm. 12, 1uš).

Bratřil

Prosim wáo

skrze milosrdenstwi Boži, abhste whdáwali těla swá w občt
žion, swatoU, bohUliboU, rozUmUou slUžbUson.
A Uepťiu
rowUáwejte se tomUto swčtU, ale naprawte se w Uowotě
smhsln swčho, abhste kusili, která sest wúle Boži dobrá, a
lčbezná a dokanlá. Nebot prawim skrze milost, kteráž mi
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dána jest, wssechnčm, kteťi jsoU mezi wámi: abh ne o sobě
. wice myslili, než slUssi myslitl, ale abh mhslili k stťidmosti,
a jakž Bůh jednomUkažděmu Udělil mirU wirh. Nebo jako
w jednom těle mUohč oudh máme, ale nemaji wssicknl oU:
dowě jednostejněho dila: tak jsme mnozi jedno tělo w KristU,
každý pak zlplássk jeden drUhěho spoonUdem, w KristU Ježissi,
PánU Uassem.

Gradualc.

Pošebncin budiž Hofpodin Bůh

israelský,

kterhž fám čini diwh od wěčnosti.

7

dlnost

Nk přijmoU bory pokoj lidu

a pahrbkowě sprawec

Ylleluja, allelnja

Žalm 99. U Plesejte BohU wsseckazemě: slUžte
HospodinU š wefelosti Nlleluja

EwangcliUm(sw Luk 2 Wu52)

thž

byl Pan

Ježiš we dwaUacti letech, a rodřčowe jeho wstUpowali do
d JerUsalema podle obhčeje dne swatečniho; a kdhž whkona:
wsse dnh unawracowali se: zůstalo pachole Ježiš w JerUsa:
lemč, a rodičowé jeho newčděli. Domniwajice pak se, že
jeft w zástUpU, ussli den cesty, a hledali jej mezi pťibUznými
a známými. N nenalezfse, nawrátili fe do JerUsalema, hle:
dajice ho. J stalo se, že po tťech dnech nalezli jej w chrá:
mč, an sedi mezi Učiteli, posloUchaje jich, a otazUje fe jich.
Děsili pak se wssickni, kteťi jej slysfeli, nad rozumnosti a
odpowčďmi jeho. A Uzťewsse ho (rodřčowě jeho) diwili se.
J ťekla matka jeho k nčmU: Shm:, proč jsi nám tak Uči:

nil? Hle, otec twlij a já 8 bolesti hledali jfme tebe. J
ťekl k Uim: Co jest, že jste mne hledali? Zdaliž jste ne:
wčdčli, že já w tom, což jest the mčho, mUsťmbýti? Ae
oni nrsrozumčlř slowU, kteréž mlUwil k nim. J šstoUpil o
nimi a pťissel do Nazareta, a bhl jim poddán. N matka
jeho zachowáwala wssecka slowa ta w srdci swčm. A Ježiš
prospiwal mondrosti, a wěkem, a milosti n .Boha i U lidč.

Krcbo.
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ObčtowúUi. Blesejte BohU wssecka země: služte Hoe
spodinu 8 weselosti. Wcházejte pťed obličej jeho š plesánim:
protože Hospodin sám jest Bůh.

Modlitba
obět ožinjž

pťed presaci.

ejšťincsseneiu
tobě, Bane,

Uáš wždhckhi posilňUj. Skrze Kr. B. U. Amen.

2 Modlitba o Zjeweni Páně.
Wresacl o Zjeweni Baně
Pťijimúm. Shml, proč jsi nám tak Učinilť Hle, otec
twkxj a ja 8 bolesti hledali jsme tebe Co jest ze jste mne
hledalip? Zdaliž

jfte uewědčli, že já w tolU, což jest Btce

měho,. musim býti?

Modlitba

po pťijčmáni.

Bokornč tč prosime,

wssemohoUci Bože, abhš nám Udčliti ráčil: abychom mh,
kterěžto swátostmi občerfthješ, i slussným chowánim hodnč
tobč sloUžiti mohlť. Skrze Kr. B. U. Amen.

2. Modlitba o Zjeweni Bánč.

ll. sleďěle poušjeweni páně.
(Na ten den slawi se wždy Jmeno B. Ježisse.)

Jntroit.
We jmenu Ježťsse má klekati každě koleno,
Uebeských,zemských ipekelných,a
každý jazhk má whzná:

wati ze Ban Ježiš Kr jestw sláwčBoha the.
,Žalm 8

Hospodine, Bane Uáš jak pťediwně jest

lmeno twě po wssi zemi

e

Sláwa thi,
Modlitba.

Shnu i Duchu sw. atd.
Q Bože, lterýž jsi JednorozenéhoShna

swěho Spasitelem pokoleni lidskěho .Učinil, a Ježťssem nazýu
wati pťikázal: propůjč milostiwč; abhchom, kteťi jeho swatč
jmeno ctime Ua zemi, iz jebo patťeni w nebi se radowali.

Slrze těhož B. n. J. K.
2. Modlitba
o ll. Nedčli.

WssemohoUci,wččný
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Bože, jenš nebeské i pozemské wěci spoln zprawnješ, račiž
prosbh lidn swěho milostiwě whjlysseti, a w těchto časech
nasstch pokoje swěho nám popťčtid Skrze Kr. P. n. Nmen.

Episjtoln. (Řeč ze Srmrň aposst. 4, Zuw)

W tčch

dnech Petr, naplněn jsa Duchem swatým, ťekl: Knižata
lidn a starssi, slyfstel Poněwadž my dneš soUzeni jsme prý
dobrodini na člowěku nemorném, skrze koho tento Učinčn
jest zdráw, zncimo ďnď wfsechněan wám, i wssemn lidu
israelskému: že skrže jmeno Bána nasseho Ježisse Krista
Nazaretského, kteréhož wh sste Utťlžowali, kteréhož Bůh wzkři:
sil z mrtwých, že skrze toho stoji lento pťed wámi zdráw.
Tok jest ten kámen, tterýž zawržen jest od wáď stawitelů,
kterýž učinčn jest hlawon úhelni Ll neni w žadnem jinem

spaseni, neboť neni jineho jmena pod nebem daněho lidem
w němž bychom mčli spaseni býti

Gladual

thwoboď

náš HospodineBože naš: a

shromaždi nao z Uárodu. leychom chwálili jmeno twe swate:
a chlUbilise w chwále twe U Ty Hospodine Qtče naš a
thUpiteli Uaš: od wečnoftř jest jmeno twoje. NllelUja

allelUja. 7. Sláwn Pána ak whpraijč

ústa má: a každé

tělo at welebi swatě jmeno jeho. NllelUja.
Ewnngrlillm (jak na den obťezáni Bánč).

Krrdo.
7
Obětowňni. (Zalm 85!) Chwálirř budn tě Hospodine
Bože můl z relého srdce swěho: a oslawowati bUdU jmeno
twč na wčth. Neb ty jsi Pane libezný, a tichý, a mnohého
milosrdenstwi wssechnčm, kteťčž wzýwaji tč.

Modlitba

pťed prefaci.

Požehnánitwoje,nejmio

lostiwějssi Bože, kterě každý twor ožinje, necht i tuto obět
nassi poswčti, kteron k oslaweni jmena Shna twého, Pána
nasseho Ježisse Krista tobě pťlnássime: iabh se Welebnosti
twé lťbtla, že ji koslaweni pťinússime, i abh nám tspaseni
prospiwalae Skrze Pána n. Jd K. Amen.
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p 2. Modlitba o Nedčli ll. po Zjeweni Páně.
Qbčtowanč Hospodine darh poswčt: i Uáš od ssker hťichů
očisk. Skrze P. U. J. K. Amen.
Prcsnci o Narozeni Páně.
Pťijimčmi.

Wssickni nčxroďowč, kterěž jsi Učinil, pťijdoU,

.a klančti se budou před tebou, Bane: a oslawowati bUdoU
jmeno twé. Nebo welilý jsi th, a činiš diwné wčci: th jsi
Bůh sám. LlllelUja.

Modlitda

po přijimáni.

WssemohoUci,wěčný

Božr, který jsi Uáš stwoťil i whkoUpil, ihledni milostiwč
Ua šádost nassi: a račiš občtowáni spasitedlně oBčti, kteroU
ke cti Shna twěho Pána UassehoJežisse Kr. twé Weleboostř
přinássime, mirným a milostiwým wzhledem pťijmonti: bh:
chom po whliti twé milosti w náš, pod ochranoU slawného
jmena Ježiš jakožto pro nebe pťedustanoweni se z toho
radowali, že Uasse jmena psána jsou w Uebesich. Skrze

těhož P. n. J. K. leen.
x 2. Modlitba o Nedčli.Rozmnožižsewnáš,prosime
BaUe, twoji moci oučinkowáui: abhchom, jsoUce božskými
swátostmi Uashceni, k dosažeUi jejich zaslibeni ton milosti se

pťiprawowali. Skrze P. n. Je K. Nmen.
Boslednťewangelium (sw.JaUa2, 1w11). Za onoho časU
stala se swatba w Káni Galilejskě, a bhla tam matka Ježi:
ssowa. Bozwán pak jest Ua swatbu takě Ježiš, i Učennici
jeho. A kdhž se nedostáwalo wina, ťekla.matka Ježissowa k
UčmU: Nemali wina. J di ji Ježiš: Co mně a toďě, ženo?
Jesstč nepřissla hodina xmá. Di matka jeho k služeďnikům:
Cožkoli wám ťekne, Učiňte. Bhlo pak tU postaweno ssest
kamenných sstowai, podle očiskowúni židowského, beroUcich
w sebe jedna laždčx mčťice dwč neb tťi. Di jim Ježiš:

Naplňtež sstowae wodoU. J naplnili je až do wrchu. J
di jim Jržiš: Nalěwejte již, a neste wrchnimU spráwci
swatbh. J Uesli. thž pak wrchUi spráwce swatby okUsil

79d
wodh winem Učinčně, a newčděl, odkudby bhlo, ale slUžebx
Uicť, kteřiž wážili wodU, wčděli, zawolal wrchnč spráwce
swatbh ženicha, a ťerl jemU: Raždýd člowčk nejprwč dobrě
wčno stawi, a kdhž se podnapili, tehdh to, kterčž jcst borssi:
ale th jsi zachowal wino doďrě až dosawád. Ten Učinil Ježiš
počcitekdiwů w Kčmi Galilejskč, a zjewilxsláwn swon, iUwču
ťili w něj Učenici jeboe

nupu

lll. sleďěle po Zjeweni páně.
Jntroit.

Klanějte se HofpodinU wssickni andělě jeďo:

slhsselrto a zradowal se SioU: a zplesalh dcerh JUdské.
Zalm.
Hospodin kralnje, plesej zcmě: a radnjte se

ostrowowčmnozi. Sláwa thi atd.
Modlitba.
Wssemohonri, wěčný Boše, račiž na
mdlobU nassi milostiwč shlednonti, a kochraně nassi prawici
welebnosti swě wztáhnoUti. Skrze Pána n. J. K. Nmen.

2. Q Panně

Matii.

Q Bože, jenž ssi wččnčďo

spaseni skrze plodnč pancnftwi blaboslawenč Marie panny
lidskčmu pokoleni odmčnU Udělil: propůjč nám, prosime,
aďhchom jeji pťimlUwh zakUsili, poněwadž skrze ni jsme za:
sloUžili oďdržeti počátek žiwota, Pcina nasseho J. K., jenž š
teboU atd. Nmen.

3. Modlitba

za Cirkew.

Pane, prosby milostiwě whslhš:
protiwcnstwť

Cirkwe twoji, prosčme
abh po odstraněni wssech

a wesskerých blUdů w bezpečně tobč slonžiti

mohla swobodě. Skrze P. U. J. Kr.

Neb za Papeže.

Bože, wssech wěrných pastýťi a

ťedjteli: shledni na slUžeďnika swčho N., jehož jsi pastýťem
cirkwe swé Učiniti ráčil: dejž mU, prosime, aby U tčch, nad
nimiž pannje, slowem i pťikladem prospťwal: abh i še stčxdem
sobě swěťcným dosáhl žiwota wěčněho. Skrze P. n. J. K.
Nmen.
e

Episstola (r Řťm. 12 , 16u2l).

Bratři!

NebUďte ,

opatrni sami U sebe, šádnčmU zlého za zlč neodplachte,
opatrUjice dobrě netoliro před Bohem, ale také pťede wssemt
lidmi. Může:li to býti, což na wáš jest, še wssemi lidmi
pokoj majice: nezaftáwelte sami sebe, nejmilejssi, ale dejte
misto hnčwU; nebo napsáno jest: „Mnč pomsta, jáť od:
platim, prawi Pán.“ Yle lačni:li nepťitel twůj, Uaktxmjej:
žizni:li, dej mU piti; nebo to Učinčx,Uhly ťeťawé shrneš
na hlawU jeho. Nedej se pťemoci zlěmU, alr pťrlnáhčj zlé
dobrým.
Gradlml. N báti se bUdoU národowé jmena twčho
Hospodine, a wssickni krúlowé země sláwy twé. Nebo wzdču
lal Hospodin Sion: a widin bUde w sláwč swčx. NllelUja,
allelnja. Hospodin rr.alUje, plesej země: a radete fe ostro:
wowě mnozi. NllelUja.

Ewangelillm (swe Mate 8, 1u13).

Za onoho časn,

rdyž ostUpowal Zežiě š hory, ssli za nim zásmpowé mnozř:
a hle, malomocný pťissed klančl se jemU, ťka: Pane, chceš:li,
můžeš mne. očistitk. J wztáhl Ježiš rUkU, a dotetl se ho,
ťka: Chci, bUď čist. Ll hneb očisstčno jest malomocenstwi
jeho. 8 di jemU Ježiš: Wiz, abhš toho žádnčxml neprawil:
ale jdi, Ukaž se knčzi, a obětUj dar, kterýž pťikúzal Mojžiš
na swědectwi jim. thž pak wssel do Kasarnmlm, pťistoupil
kněmU setnik, prose ho a řka: Bane, slnžebnik můj ležť
doma sslakem poražený a zle se trápi. J di jemU Ježiš:
Já pťijdn, a Uzdrawim jej. N odpowidaje setnik, ťekl: Pane,
nejsem hoden, abyš wssel pod stiřchU moU: ale tolilo rci
slowem, a Uzdrawen bUde slUžebnik můj. Neboť i jú jsem
člowěk pod mocč postawený, maje pod seboU wojáky; a
dimoli tomUto: „Pťřjď“ i pťijde; a slUžebnikUswěmu: „Učiň
toto,“ i Učini. Slhfse pak to Ježťš, podiwil se, a ťekl
jdoUcim za seboU: Amen prawim weim, nenalezl jsem tak
welikě wirh w Jsraeli. Prawim pak wám, že pťňjdou mnozi
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od wýchodl: i od západU, a stoliti bUdou e Abradamem a
Jsákem a Jakobem w krcilowstwi nebeskčm: shnowé pak
králowstwi whwrženi bndou do temnosti zewnitťni: tamr
bude pláč a skťipěni znbů. 8 ťekl Ježiš setnikowi: Jdiž,
a jak jsi Uwěťil, staň se toďč. N Uzdrawen jest slUžebUit w

tU hodan.
Kredo.
Qbťtowňlli. Prawice Hospodinowa způsobila tU moc:
prawice Hospodinowa whwýssila mne: neUmřUs,ale žiw budU
a whprawowati bUdU skmky Hospodinowh.

Modlitbd

pťed prefaci.

1. Tato oběr, prosime

Hospodine, ač Uasse wind smeje: a kslawenť oběti tobč
poddaných tčla i mhsle poswčtj. Slrze B. U. J. K. Nmen.

2. Q Pannč

Marii.

Pťijmi, prosimePane, nasse

darh i prosbh: a nebeskými tajemstwimi nciš očlsti a milon
stiwě wyslyš:

Z. Za cčrkew.

PodporUj náš, o Pane, jenž tobč

sloUžime, swými tajemstwimi, aďhchom Božskými wčcmi za:
mčstnáni jsoUce, i tčlem i dUssi tobč sloUžili.

Neb za papeže.

Smilnj se, prosčmetebe Bane, pro

oďťtowaně darh nad ncimi: a ťidiž slUžebUčka swého N.,
jehož jsi za pastýťe swě cirkwi Ustanowiti ráčil, swoji Usta:
wičnoU podporoU. Slrze K. P. n. NmeU.

Brcsaci o Nejsw. Trojici.
MijimúUi.
z úst Božich.

Wssickni dizoili se slowům, kteráž whcházela

Po pťxijimáni modlitbd.

1.Pane, kterýžUdčlUješ,

abhchom takowých talemstwi Užiwali: prosime , abhš Uáo
š jejich oučinkh prawdiwě spojiti ráčil. Slrze P. U. J. K.
Nmen.

2. Q Pannč

Marii.

Nechk Uáš toto pťijimáni,

PaUe, od hťichu očisti: a na pťčmlUwUblahoslaweně panny
Rodičkh Boži Marie Uebeskčho lěkU oUčastnh UčiUi.
Msse swatň.
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3. Za cirkew. Brosime, Bane Boše náš, abho Uám,
jimšto jsi Udčlil, že zxpodilU bráni na twčm Božstwi se
radnlem, lidským nedal .podlehnoUti nebezpečenstwim. Skrze
K. B. Amen.

AUeb za papeše.
božskč swátosti náš

Toto pťijčmáni, prosime Pane,

podporUj:

a slUžebUťka ttočehouN., ktea

rěbož jsi pastýťem twé cirlwe Učiniti ráčil, i š jeho jemU
swčťeným stádem spasiž wždyckh a UpewňUj. Strze P. Amen.

Ueďěle Usi. po Fjeweni páně.
Jntroit. Klanějte se Hospodiml wssickni andčlč jeho:
slhsselrto a zradowal se Sion: a zplesalh dcery JUdskě.
s
Zalm 96. Hospodin kralUje, plesej zemč: a radujte
se ostrowowé mnozť. Sleiwa thi atd.

Modlitďa

1. Q Bože, jenžto náš znáš, že pro

mdlobU lidskoU w tolikerých Uebezpečenstwčch wezdejssiho ži:

wota samt seboU se Uchowati Uemůžeme: posilňUj náš Ua
tčle i na dUssi, abhchom, co pro hťichh swé trpime, pomoci

ton

sUéstimohli. Slrze Kr. P. U. Amen.
2. Q Bannč Marii. au 3. Za cirkew Ueb za papeže.
(Wiz Nedťli lll. po chwelli Pánť.)

(thbd wssak tato Ueděle bhla již po HromUieťch, wezme se za 2.
a 3. modlith zde, a taktčž pťed presaci a po pťijimáUi 2. a 3. mo:
dlitba z Uedčle 7. po ZjeweUi Púněe)

Episstola (r Řťm. 13, 8ulo).

Brarťč! ŽádnčmU

nezůstáwejte nic dlužni, Ueš (to,) abyste se wefpolek milowali;
Ueďo kdo milUje bližnťho, naplnil zákon. Nebo: Nezcizon
ložiš, Nezabiješ, Nepokradeš, NepromlUwiš kťiwého swčdec:
twi, Nepošádáš, a jestuli kterč jině pťikúzani, w tomto sioc
wU se zawirá: Milowati ďUdeš bližniho swého, jako sebe
saměho. Milowáni ďližniho Uečini zlěho; plnost tedh zákona
jest milowcini.

.83,
Gradnal. (Nedčle Ul. po Zjew. Pčenč.)
Ewangclinm (sw. Mat. 8, 23027).
Za onoho časU,
když wstUpowal Bán Ježiš na lodičku, fsli za Uim Učennčci
jeho. Ll aj, bonťe welilú stala se Ua moťi, tak že se lodička
pťikrýwala wlnami, on par spal. J pťistoUpili k nčmU
učemxici jeho, a szdili.jej ťkoUce: Pane zachowej Uúo, hhu

nem!

J dť jim Ježčš: Co se bojite malowčrnč? Tehdh

wstaw pťikázal wětrům a moťi, a stalo se Utisseni welikč.
Lidě pak se diwili, ťkouce: Kdo jest tento, že ho iwčtrowé
i moťe posloUchajťeŽ

Kredo.
Qbčtowúni.

(Neděle Ul. po Zsewenť Pcinč.)

Modlitbh

pťed prefaci 1. Bropůjč,prosime,wsse:

mohoUci Bože: abh přinessenč tčto občti dard nassi kťehkost
ode wssebo zlěho wždy očistilh, a posilnilh. Skrze P. n. J.
K. Nmen.
(2. a 3. modlitba jak Ua Uedčli Ulj aUeb, kdhš po HromUicich, jak Ua
Ueděli 7. po ZjeweUi Bémě.)

Bťijimčmť. (Nedčle lll.

Modlitbh

po Zjew. Bánč.)

po přijimáni.

1. Dard twoje,o Bože,

nechť náo od swčtských rozkossi odloUčč: a Uebeskými pokrmh

wždh obnoijť. Skrze B. U. J. K. leen.
(2. a 3. modlitba jak Ua Ueděli Ul. aUcb, lddž po Hrolmticich, jak na
Ueděli 7. po ZjeweUi Pčmč.)

U. sčeděle po Zjewens páně.
(Wsse jar Ua neděli Ul. po ZjeweUi Wcině. Zwlásstni jsou wssak moo

e

Modlitbh.

dlitby, episstola a ewangelium.)

1. Račiž, o Pane, prosime tebe, čeleď

son UstawičnoUdobroliwosti son oslťihati: aby jako se
jedinč na ton
Uebeskonpomoc zpolehú, ton ochranoU
božskoU takč wždh obhájella bhla. Skrze K. B. U. Nmen.
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2. Qde wssech Uáš, prosime BaUe, dufse i tčla nebez:.
pečenstidi ostťihej : a Ua pťimlUwU blahoslawené a pťeslawně

wždh Palmh, RodičkhBoži Marie i swatých aposstolů twých
Betra a Bawla, a swatčho N. (zde se pťidáwá jmeno sw.
patrona kostela, aneb jinšho swatého, kn kterémUž zwlússtnč
úctn chowáme) a wssech swatých, spaseni a pokoje nám mia
lostiwč Udčl: abh cirkew twá po odwrácenč wfsech nebezpe:
čenstwi a wefskerých blUdů w bezpečnš tobč sloUžila swobodě.
3. Modlitba (dle libofti modlčcťho).

Episstola (k Koťošsenským
3, 12u17).

Bratťi! leecte

se, jako whwoleni Boži, swati a mili, w srdečné milosrdene
stwi, w dobrotiwost, pokorU, mirnost, trpčliwost; snássejte
jeden duxhčho, a odponstčjte sobě wespolek, má:li kdo proti
komU šaloďU: jalož i Pán odestil wáln, tak i wh. Nad
to pak Uade wssccko mějte lásku, kteráž jest swazek dokona:
losti; a pokoj Kristůw witěziž w srdcich wasiich, k Učmnž

i porooláni jste w jedno tčlo, a buďtež wděčni. Slowo Kxi:
stowo pťebýwej w wáš hojně we wssi moUdrosti. Učice a
Uapominajice sami sebe žalmh, zpčwh a pisUičkamidUchownimi,
š milostč zpiwajice w srdcich swých BohU. Wssecko, cožkoli
činčte w slowU neb w skUtkU, wssecko (čiňte) we jmenU Bá:

na Ježťsse Krista, diky činice skrze něho BohU a thi.

EwaUgrlinm (sw. Mat. 13, 24u30).

Za onoho času

řekl Pán Ježiš zástnpňm podobenstwč toto: Podobno jest
ťrálowftwi Ueďesič člowčku, kterýž nafet doďršýo femene Ua
poli swěm. thž
pať lidé zesnnli, pťissel Uepťčtel jeho,
a nasel konole mezl pfsenici, a odefsel. A když bhlina
wzrostla, a Užitek Učinila, tehdy Ukúzal se i konol. BťistoU:
piwsfe pak slUžebnici hospodáťowi, řekli jemU: Pane, zdaliž
jsi dobrébo semene nenasel Ua poli swěm? Qdedš tedh

má konol? 8 ťekl jim: Nepťitel člowět to Učinil. SlUžeb:
nici pak ťekli: Chceš:li, půjdeme auwhtrháme jej? J řekl:
Ne, abhste snad, trhajice koukol, newytrhali spolU š nim i

pssenice. Nechte, ač oďé spolU rosie až do žni;

a w čaš

žni ťekml žencům: Seberte nejhrwé konol, a swažte jej
w snopkh kspáleni: pssenici pak shromážděte do stodolh mé.

Modlitbh

pťed presacť.

1. Smiťliwěobčti tobč,

Pane, pťinássime, abho nad námi se smilowal a hťichh
nám odestil, inasse wrtkawě srdce ťidil. Skrze B. n. Jež.
Amen.

2. Whsldš Uáš, o Bože Spasiteli náš:

a slrze moc

tčto fwátosti náš ode wssech Uepťátel dUsse i tčla ostťihej a
zde milostč tam pak sláwh neim Udčl.
3. Dle libosti modliciho se.

Modlitby

po pťijťmáni.

1. Prosime wffemohoUci

Bože: abychom onoho Spaseni owoce ziskali, jehožto zaslťo
beni jfme skrze tato tajemstwi obdrželč. Slrze Kr. P. n.
Amen.

x

x2. Qčistřž a posilUiž Uáš, prosime PaUe, občtowaný
dar božskě fwč:tosti: a na piximlUwU blahoslawené Pannh

Rodičkh Boži Marie, a swatých aposstolů twých Petra a
Pawla a swatěho N. a wssechswatých: ode wssech pťewrci:
cenosti náš sprosk, a z protiwenstwi Uáš whswoboď.
3. Dle libosti lnodliciho se.

71. Ueděle po Jjeweni páně.
(Wsse jak Ua neděli lll. po ZicweUi Bčmč. Zwlásstni jsoU úloklitbh,
episstola a ewangelřUm.)

1. Modlitba.

Bropůjč nám, wssemohouciBože, abhn

chom wždh rozUmně wěci pťemehsslejice jen to, což tobč
milěho a pťijemnčho jest, slowh ť skUlkh Ukazowali. Skrze

P. n. 8. sk. Amen.
(2. Ulodlitďa jako Ua Uedčli 7. po chchi

Wúnč: „Qde wssechUčw“

atd. a Z. dle lřbosti.)

Episstola

(1. Thešsal.

1, u2um10). Bratťi!

Dčky

činime wždhckh BohU ze wssech wáš, pťipominajčce wáš
Ua modlitbách swých bez pťestáni, pamatujice na skuter wirh
wassi, a Ua práci, a láslU a stálost Uaděje w Pčma Uasseho
Ježisse Krista, pťed Bohem a them Uassťm: wčdoUce,
bratťi BohU mili, o whwoleni wassem; Uebo ewangelium
nasse Uebhlo kwám toliko w ťeči, ale i w moci, iw DUchU
swatěm, a w plnosti mnohé, jakož wčte, jaci jsme byli mezi
wámi pro wáš. N whr Učiněni jste následownici nassi i
Pčmč, pťijawsse slowo w mUohěm soUženi š radosti Ducha
swatého, tak že jste Učiněni pťčkladem wssechčm wěťicim
w MacedoUii a w Nchasi. Nebo od wciš rozhlásila se ťeč
Bčmě netoliko w MacedoUii a w Nchaji, ale ina wsselikčm
mčstě wčra wasse, kteráž jest w Bohn, roznesla se, ta! že
Ueni nám potťebč nic (o tom) mlnwiti. QUit zajisté sami
o Uáš whprawllji, jaký jsme pťichod měli k wám, a kterak
jste se obrátili k Bohu od model, abyste sloUžili BohU žio
wěmU a prawěmll, a očekáwali š nebe Syna jeho, (tterč:
hož wzlřisil z mrtwých,) Ježisse, kterýž whswobodil náš od
bUdoUcčho hněwn.

Ewmlgelimlt (sw. Mat. 13, 31w35). Za onoho časU
ťekl Báu Ježiš zástUpům podobenstwi toto: Bodobno jest
králowstwč Uebeské zrml horčičušuul, kteréž wzaw člowěk Uasel
na poli swém; kterčžto sice UejmeUssč jest mezi wsselnč fe:
menh, ale když zroste, jest wčtssi Uežli wssecky bhlinh, a

býwá (jalo) strom, tak že ptáci Ueďesstč pťilétajč a bydleji
Ua ratolestech jeho. uo Jiné podobenstwčmlnwil jim: Podo:
bno jest králowstwi Uebeské lwasn, lterýš wzawssi žeUa, za:
dělala do tťč mčťic mouky, až zkysalo wssecko. Toto wssecko
mlUwil Ježčš kzástUpům w podobenstwčch, a bez podobensiwč
Uemluwil jim, tak že fe naplnilo, co powčdiUo bhťo skrze

p,roroka, ťkonciho: „Qtewrn
w podobeUstwčch Usta fwá,
whprawowati dUdU skrhté wěci od Uftanowenč swčta.“
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Modlitbh

pťed prefacť. Tato oběr,prosimeBoše,

ak náš očisti, i odnowť, zprawnje i zastáwá. Skrze P. n.
J. K. NmeU.
(2. a 3. modlitba jalo w Uedčli 7. po Zjew. Búllč.)

.Modlitďh

po pťijimáni.

NebeskýmiUashcent

sladkostmť, prosime tě o Pane, abhchom po tom, co náš
žiwč, toUhU mčlť. Skrze BáUa Uasseho J. K. Nmen.
(2. a 3. modlitba jako w Ueděli7. po Zjew. Bánč.)

Ueďěle ďewitnik.
Jntroit.

(Žalm 17.) Oďrlččily mne bolesti smrň, bolestč

petla obkličily mne: a w oUzkosti swč wzýwal

jsem Hospou

dina, řwyslyssel zchrámn swatčho swého hlaš mčrj.

Žalm

17. Milowati bUdUtebe, Hospodine, silo má:

Hospodin twrz má,

Sláwa thi,

a joUtočisstč mč a whswoboditel můj.

i SynU i DUchUsw. atd.
(Gloria

Modlitby.

se Ueťikčx.)

1. Račiž, o Bane, prosime tebe, prosbh

lidU swého dobrotiwč whslysseti, bychom, jessto za hťichh
swč sprawedliwě soUžeUčmtrestáni jsme, pro zwelebeni jmena

twěho milostiwě oswobozeni bhlť. Skrze Kr. B. U. leen.
(2. a 3. modlitba, kdhž je po HromUicich, jako w Uedčli 7. po Zjew.
Bállč, když je pťed Hromnicemi, jako w Ueděli lll. po Zjew. PúUč.)

Episstola (l. kUKorint. 9, 24q27;

10, 1au5). Bratťi!

Zdalťž erite,
že kteťi w záwodč bčži, wssickntsice bčži, ale
leden bčťe základ? Tak bčžte, abhste dosáhli. A kaťdý, kdo w
záwodč bojUje, ode wssech wčci se zdržuje; a oUt zajistč
abh porUssitelnoU korUnU wzali, mh pak Ueporussitelnon.
Protož jci tak bčžim ne jako na nejlsto, tak bosUji, ne jako
powčtťč rozrážeje: ale tresci tčlo swě, a w slnžbU je pod:

roiji,

abych snad, an jiným káži, sám nebhl zawržen.

Nechcič zajisté, abhste newčdčli, bratťi, že otcowč nassi wssiu
ckni pod oblakem bhli, a wssickni moťe pťessli, a wssickUiw
Mojžissi ,pokťestčUi jsoU w oblace a w moťi, a wssickni týž
pokrm dnchowni jedli a wssickni týž Uápoj dUchowni pili;
(pili pak z dUchowni skálh, kteráž jich následowala, skála pak
bhl KristUš:) ale we mnohých z nich nezalibčlo se BohU
Gradncll. SpomocUiku w čaš pťťhodný, w souženi: a
donati bUdoU w tebe, kteťi zUaji jmeno twč!: neboš neoon
stil hledajicťch tě, Hospodine.
7. Nebol nebUde až do konce w zapomenUti chudý:
trpěliwost chUdých nezahyne dokonce: powstaniž Hospodine,
at se Uesili člowčk.

Traktllš. Z hlUbokosti wolal jsem l tobč Hospodine:
Hospodine whslhš hlao můj. At jsou Ussi twé nakloněnh
khlasU modlilbh mě. 7. BUdeš:li Hospodine neprawdsti sseu
ťiti: Hospodine kdož ostojč? 7. Nle, U tebe jest slitowáni:
a pro zákon twůj doufal jsem w tebe, Hospodťne.

Ewangelium (sw. Mat. 20, 1u16).

Za oUoho časU

ťekl Bán Ješiš UčenUirňm súoým: Podobno jest králowstwi
nebeskě člowčkU hospodáťi, kterýž whssel na Uswitě, abh na:

jal dčlnilů Ua winici son. SmlUwiw pak dčlnikh zpenize
drnnibo, poslal je Ua wiUici son. A whssed okolo hodinh
tťeti, Uzixeljiné ani stoji na trhU zahálejčce, a ťekl jim: Jdčtež
iwy na winici UwU,a co bude sprawedliwého, dám wám. A
oni ssli Qpět pak whssel pťl ssesté a dewáte hodinč, a Učinil
tčž Pťi jedenácte pak whssed nalezl jiUe, ani stoji, i ťekl
lim:

„Co tU stojite celý den zabalejice ?“

ŘkoU jemU:

„Žádný Uáš nenajal“ Di jim: Joěte iwh Ua winici moU
thž pak bhl wečer, di pán winice swemU spráwci: ,Zaa
wolej dčlnilů a dej jim mzdu, počna od poslednich až do
prwnich. Tedd pťissedsse ti, kteťiž bhli okolo jedenáctě bodiny
pťissli, wzali po jednom penizi. Bťissedsse pak i prwni,
domniwali fe, že wice wezmoU: ale l oni wzalt po jednom

penizi. N wzawsse reptali proti hospodáťť, ťkouce: Tito
posledni jednU tolito hodinU dčlali, a rowně ssi je Učinil
Uám, lteťiš jsme nesli bťčmč dne i horka. Qn pal odpowi:
daje jednomu z Uich, ťekl: Pťiteli, Uečinim tobč tťiwdh.
Zdaliž jsi z penize denniho nesmluwil ďe mnou?
Wezmiž,
co twého jest, a odeldi; chci par i tomnto poslednimU dáti
jgko i tobč.. Aneb, zdaž mi neni swobodUo učinřti, co chciř
Cili oko twč iest Uesslechetnč,žejá dobrý jsem? Takt ďudou
posledni prwniini a prwni poslednimi; nebo mnobo jest
powolaných, ale múlo whwolerlých.
x

Krcdo.
Občtowúllť. Dobrč jest oslawowati Hospodina, a žalmh
zpiwati jmem: twšmU, Nejwhšssi.

Modlitba

pťed prefaci.

Pťijmť,o PaUe, Uassc

darh a modlťtbh: a nebestými tajemstwčmi náš očistl, a
milostčwč wyslyš. Srrze P. U. 8. K. Amm
z
(2. a 3. bUď jako w Ueděli 7., bUď jako w Ued. Ul. po Zjew. Pčmť.)

Pťijťmúni. stět

twáť swou nad slUžebnikemswým,

spasena mne učiň w mřlosrdenstwť swém.
nejsem zahanben, Uebo jsem tě wzýwal.

Modlitba

po pťijimáUi.

Hospodine at

Wčťicčtwosi, Bože,

ak jsou twými darh Utwrzeni: abh skrze pťijimáni po Uich
tonžili, a skrze touhu dez pťestáni pťijimali. Sbže. AmeU.
(2. a 3. bUď jako w nedčli U., bUď jako w nedčlř lll. po Zjew. Bánť.)

l. Ueďěle po dcwitnikn. .
Jntroit.

(Žalm 43.) Powstaň, proč dťimáš Hospodineřx

powstaň a Uezawrhnj náš až do konce. Proč odwracnješ
swon twáť, zapomináš na souženi Uasseid pťilmllo k zemi
tělo nasse: powstaň Hofpodine, spomoziž ncim: a whswoa
boď Uáď.

Žalm 43. Bože, Ussima swýma slýchali jsme: a
otcowč Uassi whprawoPali ncim. Sláwa thi i SynU i
DUchU sw. atd.
(Gloria

Modlitbh

se Ueťikúe)

1. Q Bože, kterýž nejlěpe wiš, že se Ua

žádný skUtekswůj spolehati nesmčme, propůjč, prosime, milo:
stiwč: abhchom proti wssem protiwenstwim pod ochranoU
Učitele národů (sw. Pawla, jeUž bhl dobrý rozsěwač slowa

Božiho) obhájeni bhli. Skrze Kr. B. n. Amen.
(2. a 3. jako w Uedťli U. po Zjew. Pčmč.)

Episstola (2. kU Korint. 11, 19uu33r a 12, 1uo9).
Bratťil
Rádi snássite nemoUdrč, jsoUce sami moUdťiu Nebo
snássite, jestliže wáš kdo we slUžbUpodroije, jestli kdo zžirá,
jestliže kdo občrá, jestliže se kdo pozdwihUje, jestliže wáš
kdo we twáť bije. K (wafsemU) zahanbeni to prawim, jako
bhchom mh w tč částce slabi bhli. W čem kdo smi (w Uee
moUdrosti prawim), smimk i já. Židč jsoU, i jci: Jsraelssti
jsoU, i já; simč Abrahamowo jsoU, i já; slUžebnicč Kri:
stowi jsou (jako mčnč moUdrý prawčm), wčce já: w prácich
pťemnohých, w šalciťčch7hojnčji, w raneich nad mčrU, w
smrtech častokráte. Qd Zidů pčtkrát čthťiceti ran bez jednč
jsem trpčl. Tťikrát jsem bhl metlami mrskán, jednoU jsem
bhl lamenowán, tťikrát jsem na moťi tonUl, den a noc w
hlubokosti moťskč jsem bhl; na cestcich často, w nebezpečena
stwich na ťekách, w nebezpečenftwich od lotrů, w nebezpe:
čenstwčch od (swěho) pokoleni, w Uebezpečenstwich od pohanů,
w nebezpečenstwčch w měftě, w Uebezpečenstwich na poUssti,
w nebezpečeltstwich na moťi, w nebezpečenstwich lnezi salešo

nými bratťimi; w práci a bčdč, w bděnich mnobých, w
hladU a šiznť, w postech Umohých, w zimč a nahotě; krom
toho, co zewnltť jest mč každodennť zaměftnáni, pěče o wsfecky

cirkwe. Kdož jest nemocen, abhch jú š nim nebhl nemocen?
Kdo se horssi, abhch já se nepcilil? Jestližet se mám chlUu
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ebiti, swými Uemocmi bUdU se chlUbiti. Bůh a Qtec Bána
nasfeho Ježisfe Krista, kterýž jest požehnaUý Ua wčky, wi,
že Uelhu. W DamasskU wladať lidu krále Nrěth ostiihal města
Damascenských, abh mUe jal: a oknem w kossi spusstčn jsem
preš zeď a tak jsem Usfel rUkoUjeho Mám li se chlubiti
(neslUssi zajistč) pride pat l widčUim a zjewenim Baně
Znam člowčka w Kristu že pťed čtrnacti leth (zdali w tčle,
newim, čili krom tčla, newim Bůh wi,) wtržen bhl takowý
až do tťetiho Uebe. N zUcim takowčho člowěka, (;dali

tčle, čřli krom tčla, erim,
rúje, a slhssel tajná

w

Bůh wť,) že wtržen bhl do

slowa, kterýchž nelze člowčkU mlUwiti.

Takowým se bUdU chlUbitť, seboU pal se Uic UebudU chlUbiti,
leč swými nemocmř. Nebo budUnli takč chtiti se chlUbiti,

UebUdU UemoUdrý, prawdn zajistč powim: ale uskrowňUli,
abh Učkdo nesmýsslel o mnč wťce, nessli Ua mně widi, anebo
ode mne slhssi. N abh welikost zjeweni mne Uepozdwihla,
dán jest mi osten tčla měho, andčl sataUůw, abh mne
zússijkowal. Pročež jsem Pána tťikráte prosil, abh ode mne
odstonpil; ale ťekl mi: Dosti máš Ua mě milosti; nceboa
moc w nemoci se dokonáwá Protož rád se bUdU chlnbiti

swhmi Uemocmi abh we mnč pťebýwala moc Kristowa
Gradllal Nť poznaji narodowě že th jmeno máš Hou
spodin: že th sam lsi Nejwhšssi nade wssi zemi Bože můj
Učiň je sako kolo:

a jako stéblo před wětrem.

Traktllš. Bohnul jsi, Hospodine, zemi, a zbouťil jsi ji.
7. Uzdrawjž setťeUi jejť, nebol se pohnula.
7. th
Uteklt pťed lučisstěm: abh whswobozeni bhli
milč twoji.

Ewangelimlt (sw. Lnk. 8, 1u15).

o

Za onoho časU,

kdhž se scházel zástUp mnohý, a z mčst pospichali k Ježissowi,

mluwil w podobenstwi: thsel rozsčwač, abh rozsiwal simč
swč; a kdhž rozsiwal, padlo jedno wedle cesth, iposslapáno
jest, a ptáci Uebesstč sezoďali je. N jřnč padlo na skálu, a

wzesslč Uwadlo, protože nemčlo wláhh. N jiné padlo mezie
trni, a lrni spolu wzrostlě Udusilo je. N jinč padlo w zem
dobroU, a tdhž wzesslo, Učinilo Užitek stonásobný.

To upoloča

děw wolat: Kdo má Ussi k slhsseni, slhš. thizali pak se
bo učennici jeho, jakébh to bhlo podobenstwi? Jimš on
ťekl: Wám dáno jest ználi tajemstwi králowstwi Božiho,
ale jiným w podobenstwčch, abh widoUce eridčli, a sldssice
nerozumčli. Jrstit pak podobenstwi toto: Simč jest slowo
Boži. Kteťi wedle cesth, ssoU ti, kteťiž slhssi; potom pťichcizi
ďábel, a whnťmá slowo ze srdce jejtch, aby wěťice fpaseni
nebhli. N kteťi na skáln: tť kdhž slhssi, ď radostť pťijimaji
siowo: ale ti nemaji koťenů; jessto na čaš wčťi, a w čaš
pokUsseni odstUpUji. Kteréž pak mezi trni padlo, jsou ti,
kteťťž slhsseli, ale jdouce po pečowcini a zboži a rozkossech
žiwota, býwaji Udusseni, a nepťinásseji UžitkU. Llle kteršž
w zem dobrou (padlo), jsou ti, kteřiž slyssčce slowo, w srdci.

dobrěm a wýborněm le zachowáwaji, a užitek pťinásseji w
trpčliwosti.

Kredo.
Občtowúnť. Dokonalě Učiň krokh mč na slúžbách twých:
abh se Uepohnulh sslepčje me: Uakloň Ucha sweho ke mnč,

a whslhš slowa ma: diwná Učiňqǧilosrdenstwiswa na mně,
lenž spasenh činiš doufajici w tebe, Hospodine.

Modlitba

pťed presacě. Bťinessenátobč občt, o

Bane, wždhckhnciš ožinj a posilňUj. Skrze B. n. J. K. Amen.
(2. a 3. lako w Ueděli 7. po Zjew. Pánč.)

Bťijťmúni. Wedet

k oltáťi BožimU: k Bohu, kterýž

obweselUje mladoft UwU.

Modlitbh po pťijimáni

l Prosimetč pokorňč,

wssemohouci Boze, abhš nam Udčliti račil: bhchom mh,
kterčzto swatostmi občerstwuješ, i slUfsným chowánčm hodnč

tobě sloužiti Uwhli Slrze. Nmen
(2.d a 3. 1ako w ncděli 7. po Zjew. Páxlě.)

ll. Ucděle po ďewitnikn.
Jntroit.

(,Žalm 30.) Bnď mi Bohem,ochranitelem, a

domem oUtočisstě, abhš spasena mne Učinil. Nebo sila má
a oUtočisstě mé jsi th, a pro jmeno swé powedeš mne a

nakrmžš mne.
Z alm 30. W teďe Hofpodine jsem donal, nechk nejsem
zahanben Ua wčkh: w sprawedlnosti swě whswoboď mne, a

whioeď mne. Sláwa thi,

i ShnU i DUchU sw. atd.

(Gloria se Ueťjká.)

Modlitbh.

Prosbh nasse rač, o Pane, prosime teďe,

milostiwě whslhsseti, a sprostiw náš swazkň hixichu od wsseho

protiwenstwi náš Uchowej. Skrze Pána

n. J. K.uNmeU.

(2. a 3. modlitba jako w nedčli 7. po Zjew. Páně.)

Episstola (1. ku Korim. 1Z, 1n13).

Brarťi! th:

bhch jazhkh lidskými mlUwil iandčlskými, a neměl bhch lásth,
bhlbhch jako měď szčici, anebo zwonec znčjťcie N kdhbhch
měl proroctwi, a znal wssecka tajemstwť i wsseliké Uměni;
a kdhbdch mčl wsseckU wčrn, tak žebhch horh pťenássel, a
nemčlbhch láskh, nic nejsem. N kdybhch rozdal na polrmy
chUdých wefskeren statek swůj, a kdhbhch whdal tťlo swě,
tak žebhch hoťel, a nemčlbhch lásky, Uic mi to neprospiwá.
Lúska jest trpěliwa„ jest dobrotiwá; láska nezáwidť, Uečink
nesslechetně, nenadýmá se, neni cti žádostiwá, Uehledá, co
jejiho jest, nezpoUzi se, nemysli zlého, neradee se z nepran
wosti, ale spolU radee se prawdě; wssecko snássť, wssemU
wěťť, wfseho se naděje, wfseho trpčliwě čeká. Láska nikdh
newhpadá: blltxto še se proroclwi whprázdni, aneb že jazhe
kowě pťestanU, aneb že Umčni zkaženo bude. S částkh
zajisté poznáwúme, a š částkh prorokujeme: khhž pak pťijde,
co dokonalého jest, whprázdnť se, co jest o částkh. thž jsem
bhl ditě, mlUwil jsem jako dťtě, smýfslel jsem jato dčtě,
mhslil jsem jako ditč: když pak Učiněn jsem mUžem, odloži

e

jsem, co bhlo dčtinskěho. Nhnť widime skrze zrcadlo w po:

xdobenstwi: tehdáž pak twáťi w twáť. Nyni poznáwám
š částkh: ale tehdaž poznam, jakož i poznan jsem. Nhni
pal zůstawajč wčra, nadčje, laska, thto tťi: ale wčtssi z nich
jest laska

Gradllnlc. Tyš Bůh, jenž činiš dijč

wčci sám.

ZnámoU jsi Učinil mezi nécrodh lnoc son.
7. Wyswobodilš w ra.meni lid swůj, shnh Jakobowh

a Josesowh
Jraktnš

Plesejte Bohn wssecka zemč: služte Hospo:

dinU o weselostč
U. Wchazejte

pťed obličej jeho š plesčmim: wčzte,
še HospodiU sám jest Bůh.
7. QU Uáš Učinil, a ne mh sami sebe: mh pak lid
jeho jsme, a owoce pastwh jeho.
Ewangclinnl (sw. LUk. 18, 31u43).
Za onoho časU
pojaw Pán Ježťš dwanácte Učenniků swých, ťekl jim: Blj,
wstUpUjeme do JerUsalema,j a dokoná se wssecko, co psáno
jest skrze prorokh o ShnU črowčla. Nebo whdán bUde po:
banům, bUde posmiwán, a bičowán, i Uplwán; a kdhž jej
UbičUji, zabiji jej, a tťetiho dne wstane z mrtwých. A oni
tomU Uic UesrozUměli, a. bhlo slowo to skrhto pťed nimi, a
nesrozUmčli, co se prawilo. Stalo pak se, !dhž se pťibližo:
wal k JerichU, že slepý jeden sedčl wedle cesth, žebťe A
kdhž Uslyssel zástUp mimojdoUci, otázal se, cobh to ďhlo J

ťekli jemU, že Ježiš Nazaretský tUdh jde J zwolal ťka:
Ježissi syUU Dawidůw, smiluj se Uade mnoU! A kteťi na:
pťed ssli, domloUwali mU, abh mlčelr Ale on mnohem wice

wolal:

ShnU Dawidůw,

smiluj se nade mnoU! Tedy zao

stawiw se Ježiš, rozkázal ho k sobč pťiwesti. N kdhž se
pťibližil, otázal se ho, ťka: Co chceš, ak tobč Učinim? QU
pak řekl: Bane, ať widčm. J ťekl jemU Ježiš: Brohlédnč,
wira twá tč Uzdrawila. Ll i hned widčl, a ssel za nim

welebě Boha.

N wefskeren lid, kdhž to Uzřel, wzdal chwáln

Bohu.
Krcdo.
Občtowťlnť. Božehnaný jsi Hospodine: Uč mne spraa
wedlnostem swým. Rth swými whprawowal jsem wssecky
sondh úst twých.

Modlitba

pťed prefacč.

Tato obět, prosťmeHou

spodine, ak nasse wčnh smeje: a k slaweni občti tobě pod:
daných těla i mhsli poswělť. Skrze P. n. J. K. Nmen.
(2. a 3. ja ko w Uedčli 7. po Zjew. Báně.)

Bťijťmčmť. J jedli, a Uashceni jsoU welmi, a dal jim,
čeho žádali: Uebhlit zklamcini w žádosti swě.

Modl.itbh

po pťijimáni.

1. Prosime wssemo:

hoUci Bože, abhchom, kteťi jsme Uebeských pokrmů pťijali,

jimi proti wssem protiweUstwim opatťeni byli. Skrze. Nmen.
(2. a 3. jako w Uedčli 7. po Zjew. Bčmě.)

sla popelečni stťch.
Jntroit.

(MoUd. 11.) Smilowáwáš

se nade wfsemť,

a Uic Uemáš w nenáwisti ztčch wčci, kteréž jsi Učinil: pťeo
hlidáš hťichh lidskě pro pokánť, a Ufsetťuješ jich: nebo th
jsi Hospodčn Brxh neiš.

alm
Uade mnou:

56. SmilUl se nade mnoU Bože, smilUj se
Uebot w tebe doUsá dUsse má.

Sláwa thi, Shmš atd.
(Zádnč Gloria.)

Modlitbh.

1. Propůjč wťťťcimswým, o Bane: abh

ctihodně slawnosti poslU i š patťičnon zbožnosti započalť, i
e bezpečnoU Uábožnostť w nich pokračowali. Strze.
2. Qde wssech náš, prosime Pane, dUsse i těla nebezu
pečenstwť ostťihej: a na pťimlUwU blahoslaweně a pťeslawně

wždh Pannh,

Rodičkh Boži Marie, iswatých aposstolň

lwých Petra a Pawla a swatého N. a wssech swatých span
seni a pokoje nám milostiwč Uděl: abh cirlew twú po oda
wráceni wssech nebezpečenstwi a wesskerých blUdú w bezpečné
tobě sloUžila swobodě.
Z. WssemohoUci, wěčný Bože! jenž Uad žiwými a

UlrtwýmiuanUleš, a Uade wssemi se smilowáwáš, kteréž w
prawé wčťe a skUtcich za swé býti pťedznáwáš: tebe po:
korUě prosime, aby, za kterě jsme pro.sbh whlěwati sobč
Uminili, a lterěž bUďto tento Uhnčjssi wčl jesstč w tčle zdr:
šUje, aneb bUdoUci jiš od těla whswobozenč přijal: skrze
pťimlUwU wssech swatých z dobroth milostč twě, wssech hťč:

chů swých odesftšni dojiti mobli. Skrze Kr. P. n. Amen.
Episstola. (Reč z proroka Joele 2, 12u19.) Toto
prawi Hospodin: Qbrakte se ke mnč celým srdcem swým,
ď postem a 8 pláčem i š lwilenim. Ll roztrhnčte srdce
wasfe, a ne roUcha wasse, a obračte se k HospodinU swémU;
nebo dobrotčwý a milosrdný jest, trpčliwý a mnohého mi:
losrdenstwi, a Ukojitelný Uad zlosti. Kdož wi, neobrátč:li se,
a nezůstawi:li po sobč požtháUi, obč!tijsUchě a mokrč Ho:

spodinu, Bth

wasfemu?

TrUbte trUboU na SionU, za:

swčkte půst, swolejte shromážděni, shromáždčte lid, poswčtte
cirkwe, fhromážděte starce, shromážděte maličké i th, jenž
prsi poščwajť; Uechkwhjde ženich zpokojila swého, a newčsta
ze swadebniho lože swěho. Mezi sťni a oltáťem ať pláči

lnčši, slUžebniciHospodinowi, a ťlou: „deUsk Hospodine,
odesk lidu swčmU, a nedej dčdirtwi swěho w pohaUčni,
aďh Uad Uimi panowali neirodowé. Broč maji ťikati mezi
národh: „Kde seft Bůh jejich?“ Horlil Hospodin pro zemi
son, a odpustil lidU swěmU, i odpowčdčl Hospodin, a řekl
lidU swémU: Nj, ja posslU wam obili, a wino, i olej,a
bUdete jilšxi Uaplnčni:

národh.

a nedám wáš wice w pohaněnť mezi
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Gradllal. SmilUj Uade mnoU, Bože, smilUj se Uade
mnon: Ueďot w tebe doUsá dnsse má.
7. Poslať š Uebe, a whfwoďodil mUe: dal w pohančUi
posslapajici mUr.
Traktnš. Hospodine, ne dle hťichů Uassich, lterěž jsme
Učinili: aniž dle neprawosti Uassich odplach Uám.
7 Nezpominejž Ueprawostč Uassich starhch, rhchle at
pťedejdoU Uaš milosrdenstwi twa: Uebo chUdi UčiUčni jsme

priliš.
7

Spomoz náln Bože spasiteli Uáš:

jmena swěho Pane whswoboď náš:
chům nassim, pro jmeno swš.

a pro sláwU

a bUď milostiw bťťe

EwaUgcliUm (fw. Mat. 6, 16u21). Za onoho časU
ťekl Pán Ježiš Učennikňmswý:n: thž se postťte, Uebýwejte
smUtUi, jako pokrhtci;

nebok possmUťUji twáťi swých, aďh

wčdomo bhlo lidem že se posti. Nmen prawim wám, wzalir
odplatU son.
Th pak kdhž se postiš, pomaž hlawh swe,

a twáť son Umej, abh Uebhlozjeer lidem že se postiš
ale thi twčmU, kterýž jest w skrytč: a Qtec twůj, kterýz
widi w skrhtč, odplati tobě. Neskládejte sobč pokladů na
zemi, kdežto rez a mol lazč, a kdež zlodčji whkopáwaji a
kradoU: ale skljádejte soďč poklady w Ueďi, kdežto an
rez ani mol Uekazi, a kdež zťoději erhkopáwaji
an kradoU.

Neďo kde jest poklad twůj, tU jest i srdce twe
(Žádné Kredo)

Qbčtowúlli. thhssowati

č

bUdU tč, eHospodine, Ueďo

(w ochrannu swojU) pťijal jsi mne: a neobradowalš Uepťá:
tel mých nade mnou. Hofpodine wolal jsem k toďč a Uzdra:

wilš mne
Modlitďa

1. ZpůsobilěUčiňnaš prosimePane, koběc

towani těchto darů:

ijem

kterhmiž welebne swatofti počatek osla:

SkrzeP n. J. K Nmen.

2. thlhš
Msle swatň.

náš, o Bože Spasiteli náš: a skrze lnoe
7
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těto swátofti nciš ode wssech nepťátel dUsse i těla ostťihej,
a zde xnilosti tam pak sláwh nám Udčl.

, 3. Bože, jeanš jedtně znám jest počet whwolených
pro nebeskoU blaženost Ustanowených: propňjč Uúm, prosime:
aby Ua pkimlUwU wssech swatých 1wých jmena wfsech, kterě
jsme do lnodliteb swých pťijali, a wssech wčťicich w knize

spaseni zapsaná nalezena byla. Skrze P. n. J. K. ?lmen.
Presacť postnie
Pťijimúni. Kdo pťelm)ssli w záronč Hospodinowě dnem
i noci: whdá owoce swě w čcstj swčm.

Modlitbh.
podporU podáwaji:

1. Přijatě, o Paue, swčltosti Uechknúm
abh nasse postčni se tobě pťijemnč bylo,

a náln k Uzdraweni prospiwalo. Skrze P. n.j J. K. Nmen.
2. Qčistiž a posilniž náš, prosime Bane, obětowaný
dar božské swátosti: a na přimlUwU blahoslawně Pannh
Marle, Rodičkh Boži, a swatých aposstolň twých Petra a
Pawla a swalěho N. a wssech swatých: ode wssech pťe:
wrácenosti nádš sprosk, a zprotiwenstwi Ueiš whswoboď.
3. Nechs náš,
prosime wssemohoUci a milosrdný
Bože, swátosti, kterě jsme pťijaťi, očisti, a na pťimlUwU
wssech swařých utwých propůlč: abh tato twá swátost nea
bhla nám odsouzenim k trestu, nýbrž spasitelný p.rostťedek
odesstčni, aby bhla obmhtim winh, posildU kťehkých,pod:
poroU proti wssem swěta nebezpečenstwim: odesslěnim
wssech prowinčxni žiwých i mrtwých wěťiciche Skrze P. n.
J. Ke Nmeu. ll

M Pokoťte hlaw swých pťed Bohem.

Modlenle

se.

Na llanějicčse, o Pane, welebnosti

twoji milostiwě wzhledni: abh, kterěž jsi božským darem
občerstwll, nebeskoU wždh pomoci Uashcowáni bhli. Skrze

P. n. J. K. Nmen.

le sleďěle postni.
JUtroit. (,Žalm 90.) Wolati bude kex mně, a já
whslhssim jej: whtrhnu jej a oslawim jej: dlouhosti dnů
naplnim jej.

Žalm

90.

Kdo obýwá w pomoci chwhšssiho, w

ochraně Boha Uebeského pťebýwá.

Sláwa Dtci, Shnxš t DUchUsw. atd.
u

Modlitbh.

(ZádUč Gloria.)

1. Bože, jenž cirkew son

čthťicetťden:

nim postem kašdoročnč očiskUješ, dejš lidu swčmU, abh čedo
zdrželiwosti od tebe doscihnoUti nsilUje, dobrými skUtkh whx

konáwal.

Skrze K. B. n.

Nmen.

(2. a 3. jako 2. a 3. Ua popelečni stťedn.)

Episitolll (2. k Korint. 6, 1u10).

Bralťil Napomin

náme wáš, abhfte milosti Boži nadarmo nepťijimali. Nec
bok prawi (Bůh): W čaš pťijemný Uslhsseljsem tebe, w
deU spaseni spomohl

jfem tobě.

Nj,

Uhni jest čae pťic

jemný, aj, nhni jest den spaseni! Žádnémn nedáwajice žáda
něho pohorsseni, abh nebhla pohaněna slUžba Uasse: ale we
wssem whdúwajice se jaka slnžebnici Boži, w mnohč trpěc
liwosti, w soUženich, w potťebách, w úzkostech, w ranách,
w žaláťich, w různicich, w prčxcech, w bděni, w postech, w
čistotě, w Uměni, w dlonhočekáni, w dobxxotiwosti, w DUchU
swatčxm, w lásce neossemetně, w slowU prawdy, w moci
Božť, skrze oděni sprawedlnosti na prawo i na lewo, skrze
sláwn i pohaněnť, skrze zloU t dobron powčft: jakožto swůd:

cowě, a (jsouce) prawdomluwni; jakožto neznámi, a (jsouce)
známi; jakožto Umiralici, a aj, žiwi jsme; jakožto potrestani
a UeUmrtweni; jako smutni, alr wždhckh fe radujici; jako
nic nemajici, ale wssemi wěcmi wlúdnouci.
Gradnalr.
Nndělům fwým Bňh pťikázal o tobě, abh
ostťťhali tě na wssech cestách twých.
78
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Na

rUkoU ponesoU tč:

Uohh swče

Traktnš.

abh fnad neUrazil o ťámen

7

Zalm 90.

Kdo obýwá w pomoci Nejwhš:

ssiho, w ochranč Boha nebesiého pťebýwati bUde. Dit Hou
spodin: Qbrance můj jsi th, a oUtcčisstčmě: Bůh lnůj, w
tebe doufati budu. Neb on whswobodi tč z osidla lowců,
a od slowa přisného. Ramenh swými zasiini tč a pod kťidlh jeho
donaťi bUdeš. Štčtem obestťetč prawda jeho : nebUdeš se báti
pťistrachu nočniho. Stťelh lčtajici we dne, ani wěci prochá:
zejicť se we tmě, ani oUtokU, a ďábelftwi pďlednťho. Padne
jich po bokn twém tisic, a deset tisiců po prawici twě: ale
k tobč se nepťibliži.
Nebo andělům swým pťikázal o
tobč: abh ostťihali tč na wssech cestách twých. Na ruťou
ponesoU tč: abh snad neUrazil o kámen nohh swě. Po
hadU a bazilissku choditi budeš: a sslapatl bUdeš po le i
drakn. Pončwadž we mne doUsal, whswobodim jej, ochrá:
nim ho, nebo poznal jmeno mě.x Wolati bUde ke xnUě, a
já wdslhssim jej: š Uim bUdU w soUženi: whtrhnU jej, a
oslawim jej. DloUhosti dnň naplnim jej: a Ukáži jemU
spaseni swě.
Ewangelinm (swd Mat. 4, 1u11). Za onoho časUwe:
den jest Ježťš na poUssk od dUcha, abh pokoUssen bhl od
ďábla. N postiw se čtdřiceki dnů a čthřiceti Uoci, potom
zlačnčl. A pťistoUpiw pokUssitel, ťekl jemU: Jsinli Shn
Boži, rciž, ate kameni toto chlebowé jsoU. Qn pak odpon
widaje ťekl: Psáno irst: Ne samým chlebem žčw teft člol
wčk, ale každým slowem, kterěž whcházi z Uft Božich. Tedh

pojal ho ďábel do swatěho města, a poftawil 1ej na wrch
chrckmU,a ťekl jemu: Jsicli Shn Boži, spUsk se dolů. Nebo
psáno jest, že andělům swým pťikázal o tobč, a na rUce
Uchopi tebe, abh snad o kámen noýh swě neUrazil. 8 ťekl
mU Ježiš: Zase psáno jest: NebUdeš pokonssetiPána Boha

fwčbo. prčt

pojal ho ďábel na horU whsokou welmi, a
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Ukázal na wssecka kreilowstwi swčta, i sláwU jejich, a ťekt

jemu: Toto wssecko tobč dám, jeftliže padna bUdeš mi se
klaněti. Tedh di mn Ješiš: Qdejdiž satanel Nebot psáno
jest: Pánu Bobu swčmU se klančti, a jemn saměmu sloU:
šiti budeš. Tedy opustil ho ďábel; a aj, andělč pťistonpili
a sloUžili jemU.

r
(Rikčx se Kredo.)

Qbťtowčmi. Ramenh swými zastini tč Hofpodilt, a
pod lřťdlh jeho donati bUdeš : sstitem obestťetč prawda jeho.

Modlitba

pťed

prefaci.

1. Začátečnč občt

40denniho postU slawně obětUjeme, tč prosice, o Pane:
abhchom, činice sobě Uij na pokrmech tčlesných, i od žáu
dosti sskodliwých se zdržowali. Skrze Kr. P. n. Nmen.
(2. a 3. jak Ua popclečni stťedU.)

Presaci postni.
l
Bťijilllňnť. Ramenh swými zastčni tč Hospodin, a pod
kťidlh jeho doUsati bUdeš: sstitem obestťe tč prawda jeho.

Modlitbh po pťijimcini.

1. Nechtnáš oPane,

občtowálrč swatč twč swáosti obnowť : a náš od zastaralostť
očxisstčnč k spojeni š tajemstwčm spasenť pťiwede.
Skrze
Kr. P. U. Nmen.
(2. a 3. jak Ua popelečnč stťedU.)

11. sleděle postni.
Jntroit. (Ž.24.) Rozpomeň sena slitowánčswáHospodine,
a na milosrdenstwč swá, kteráž jsoU od wělů; ar nikdh Ueu

pannji nepřátelč nasst nad námi. thwoboď

náo, Boše

israelský, ze wsselilých oUzkostč nassich.

x

Zalm 24. K tobč Hospodine pozdwihl jsem dUsse
swě: Bože můj w tebe dousám, Uecht nejsem zahanben.

Sláwa thi,

i Shmx i DUchUsw. atd.

Khňe eleison atd.

102
(Gloria

Modlitbh.

se Ueťskú.)

1. Q Boše, kterýžznáš, mdlobUnassi,

še jsme wssť silh k whlonáwáni

dobrého zbaweni: ochraňUj

Uáš wnitť t zewnč,x abhchom i Ua tčle ode wssech protiu
weUftwi ostťiháni, i na dUssi od zlých mhssleni očisstěni

bhli.

Skrze Kr. B. n.

Nmen.

(2. a 3. jak Ua popelečni stťedue)

ijsstola (1. kThešs. 4,1r7).

Bratťi! Brosimewáš

a žádáme w PánU Ježčsji, jakož jste pťijali od Uáš, kteo
ratbhste mčli choditi, a lťbiti se BohU, tak abhste i chodjli,
abhste se wice rozhojňowali. Wite zajistě, jaká pťitázanč
dal jsem wám skrze Bána Ježisse. Tat jest zajisté wůle
Boži, poswčceni wasse: abhste se zdržowali odsmilstwi, abh
ledenkaždý z wáš Umčl nádoboU son wládnoUti w swa:
tosli a we cti, Ue w UárUžiwě žádosti, jalo i pohané, ktea
ťiž Bdba neznaji; a abh žádný neUtiskal ani o!lamáwal
w jednáni bratra swěbo, protoše mstitel wsseho tobo jest
Bán, ja!ož jsme wám pťedpowčdčli a ofwědčili. Nebo Ueu
powolal Uáď Bůh k nečistotě, ale k poswčceni.

Graďnal. SoUženi srdce měbo rozmnožllo se:onztosti
mých whtrhni mne. 7. Wiz poniženi mč, a práci moU:ea
odesr

wssecky hťichy mé.
Trllktuš. Chwalte Hospodťna, nebo dobrý jest: nebo
Ua wčky trwci milosrdenstwi jeho.
7. Kdož whmlUwi mocné skUtth Hospodinowh, a Učini,
aby slyssány bhly wssecky chwály jeho?
Ue Blahoslaweni,kteťiž ostťihajč soUdU, a čini sprawedlo
nost !aždčho časU.

7. BamatUj na Uáš Hospodine pro zalibeni w lidu
swěm: ansstřw náš spasenťm swým.

EwaUgelinm (sw. Mat. 17, 1u9).
Za onoho časU
pojal Bán Ježiš Betra a Jakoba a Jana, bratra jeho, a
wedl je na horU whsokoU sontromi,

a promčnil

se pťed
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Uilui.

J zaskwčla se twáť seho jako slunce, a roUcho jebo

jaro snih. A aj, urázali se jčm Mojžiš a Eliáš, rozmloUe
wajice 8 nim. J propowčdčl Petr, a ťekl kJežissowi:
PaUe, dobťe jest Uám zde býti; chceš:li, Udělejme zde tťi
stúnkh, tobč jeden, Mojžissowi jeden a Eliássowi jeden. A
kdhž oU jesstč mlnwil, hle, oblak swětlý zastinil je. N aj,
hlaš z oblakU, ťkoUci: Tentok jest Shn xUůj milý, w nčmž
jsem si dobře zalčbřl, toho posloUchejce. J Uslyssewsse to
UčeUUici,padli na twáťe swé, a báli se welmi. N přiston:

piw Ježiš, dotekl se jich, a ťekl jim: Wstaňte, a nebojte
se. Pozdwihssedpak oči swých, žádnšho eriděli, Uešsamého
Ješisse. N kdhž šstupowali š horh, přikázal jim Ježiš, ťka:
ádněmU neprawtk o tom widěni, domd syn člowěka neu
wstaUe z mrtwých.

Kredo.
Qbťtowčlni. Pťemýssleti ďUdU w pťikázanich twých,
kteráž jsem zalnilowal, a pozdwihnU rUkoU swých k přikázao
Uim lwým, kteráš jsem lUilowal.

Modlitbh k prefaci.

thledni,

prosimePane,

milostiwě Ua obět pťitomnoU: abh i nassi pobožnosti pro:

spiwala i spaseni. Slrze P. U. J. Kr.

Amen.

(2. a 3. jak na popelečni stťedn.)

Prefari postnť.
Pťijťmúlli. Srozmněj

woláni lněmU, pozorUj hlasU
modlitbh mč, králi můj a Bože Uxůj: nebo k tobě se :Uode
liti bUdU.

Modlitby

po pťijimálti.

1. Prosime tě pokornč

wssemohoUci Bože, abyo nám Uděliti ráčil: bhchom mh,
kteréžto swátostmi občersthješ, i slUssUýmchowáUim hodnč
tobě sloUžiti mohli. Skrze J. Kr. P. n. Amen.
(2. a 3. jako Ua popelečni stťedn.)
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lsl. Uedčlc postni.
Zntroit. (Ž. 24.) Očř mč wždhckh r HospodiUU: neďo
oUwhtrhne zosidla nohh lnč. Pohlediž na mne, a smilUj se
nade lnnoU: nebo osamělý a chUdý jsem já.
Žalm 24. K cobč Hospodčne pozdwihl jsem dUsseswč:
Bože můj, w tebe doUsám, nechk nejsem zahanben. Slciwcrx

thi

atd. Khrie.
(Gloria

Modlitbh.

se Ueťťká.)

1. Prosime tebe, wssemohoUciBože,ra:

čřž na žádosti pokorněho lidu swého miloftiwě wzhlednoUti,
a k obhájeni nassemU prawicč welebnosti fwě wztáhnonti.

Skrze P. U. J. Kr.
fi

Alnen.

(2. a 3. jako Ua popelcčUi středn.)

Episitola (k Efešskhm5, 1u9). Bratťil Buďtež násie:
downici Boži, jakožto shnowě nejmilejssi a choďte w miloa
wáni, jakoš i Kristuš milowal náš, a whdal sebe famého

za náš, w obětowánť a občt BohUk wňni libezné. Smil:
stwi pak a wsfeliká nečistota, neb lakomstwč, nebuď ani jme:
nowáno mezi wúmi, jakož slussi na swatě; aneb rnrzkost,

aneb bláznowé mlnweni, aneb ssprýwaáUi,

kterážto wčc

jest nenáležitá, ale radčji dikň čiUěUi. Nebo o tom ;wčzte
rozUmějice, že žcidnýd fmilnik, aneb nečistý, aneb lakomec,
(což jest modloslužebnost), nelná dědictwi w králowstwi Krie
stowč g Božim. Ak žádný wáš Ueswede marnými slowh:
nebo pro takowě wěci pťicházť hnčw Božť na shnh newčrh.
Nebýwejtež tedh účastnici jejich. Byli jste zajistčxnčkdh
temlwst, nhni pak jste swčtlo w Bcinn. Jakožto fhnowě
fwčtla choďte, nebo owoce swčtla jest we wssi dobrotš, a

sprawedlnosti, a prawdč.
GradUal. Powstaniž Hospodine, ať se nesili člowěk:
at soUzeni jsoU Uárodowě pťed twáťč ton.
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7. Pťi obrácenč nepťitele měho nazpčt: zexndlťa za:
hhnoU před twáťi twon.
katnš.
K toďěť jsem pozdwihl oči swých, kterýž
pťebýwáš na nebesich.
U. Yj hle, jako oči služebniků (obrciceUh jsou) k rU:
kčlm panů

jejiche

7. Jako oči děwky k rukám ani

jeji: tak (jsoU obráe

cenh) oči Uasse t HospodinU BohU UafsemU, ažbh se smilo:

wal nad námi.
7. SmilUj se Uad námi Hospodine, smilUj se nad námie
. Ewnngclinm (žw. Lnk. 11, 14u28).
Za onoho časU
whmťtal Pán Ježiš zlého dUcha, a ten bhl němý, i diwili
se zeistUpowéa Nčkteťi pak z nich prawiťi: Strze Belzeo
bUďa, knižete zlých duchčl, whmitá zlě dUchh. A jinť po:
koUssejice ho, znameni š nede hledali od Uěho. Ntc on, znaje
mhssleni jejich, ťekl jim: Každě králowstwť, proti sobě roz:

dčleně, szstne,

a dům na dům padne. oJestližc pak i sao

tan proti sobě rozdělen jest, ťterakž ostojč králowstwi jeho 2
Nebo prawite, že jú skrze BelzebUba whmitám zlč dUchh.
Jestliže pak jú skrze BelzebUba zlé dUchh whmitúm, .skrze
koho je whmitaji shnowé wafsi? Protož oni soUdcowěUmssia
bUdoU. Paklik prsteln Božim zlé dUchh whmitám, jistčt.
pťisslo k wcim králowstwi Božť. Když silný ozbrojenec
ostťihá sinč swé, w pokoji jsoU th wěci, kterýmiž wládne.
Paklibh silnčjssi než on pťijda pťelnoyl jej, wsseckUjeho
zbroj, w Uiž donal, odejme, a loupež jeho rozděli. Kdo
neni še mnoU, proti mnč jest: a kdo neshromažďUje še
mnoU, rozptyluje. thž nečistý dUch whjde z člowěka, chodi
po mťstech suchýchx, hledaje odpočinUli; a UeUalera, di:
Wrátťm se do domU swého, odkndž jsem whfsel; a přijda
nalezne jej chwojsstifstěm whčisstťný a ozdobený. Tehdh jde,
a pťijme k sobč jiných sedum dUchů, horssich nežli jest sám,
a wejdoUce pťeďýwaji tam. J jsoU posledni wčci toho člou
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wěka horssi nežli prwnč.
pozdwihssi hlan jedna žena
slawený žiwot, lterýž tebe
wal. Nle on ťekl: Qwssem
slowo Boži, a ostťihaji ho.

Kredo.
Qbťtowúnť.

Stalo se pak, kdhž to lnlUwil,
ze zástUpU, ťekla jemu : Blaho:
nosil, a prsh, kterýchž jsi požč:
pak blahoslaweni, kteťi flhssi

Sprawedlnosti Hospodinowh jsoU pťimč,

a obweselUji srdce, a foUdowě jeho jsoU fladssi nad med a
nad ftred : neb slUžebnik twůj zajistč ostťihá jich.

Modlitba

pťed presacie

1. Tato občť,prosime

Hospodine, ač nasse winh fmeje : a l slaweni občli tobč
poddaných tčla i mhsle poswčtť. Skrze. Nmen.
(2. a Z. jar na popelečUi stťcdn.)

Bresaci postni.
Bťijimúnť. Wrabec nalezl sobč dům, a hrdlřčka hnčzdo
fobě, kdežbh složila mladě swé. (Já nacházim) oltáťe twě,
Hospodine lnocnosti: lráli můj, a xBože můj. Blahosla:
slaweni, !teťiž pťebýwajť w domU twěm, Hospodine, Ua
wčkh wčků chwáliti budoU tebe.

.

Modlitbh

po pťijimáni.

Qde wssechwiU a Ue:

bezpečenstwi, prosime Pane, milostiwč Uáš oswoboď: kteréž
jsi takowčho tajemstwi oUčastnh UělUiti ráčil. Skrze Kr. P.
n. Nmen.
(2. a Z. jako na popelečni stťedU.)

17. sleběle postni.
Jntroit.

(Js. 66.) Wesel se Jernsalčme, a plesejte w

nčm wssickni, lteťiž jej milnjete: radnjte se o nim radosti
wssickni, kteťiž kwileli jste nad nim: abhste se zradowali, a
nashceni bhli od prsn potěsseni jeho.

Žalm

l21.

Weselil jsem se ztoho, rdhž mi powče
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dino bylo: Do domU Hospodinowa půjdeme. Sláwa
atd. Khrie eleison.

Btci e

(Gloria se Ueťilá.)

Modlltby.

1. Propůjč Uám, prosime teďe, wssemoa

hoUcř Bože, abychom, jenž za Uafse prowiUčni podlě za:
sloUženi zlč wěci trpime, přispčnčm twě milosti potěsseni a
občerstweni byli. Skrze Kr. P. n. Nmen.
(2. a 3. jako Ua popelečUi stťedn.)

Episstola (k Galat. 4, 22w31).

Bratťi! Psčmo jest:

leraham měl dwa shny, jednoho z dčwkh a jednobo ze
swobodně. Ale ten, který z dčwky bhl, podle tčla se nau
rodjl: tterýž pal ze swobodné, skrze zaslřbenč; což lest dn:
chownč praweno. Nebo toť jsoU dwa zákonowč: jedeU totiž
na hoťe Sinaji,
zplozUjici k službč, kterážto (hora) jest
Agar; nebo Sinaj jest hora w Arabii, ťleráž spojena jest š
tim Jemsalemem, kterýž nhni jest, a sloužč še synh swými.
Qnen pak Jerusalem, !terýž swrchU jest, swobodný jest,
matka nasse. Nebo psáno jest: Wesel se neplodná, kteráž
Uerodiš: wzkťikni a zwolej, kteráž nepracuješ kU porodU;
nebo mnoho jest shnň opUsstěně, wice nežlč tě, rteráž má

muže. Mh pab bratťi, jsme podle Jfáka shnowé zaslibeni.
Llle jako tehdáž ten, jenž se byl podle tčla narodil, proti:
wil se tomn, kterýž podle dncha (zplozen bhl): tak i nhni.

Ale co prawi pismo? thrz

dčwkU,i shna 1ejiho; neboť

ňebnde dědicem shn děwkh še synem swobodně. A tak,
bratťi, nejsme shnowě dčwkh, ale swobodnč, kteronžto swo:
bodoU KristUš náš oswobodil.
Gmdlml.

Weselil jsem se z toho, kdhš mi jest powčed

dino: Do domU Hospodlnowa pňjdeme.
7. Bndiž pokoj w mocnostt twč: a hojnost we wě:
žech twých.

n

Traktnš. Kdoš donaji w Hospodina, jsoU lako hora
Ston: nepohne se na wčkh, kdo bddli w JerUsalčmč.

t08
r.

Hory json wňrol nčho: a Hospodin wčrrol lidU

swěho, od tohoto časU až Ua wčkh.

Ewmlgclillm (sw. Jana

6, 1uu15).

Za onoho časU

odsfel Ježiš za moťe galilejskě, jeUš jest tiberiadskč, i ssel
za nim zástUp weliký ; nebo widčli diwh, jež činil nad tč:

mi, kteťiž nemocni bhli.

Tedh wstoupil Ježiš na horu, a

seděl tam 8 Učenltťkh swýmie

Bhla

den„swútečni židowský. thž

tedh Ježiš pozdwihl oči, a

pak blizko welikonoc,

widčl, že zástup weliký jde k němU, kekl k Filipowi: Qdo
kud Uakoupime chlebů, abh pojedli tito? To pak ťekl zkou:
sseje ho; neb fám wědčl, co chtěl Učiniti. deowědčl jemu
Filip: Ze dwě stč penčz chlebň nestačč jim, abh jedeU
každý Učco málo wzal. Di jemU jeden z Učedlnťků jeho,

Qndťej, bratr Šimona Petra:

Jestir zde jedeU pacholik,

lterýž lná pčt chlebů ječných a dwč rhbh; ale což jest to
mezi tak mnohčř Tedh ťekl Ježiš: Rozkažte lidU posaditi
se. Bhlo pak mUoho tráwh Ua mistč. J posadilo se mužů
w počtU okolo pěti tisiců. Tedh wzal Ježiš chlebh, a Uči:
in dikh rozdciwal sedicim; těž i z rhb, jak mUťxhochtěli.
N kdhž bhli nashceUi, ťekl Učennikúm swým: Sebeťte
drobth, kteťiž pozůstali, ar nezhhnou. Tedh sebrali, a naa
plnili dwancicte kossů drobtů, jenž z pčti chlebů ječUých po:
zůstaly po tčch, kteťiž bhli jedli. Tedh li lidé, !dyž Uzťeli

diw, jejž bhl Učinil Ježiš, prawili: Tentot jest jistč proo
rok, kterýž má pťijitč na swčt. Tedh Ježiš, kdhž poznal,
že chtčji pťilitť, abh jej chytili
opčt na horU sám jediný.

a UčiUili jej králem, Ussel
.

Krcdo.
Občtowťmť. Chwalte Hospodťna, nebo dobrý sest:
prozpčwujte 1menU jeho, nebo libě jest. Wssecko cožkoliw
chtčl, činil Ua nebi a na zemi.

Modlitba pťed prefacť. thlednř, prosimePane,

milostiwč Ua občt pťitomnoU: abh i Uassi pobošnosti proa
spiwala i spaseUi. Skrze. Amen.
(2. a Z. jako Ua popclečUi slťch.)

Prefaci postnť.
Pťijťmúni. JerUsalém, klerýž se stawť jako mčsto:
jehožto oUčasteUstwť jest wespolUě: nebot tam wstnpowala
pokoleni, pokolenť Hospodinowa, abh oslawowali jmeno twč
Hofpodine.

Modlitbh

po p,ťijťmáni.

Udčl Uám, prosime,

xnilosrdný Bože: abhchom twč swaté občti, kterýmiž Ustaa
wičně náš Uasthješ, i UpťťmnoUochotnosti whkonáwali, i
wčťťci mhslť pťijčmali. Skrze. Nmen.
(2. a Z. jako Ua popelečni stťedU.)

sleďěle smrtelná (pátá w postě).
Jntroit.

(Ž. 42.) SUď mUeBože, a rozerej pki moU

od národU neswatého, od člowěka Ueprawého a lstiwěho wh:
trhUi Ume. Nebo th jsi Bůh můj, a sila má.

Žalm 42. Sessliž swčtlo swé a prade

son:

th

(abh) Ume prowodilh, a pťiwedlh Ua horU swatoU ton a
do stanů twých. (Hned se opaknje Jntroit.)
SUď mne
Bože ald. (až do žalmU.) Khrie eleison atd.

Modlitbh.

1. Prosime tebe, wssemohoUciBože,

rač xnilostiwč wzhlčdnoUti Ua čeleď son,

rotoU ton

dUssi zachowána. Skrze. Nmen.
2. (Za cirkew Ueb za papeže,
ew.

Zl

ánč.

P

abh božskoU do:

bhla na tčle sprawowá:ta, a ochranon ton

)

lako w nedčli 4. po

7
(ZúdUčGloria.)

Episstola (r Žčd. 9, 11u15).
jako nejwyšssi

Ua

Bratři! Krisnxe, pťčssed

knčz bUdoUciho dobrčho, skrze wčtssi a dokood
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Bnallejssi ftánek, ne rUkoU Udělaný,

to tesi, ne tohoto stau

weni, ani skrze krew lozlů neb telat, ale skrze son wlastni
krew, wessel lednon do swathně, a nalezl wykoUpeni wťčně.
Nebo lestliže krew kozlů a býků, a popel jalowice, pokro:
pnjic posskwrnčných, poswčcuje jich koočisstěni těla: čimž
wice krew Krista, kderýžto skrze Ducha swatčho sebe samčho
obětowal neposskwrněného Bohn, očisti swčdomť nasse od
skUtkúmrtwých, k slouženi BohU žiwčmu? Ll prolož Uowč
smloUwh prostťednikem jest, abh prostťedkem smrti podnikn
nUtč k whplaceni těch pťestoupeni, kteráž bhla za prwni
smloUwh, zaslibenč wěčného dědictwi pťijali ti, kteťiž json

powoláni.
Gradnúl. Whtrhni mne z ncpťátel mých Hospodine:
naUč mne činiti wůli twou
7 Wyswoboditeli mUj od nepťatel mých hnčwiwých,
nad powstawasicimi proti mně whwýssiš mUe: od mUže ne:

prawěho whtrhneš mne.
7 Často bojowali proti lnně od mladosti mě.
Traktllš. Rclž nhni, Jsraeli: často bojowali proti
mnč od mladosti mě.
7. Nwssak Uepťemohli mne: Ua hrbetě mém kowali

bťissnici. 7. ProdloUžili neprawost son.

7. Hospodin

sprawedliwý pťetne ssije hieissnčkůl

Ewangrlium (sw.rJana

8, 46m59). Za onoho časU

mluwil Pán Jeziš k zástUpům židowským xa knižatům kněž:
ským: Kdo z wáš bude mne trestati z hťčchU? Jestliže

prawdn mluwim wam, proč mi newěťite? Kdo z Boha
jest, slowo Boži slhssi: protož wh neslhssite že z Boha ne:
jste Tedh odpowěděli Žide, a ťekli jemU: Zdaliž lni dobťe
neprawime, že 1si lh Samaritan,
a zlého ducha mašř

deowědčl Ježiš: Já zlěho ducha nemam ale ctim the
swěho, a wh jste mne znenctili.
lswč: jestis, kdo ji hll:dáada soUdi.

Nle já
Amen,

nehledám sláwh
amen

prawčm
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wám: BUdeali kdo achowáwati ťeč moU, neUzťi smrti na
wčkh. Tedh ťekli idě: Nhni jsme pozUali, že zlého dUcha,

mášd ?lbraham Umťel i proroci, a td prawiš:

Bude:li

kdo zachowáwati ťeč moU, neuzťi smrti na wťkh. Zdaliž th
wětssi jsi, nežli otec náš Nbraham, který Umťel, i proroci

zemťelieěKým sebe samého činiš? deowěděl Ježiš: Qsla:
iji:li
já sebe sám, sláwa má nic neni; jestiť Qtec Uxůj,
kterýž mne oslawnje, o nčmž wh prawite, že Bůh wáš
jeft, a nepoznali jste ho, ale já jej znám; a ťeanrli, že ho
Ueznám, bUdU podobUý wáln

lháť.

Nle známte jej,x a ťeč

jebo zachowáwúm. leraham, otec wáš, radowal se, abd
widčl den můj: i widčl a radowal se; Tedh ťelli mU
Židé: Padesátč lec jesstť Uemáš, a Abrahama jsi widčl?
Řekl jim Ježiš: leen, amen prawim wám, prwě nežli
Nbraham bhl, já djsem. Tedh chcipali kameni, abh házelř
na něho: Ježiš pak se skryl, a whssel z chrámn.
Qbčtowňni. Qslawowatť tebe bUdU, Hospodlne, celým
srdcem swým: odplat slUžebnitu swěmU, a žiw bUdU, a
ostťčhati bUdU ťeči twých: obžiwiž mne podlě slowa swčho
HospodiUe.

Modlitbh

pťed prefaci.

1. Thto občti, prosime

Pane, at náš z wazeb pťewrácenosti whswobodi, a nám
dary lnilosrdellstwi twěho ziskajť. Skrze. leen.
2. Za cirkew neb za papeže.
Bresnri o swatěm kťiži.
Pťijimčmi. Totot jest tčlo, kterčž za wáš whdáno bUde :
tento kallch jest nowá smlomoa w mě krwi, to čiňte, kolirrát:
koli piti bUdete, Ua moU palnátkU.

Modlitbh

po pťijimáni.

1. Pťispčjnám,

Pane Bože náš: a kterě lsi swými tajemstwťmi občerstwil,
UstawičnoUpomoci zastáwel. Slrze.
Nmen.
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Ueďěle kwětná.
Jntroit. (Ž 21.) Hospodine erzdalUjž pomoci swě
ode mne, k obranč mě wzhledni. thwobodiž mnez úst lwá:
a od šxohň jednorožcň ponťženi mé.

Zalm 21. Bože, Bože mňj, shledniždnamne, proč jsi
mne opUstil? Daleko od spaseni mého slowa prowiněni mých.
(Jntroit.) Hospodine atd. Khxsie!a

Modlitbaz

Wssemohonciwěčný Bože, jenžto ssi

Spasitele nasseho nechal člowččenstwi na se wziti, a na kťiži
Umťťti, abhď pokoleni lidskěan pťiklad pokorhk následowáni
zňstawil: propůjč milostiwč, abhchom i trpěliwost jeho na
sobě okazowali, i wzkřisseni jeho oučastUi býti zasloužili.

Skrze těhožKr.P. n. Amen.
Episstola (t Filip. 2, 5u11).

Bratťi!

To zajistě

citte w sobě, co i w KristU Ježťfsi; kterýž jsa w způsobč
Božť, nepoložil sobč toho za loUpež, že jest rowný Bohn:
ale scbe saměho zmaťil, pťijaw způsobU slllžebnika, k podoben:
stwi lidť Učinčn, a w způsobU nalezen jako člowčk. Ponižilč

sebe faměho, Učinčn jsa poslUssným až kfmrti, a to lsmrti
kťižc. Protož i kah whwýssil jej, a dal mU jmeno, kteréž jest
nad wsselikě jmeno, abh we jmenU Ježisse každě koleno kle:
kalo,

Uebeských, zemslých i pekelných, a každý

jazhk abh

whznáwal, že Bcin Ježiš KristUš jcst w sláwč Boha Btce.
Grnďnal. Držel jsi praon rUkU moU: a dle wňle
fwé prowedl jsi mne, a š sláon pťijal jsi mne.
7. Jak dobrý jest Bůý szraelowi, tčm, kteťťž jsoU
pťiměho srdce! Mě pak Uohh lěmčť bh bhlh pokleslh: o
malo bh bhli sklouzli trokowe moji Neb jsem se rozhorlil
nad Ueprawými pokoj hťissnťků wida
Traktnš. Bože, Bože mUj, shledUiž na mne: proč
jsi mne opnstil? Daleko od spasenť mého s(owa prowinčni
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mých. Boše můj, wolám pťeš den a erdslýcháš:

i w

noci, a ne k nrmoUdrosti sobě. Th pak swatynt pťebýwáš,
Chwálo Jsraelowa. W tebet doUsali otcowěnassi: donali,
a whswoďodil jsi je. K tobě wolali, a whfwobozeni sson:
w tebe donali, a UejsoU zahanbeni. Já pak čerw jsem a
ne člowčk: pohančni lidi, a powrhel obce. Wssickni widouce
mne posmiwali se mi: mlUwili rth, a hýbali hlawou. (Řia

kajice:) Donalt

jest w Hofpodina, necht jej whtrhne: necht

ho whswobodi, pončwadž chce jemU. Qni pak pozorowali,
a hledčli ,mne: rozdělilt sobč roncha má, a o můj oděw

mctali loš. thwobodiž

mne zúst lwa: a od rohů jednoa

rožců poniženi mě. Kteťčž se bojčte Hospodina, chwalte jel:
wsseckosimě Jakobowo oslaijte jej. ZwěstowáU bUde Hon
spodinU národ bUroUci: a whprawowati bUdoU nebesa spraa
wedlnoft jeho u lidU, lterýž narozen bUde, jejš Učinil Huoe
spodin.
Umučeni Pňnn nasscho Jcžifsc Krista podle sepfáni sw.

Matonsse 26, 1w75r a 27, 1au66. Za onoho časUuťekl
Bán Ježiš učennikům swým: Wite, še po don dnech Weo
liká noc bnde, a Shn člowčka whdán bUde, abh bhl Ukťi:
žowán. Tehdh srssli fe knišata lnčžská a ftarssi lidU Ua
siň lnižete knčžského, který sloUl Kaisáš, a radili se, jakbh
Ježčfse lstiwčx salt a zabili. Ale prawili: Ne w den swár

tečni, aby fnad nebhl rozbroj w lidu. thž pak byl Ješčš
w Bethanii, w domč Šimona malomocného, pťistoUpila k
nčmU žena, masict nádobu alabastrowon masti drahé,xa wh:
lila ji na hlawU jeho, kdhž seděl za stolem. WidoUce pak
to Učennici, rozhněwali se, ťkoUce: K čemn lest ztrúta tato?
Neb mohlo to prodáno býti za mnobo, a dáno býti chUdým.

Wěda pak to Ježčš, di jim: Broč jste obtižni ženč sěto?
Dobrý zajlsté skntek Učinila nade mUoU; nebo chndě wždhu
ckh máte o sebou, ale mne nemáte wždhckh. Wyliwssi za:
jistě ona mask tUto Ua tčlo mě, kUpohťebu mčmU to Učinilao
Pessc swaeň.

8
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Nlčč:xeprawim wám, že kdežkoli kázáno bUde toto ewaUge:
lium po wssem swčtč, bUde i to, co ona Učinila, Ua památr
kU jeji praweno. Tehdh odessel ku knťžatům kněžským jeden

ze dwanáctt, rterýž slour Jčdáš issrariotsrý, a řerl jčm: Co
m chcete dáti, a já wám ho zradim? N oni Uložili mu
dáti tťiceti stťibrných. A od tč chwile hledal pťihodněho
časU, abh jej zradil. Prwniho pak dUe Bťesnic pťistoUpili
k Ježissowi Učennici, ťkouce: Kde chceš, af připrawilne tobč,
adhsi jedl beránkaF Ježiš pak ťekl: Jlšěte do mčsta k jed:

Uomn, a rcete jemu: Mistr prawi: Caš můj dlizto jest;
U tebe dudu jisti berčmka o učennilh swými.

J Učinili tak,

jakož jim Uložil Ježiš, a pťiprawili beránka. thž

pak bhl

wečer, posadil fe za stůl še dwanácti Učenniky swými: N
kdhž jedli, ťekl: Nmen prawim wám, že jeden z wáď mne
zradi. J zarmoUtiwsse se welmi, počali každý z nich ťikati:

Zdaliž jú jsem to, Bane? Qn pak odpowidaje, ťekl: Kdo
omáči ďe mnoU rUkU w mife, ten mne zradi. Shn zajistě
člowěka jde; jakož psáno jest o nčm: ale bčda člowčkUtomu,
skrze Učhož Shn člowěka zrazen bnde; lěpe bh jemu bhlo,
kddbh pfečbhl nenarodil člowčk ten. deowidaje
pak Jidáš,
kterýž ho zradil, ťekl: Zdali já jsexn to, Mistťe? Di jemU:
Th jsi ťekl. N kdhž wečeťeli, wzal Jržiš chlěb, a dobroťečil,
ilámal, a dáwal Učennikům swým, a ťekl: Wezměte, a
jezte: totot jest tšlo mč. N wzaw kalich, Učinil dčkh, a
dal jim, ťka: Pite z toho wsfickni; tot jest zajistě krew má noa
wěho Zákona, kteráž za mnohě whlita bUde na odesstčni
hťťchů. Ale prawim wám: Uebndu piti od této chwile ztox
ho plodu winněho koťene až do onoho dne, kdhž jej piti

budn ď wámi nowý w králowslwi the

swého. Ll chwálu

wzdawsse, whssll Ua horU oliwetskoU. Tebdh di jťm Ježiš:
Wssickni wh pohořssite se tčto Uocl Uade mnoUe Nebo psáno
jest: Biti bUdU pastýťe, a rozprchnoU se owce stáda. Nle

kdhž wstanu z mrtwých, pťedede wáů do Galilee. J odu
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powidaje Pet:, rekl jeunl: Bhč se pak wsstckni pohorsstli
Uad teboU ja se nikdy nepohorfsim Řekl mU Ježiš: AmeU
prawim tobě, že této noci, prwé než kohoUt zazpiwa, tťitrat

mne zapťeš.

Di jemn Mtr:

Bhchr pak lnčl š teboU

Umťiti, nezapťim tebe. Podobnč ř wssickni Učennici prawili.
Tehdh přifsel š nimi Ježťš do wsi, kterci slowe Getsemanh,
a ťekl Učennitům swým: Poseďtež tUto, až odede tamto,
a pomodlim se. A pojaw š seboU Petra a dwa shnh Ze:o
bedeowh, počal se rmoutiti a teskliw býti. Tehdh dč jim:
SmUtnáte jest dUsse mci až k sm,rti! pozňstaňtež tuto, a
bděte še mnoU. Bl poodssed maličlo, padl Ua twáť swon,
modle fe a ťka: Qtče mňj, jeftjoli možně, ate odejde ode
mne kalich tento; a wssak Ue jak jci chci, ale jak th. J
pťissel k Učennčkstmswým, a nalešl je, an spi; idi Petrowi:
Takliž jfte nemohli jedině hodinh bditi še mnoll?z Bdčtež
a modlete se, abhfte newefsli w pokufseni. Duch zajiftě
hotow jest, ale tčlo nemocno. Qpět podrdchš odesfel a modlil
se ťka: Otče můs, nemůže:li tento kalich minonti mne, než
abhch jej pil, ftaň se wůle twci. J přifsel opčt, a Ualezl
e je ani spi; nebo bhly oči jejich obtižeUh N nechaw jich
odessel opět, a modlil se po tťeti, toUž ťeč ťčkaje Tehdh
přissel k Učennitům swým, a ťekl jim: Spětež již a odpo:
čxiwejte; aj přiblčžila se hodina, a Shn člowčka whdán
bUde w rUce hťťssných. Wftaňtež, pojďme!
Nj, pťibližil
se, který mne zradi. Ll kdhž on jesstč lnluwil, aj, Jidáš,
jeden ze dwanácti, pťissel, a š nim zástUp mUohý š meči
a khjmi, posláni

jsouce od knižat kněžskýchja starssich lidU.

Ten pak, lterýž jej zrazowal, dal lim znameni, řla: Kterč:
hožkoli polibčm, tenť jeft: držte jes. Ll hned pťiftoUpiw k
Ježissowř, ťekl: Zdráw bUď, mistťe! á polčbil jej. J ťekl
jelml Ježiš: Pťčteli, nač lst přissel? Tehdy přistoupili a
wztáhli ruce na Ježisse, a jali ho. Bl aj, jeden z tčch,
kteťiž bhli o Ježissem, wztáhl rUkU, a whtrhl meč swůj, a
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Udeťiw slUžebnika knižete kněžskěho, Utal Ucho jeho.

J di

jemU Ježiš: Qbrat meč swůj w mťsto jeho; nebo wssickni,
ktčťiž beroU meč, od meče zahhnon. Zdaliž mnťš, žebhch
nemohl prositi the swčho, a dalbh mi nhni wťce nežli
dwanácte plnkň andělň? Nle kterakž se naplni Pisma (kte:
xxáž swědči), že tak mUsi býti?

W tU hodinU ťell Ježiš
zástUpům: Jako na lotra whssli jste š mečř a khjmi, jimat
emne: (jessto) na každý dcxn sedáwal jfem U wáš, Uče w
chráměssa nejali jstc mnen Yle toto wssecko se stalo, abh
se naplnila pisma prorocká. Tehdh Učennici wssickni opUsti:
wsse ho, Utekli. N oni jawsse Ježisse, wčdli jej ku Kaifá:
ssowi,
sessli.
ského;
konec.

knižeti kněžskěmU, kdežto zákonnici a starssť bhli se
Pctr pak ssel za Uim zdaleka až do sině knižete kněž:
a wssed do wnttť, seděl še slUžebniky, abh widčl
Knižata pak lněžská a wssecka rada hlrdali salessněho

swědectwi prott Ježissowi, aby jej na smrt whdali:

ale

Uenalezli, ačkoli mnoho falessných swědků bhlo pixistoUpilo.
Naposledh pak pťissli dwa falessni swčdkowč, a ťekli: Tento
ťekl: MohU zboťiti chrám Boži, a we tťech dnech jej zase
whstawěti.
Bl powstawfsi lniže kUčžské, ťeklo jemu:
Nic
neodpowidáš k těln wěcem, lterčž tito proti tobč swčdčie?
Nle Ježiš mlčel. N kniže knčxžskěťeklo jemU: Zaklinám tč
skrze Boha šiwěho, abho ncim powěděl, jsi:li th Kristuo,

Shn Boži?

Di jemU Ježiš:

Ty jst ťekl. Nle wsfak pra:

wim wám: od toho časU Uzťite Shna člowěka sediciho na
prawici moci Boži, a pťicházejiciho w oblacich nebeských.
Tehdh kniže kuěžskč roztrhlo roUcho jwé, ťka: Nouhal se!
což jesstě polťebnjeme swčdků? Llj, nhni jste slhsseli roUháo
ni. Co se wám zdá? N oni odpowidajice ťekli: Hoden
jest smrti! Tehdh pliwali na twáť jeho a dáwali mU záa
ssiskh; jini pak ho poličkowalť, ťikajťce: Hádej nám, Kriste,
kdo jest, kterýš tebe Udeťil? Betr pak seděl wenkU w sini;
ť pťistoUpila k němn jedna děwečka, ťkoUci: J th jsi bhl
,
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o Ješčssem galilejským Llle on zapťel přede wsseuai, ťka:
Newim, co prawiš. N kdhž whchazel ze dweťi, Uzťela ho
lan děweěka, a ťekla těm, kteťťš tU ďhli: J tento bhl o
Ježissem Uazaretstým. N on opčt zapťel pťčsahoU: Nerám
toho člowčka. N po malě chwilť pťistonpili, kteťi tU stáli,
a ťekli Petrowi: Jistě i th z nich jsi, neb i ixeč twá zná:
ma teďe činť. Tehdh počal se proklinati a přřsahati, že
nezná toho člowčka. N hned kohoUtzazpiwal. J rozpomennl
se Petr Ua slowo Ježissowo, kterěž bhl ťekl: „Pxxwé než
kohout zazpťwá, tťikrát mne zapťeš“; a whssed wen plakal
boťce. N kdhž bhlo ráno, wessli w radU wssecka kUišata
kUčžskáa starssinlidu proti Ježissowi, aby jej Ua smrt wh:
dali. N swázawsfe ho, pťťwedli a whdali jej poUtskémU

Bilátowi, wladaťi. Tebdh wida deáš,

lterýž jej zradil, že

odsouzeU jest, želeje toho, llawrátil zase tťiceti ftťibrných
knišatům lnčžským a starssim, ťka: Zhťessil jsem, zradiw
krew sprawedliwon. Ale oni ťekli: Co nám do toho? Th

wize J powrh stťibrně w chrámč, odessel: a odssed, osid:
lem se občsil. Knišata pak kUčžskáwzawsse stťieré, ťekli:
Neslussiť jich wložiti do pokladnice; nebo mzda krwe jest
to. N poradiwsse se, koupili za Uč pole hrnčiťowo, kU po:
hťbU poUtUirů. Protož nazwáUo jest pole to Hakeldama,
to jest pole krwe, až do dnessnťho dne. Tak se naplUilo,
což powědino jest skrze Jeremiásse proroka, ťkoUciho: N wzali
tťiceti stťibrných, msz cenčněho, kterýž cenčn byl od shnů
israelských, a dali je za pole hmčiťowo, jakož mi Ustanwil

Pan Ježiš pak stál pťed wladaťem; i otazal se ho wladať,
ťka: Th li jsi král židowskýř Řekl jemU Ježťš: Th pra:
wťš. N kdhž na něj knižata knčžska a starssi žalowali,
nic neodpowčdčl. Tehdh di lemU Bilát: Neslhssiš:li, jak
welskě wčcl proti tobč swčdčl“? N on neodpowčdčl jemU k
žádUěmU slowU, lak že se wladať welmi diwil. Měl pak
wladať obhčej, na den slawný propnstiti lidn wězně jednoho,
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kteréhožbh chtčli. A měl telpdáž wěznč znamenitěho, který

slom Barabáš.
Procož rdyž se sesslieťerl Pilát: Kterčho
chcete, abhch wám propustitř Barabásse, čili Ježisse, jenš
slowe Kristuď? Nebo wěděl, že jej ze záwisti whdati. A
kdhž seděl Ua soUdUě stolici,

poslala k UčmU žena,

ťkour:

Nic Ueměj ď timto sprawedliwým; Uebo jsem mUoho trpěla
dneš we sUách pro něho. Yle knižata lUěžská a starssi na:
wedli lid, abh prosili za Barabásse: Ježisse pak abh zahť::
bili. N odpowčdaje wladať řekl jřm: Kterého chcete ze dwou,

abh wám bhlpropusstěn? N oni řekli: Barabeisse! Di jim
Pilát: Což tedh učiUim š Ješisfem, jenš slowe Kristušř
R!on wssickni: řlkřižowáll buď! Di jim wladať: J což zlého
učiUil?z QUi

pak wice kťičeli, řkouce: Ukťižowčm duďj! A

wida Pilát, žeby Uic neprospěl, ale žebh wětssi rozbroj bhl,
wzaw wodU Umhl rnce pťed lidem, ixka: Newinen jsem já
krwi sprawedliwého tohoto; wh wizte. A odpowidajeuwsse:
cken lid řekl: Krew Ua náš i Ua Uasse shnh. Tedh pro:
pUstil jim Barabásse; Ježisse pak zbičowaněho whdal jim,
abh ďhl Ukřižowán. Tehdh wojáci wladaťowi wzawsse
Ježisse do radniho domu, shromciždili k nčmu celoU rotU;
a swlěksse jej, pťioděli ho plásstěm ssarlatowým, a spletsse
rorUUU z trni wstawili ji na hlawU jeho, a dali třtiUU w
prawon ruku jeho: a klekajire pťed nim, posmiwali se jemU,
ťikajice: Zdráw bUď, králi židowský! N pliwajice Ua něj,
brali tťtiUu, a bili hlawu jeho. A kdhž se mu Uaposmiwali,
swlěkli 8 Uěho pláfsk, a oblékli jej w roncho jeho, a wedli
ho, abh jej Ukťišowali. thsedsse pak Ualezli člowčla ChreUe
ského, jmenem Šiman;
toho piximlllli, abh Uesl křťž jeho.
J přissli Ua misto, lteréž slowe Golgotha, to lest, misto
poprawnč, a dali mu piti wina smisseného še žlUči: a kdhš
okusil, nechtěl piti. thž pak jej Ulťižowali, rozdělili roUo
cha jeho, metajice o Uě loď; abh se Uaplnilo, což powědiUo
jest skrze proroka, ixkonciho: Rozdělili sobč roUcha má, a o
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lnůj odčw metali loš. A sedice ostťihali ho. J wstawiži
Uad hlawU jeho wťUU jeho napsanU: Tentot jest Ježiď,
král židowský. Tehdáž Ukťižowáni jsoU o Uim dwa lotťi,
jeden na prawřci a drUhý na lewici. Ti pak, kteťi tUdhr
chodili, roUhali se jemU, Ukťinjice hlaw swých, a ťčlajice:
Haha, kterýž Boži chrám russiš, a we tťech dnech jej zase

wzdčláwáš, pomoziž fám sobě; jsi:li Syn Boži, ostnp o
lťiže. Podobnč i lnižata kněžska, poslniwajice se š zákonnia
kh a starssimi, prawřli: Jiným pomáhal, sáln sobě nemůže
pomoci. Jestliže jest král israelský, ač šstoUpi nhni o kťiže,
a Uwěťime jemn. Dousal w Boba, ač bo nyni whswobodi,
chce:lť mU; nebo prawiť: Syn Boži jsem. Tak i lotťi,
kteťi bhli o nim Ukřižowánť, Utrhawč mlUwili jemU. Qd
ssestč pak hodinh stala se tma po wssč zemi, až do hodinh
dewátč. Y okolo hodinh dewátč zwolal Ježřš hlasem welikým,

ťka: Eli, Elř, lamma sabakthani? To jest: Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil? Někteťi pal tU stojice a
to slyfsice, prawili: Eliásse wola“ tento. Y hned jeden z
nich běžel, a wzal hoUbU, napťnil jt octem, a wložiw ji
na tresk dáwal mu piti. Nle jini prawili: Nechk, at Uzřiu
me, přijoe:li Eliáš, aby do wyswobodil. Zežřš par opčt
zwolaw hlasem welikým, whpUstřl desi. A aj, opona chrán
mowa roztrhla fe na dwč poly, od wrchU až dolů; a zemč
se tťásla, a skálh se pUkaly, a hrobowč se otwirali, a mnohá
ečla swatých, rteři odli zesnmč, wstala Ll wyssedsse zhrobň
po wžkřifsenť jeho, pťissli do swatčho

mčsta, a Ukázalť se

mnohým. Setnik pal a ti, lteťiž o nim bhli, ostťihajice
Ježifse, widoUce zemčtťeseni a to, co se dálo, báli se welmi,
ťkoUce: Jistš Syn Boži byl tento! Byly pak tU ženy Umohč
zdaleka, kterěž bhlh přisfly za Ježifsem zGalilee, posthUjice

jemU; mezi nimiž byla Maria Magdalena, a Maria, matuu
ka Jakobowa a Josefowa, a Ux.atkashnů Zebedeowých. A
když byl wečer, pťifsel jeden člowčk bohatý zArimathie,
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jmenem Joses, kterýž bhl takč učenčk Ježťssůw. Ten pťix
stouptl k Bilátowi, a prosiť o tčlo Ježťssowo. Tedh rozká:

zal Bilát dáti tčlo. N wzaw Josef tčlo, obwimll le w plátx
Uo čistě, a wložil j„e do hrobu swěho nowěho, kterýž bhl
whtesal we skále, a pťiwalil kámeU welilý ke dwěťům hro:

bowým, a odssel. Bl bhla .lU Maria Magdalena, a druhá
Maria, sedčce proti hrobu. DrUhého pak dne, kterýž jest
po welikěm pátku,

sesska se knižata kněžská a fariseowč k
Pilátowi, ťkouce: Bane, rozpomenulř jsme se, že ten swůdce
ťekl, jesstč žiw jsa: Bo tťech dnech zase wstanu. Rozkaž
tedd ostťihati brobu až do tťetiho dne, abh snad Učenici
jeho nepťissli a Uenlradli ho, a neťekli lidU: Wstalk jest
z mrtwých; i bUder posledni blUd horssi, než prwni. Řekl
jim Bilát: Máte stráž, jdčte, ostťihejte, jakž wite. N oni
osadili hrob strážnými, zapečetiwsse kámen.
Koncc tčchto passii (od w. 6?w66.) slonži za cwangelimn

tohoto dne.

(Nikú se Kredo.)

Qbčtowťlllť. Bohanéni
očekáwalo srdce mč, a bťdUd
N očekáwal jseln, kdobh se spolU pormoUttl, a nebhlo niko:
ho: ea kdobh potčssil, a nenalezl jsem nižádněho. A dali
mi za pokrm můj žlUč: a w žižni mč napojili mne octem.

Modlitba

k prefaci.

Udčl, prosime Bane, abh

občt očim welebnostř twč pťinessemi i milost nábožnosti
nám zťskala, i sláwU wěčné blaženosti nám whmobla. Skřze.

Amen.

“

Brcfllci o sw. křiži.
Pťijimúllť. Qtče můj, nemůže:li teUto lalich minomč
mne, než abhch jej pil, staň se wůle twč:.

Bo přijilnánč

modlitba.

QUčinkowánčtoho tao

jemstwi, o Pane, ak obmeje Uasse hťichh, a nasse sprawedli:
wě žádosti naplni. Skrze K. B. U. Nmen.

úuu.p
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Felený čtwrtek.
Jntroit. (Galat. 6.) Md pak chlubitl se máme w kkiži
Pána nasseho Ježifse Kr w nčmž jest spafeni, žiwot a wzkťlu
sseUi nasse,

Žalm

skrze něbož spaseni a whkoupeni lsme

66

Boze smilUj se nad namť a pozehnejnam:

oswčt obličej swůj nad nami a smiluj se Uad námi
troit.) Khrie.
(Řika se Gloria,

Modlitba

(Jnu

pri čemz se naposled zwonč.)

Q Bože, od nčhož iJidáš

zradd swe

trest, i lotr wdznanť sweho odmčnU wzal: popťej nám
oUčinek smilowálli swého: abh, jako Pán Ježiš w Umučeni
suščm občma rozličnoU odplatu zásluh Udčlil, takni nám, po
zapuzeni blUdU ftarěho, milost swěho z mrtwých wstáni pron
půjčil. Jenž ď teďoU a 8 Duchem sw. žije a kralUje Búh
na wčkh wčkůw. leen.
d

Episstola (1 Korint. 11, 20uu32). Bratťi! thž

se

wespolek fcházčte, již to neni wečeři Báně listi. Nebo jedeUe
x každý běťe nejprw wečeťi swou k sedeni, a jeden zajiste

lačni, druhý pak jest opilý ,Zdaliž nemate domů k jidlu a
pitiř Čili cirkew Božč potUpUjete, a zahanijete td, lteťťž
nemajiF Což wám dim? Mám wciď chwáliti? W tom neo
chwalim Ja zajiste pťijal jsem od Bana, což whdal lfem
i wam: že Pan Ježiš w tu Uoc, w kteroUž zrazen bhl,
wzal chleb a dikh Učiniw lámal a ťekl: Wezmčte a jezte:
Toto jest tčlo mč, kterěž za wáo whdáno bUde; to čiňte
na moU památkU. Tak (wzal) i kalich, když powečeťel,
ťka: Tento talich jest nowá úmlUwa w lnč křwi; to čiňte,
koltkrátkoli pitř budete, na moU pamálkU. Nebo lolikráňoli
bUdete chléb tento jifti, a kalich piti, smrt Bánč zwčstowati
bUdete, dokawadž nepťijde.

Brotož

kdokoli bude jistť chlěb

tento, aneb talich Páně pťti nehodnč, winen bude tělem a
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krwi Pánč. ZkUsiž pak scim sebe člowěk, a takz toho chleba
jez, a z kalicha pi. Nebo kdo ji a pije nehodně, odfoUzeni
sobč ji a pije„ jelikož nerozsUzUje tčla Páně. Proto jsoU
mezi wámi mnozi nemocni a mdli, a mUozi Umčraji. Jessto
kdhbhchom sami sebe rozsUzowali, Uebhlibhchom zajistě soUzeni.

thž pal býwáme soUzeUi,od Pána býwáme trestáni, abho
chom nebhli š timto swčtem zatraceni.
Grndlml. KristUš Učinčn jest poslUssným až k smrti,
a to k smrti lťiže.

7. Protož iBůh powýssil ho, a dal jemU jlneno, kte:
rěš jest Uad wsselikějmer.

Ewllllgelinm (sw. Jana

13, 1u15).

Bťede dnem

slawným welčronočnim, wčda Ješiš, že přřssla hodřna jeho,
abh ssel z toho swčta k thi:
ldhž milowal swě, kteťiš
bhli na swčtě, až do konce je milowal. Ll po wečeťi, kdhš
ďhl ďábel již wmxrl w srdce Zidásse, Šimona iskariotsrého,
abh jej zradil, wčda (Zežiš), že wsseckywěci dal jemU Qtec
w rUce, a še od Boha whssel a l BohU jde: wstal od
wečeťe, a složil roUcho swě, a wzaw ssat, přepásal se. Potom
nalil wodh do měděnice, a počal Umýwati Uohh Učeniků,
a whtirati ssatem, kterýmž bhl pťepásán. Tedh pťissel k

Šimonowi Petrowi. J di jemU Petr: Pane, ty mi mhješ
Uohh? deowědčl Ježiš, a ťekl jemU: Co já činim, th
eriš nhni, ale zwiš potom. Di jemU Betr: NebUdeš mi
noh mýti na wěkh. deowědčl jemU Ježiš: Nemnhji:li
tebe, Ueďúdeš miti dilU še mUoU. Di jemU Šimon Petr:
Pane, Uetolilo Uohy mč, ale i rUce ihlawU. Di jemU Je:
žiš: Kdo jest Umht, nepotťeije, než abh Uohh Umhl, ale
jest čist wsseckeU. J

wh čisti jste, ale ne wssickni. Nebo

wčděl, ldobh bhl, jenž ho měl zraditi; prolož ťekl: Nejste
čisti wssickni. thž
tedh Umhl Uohh jejich, a wzal roucho
swč, posadil se opět za stůl a ťekl jim: Witealiž, co jsem
wúm učinil? Wy mUe nazýwáte Mistrem a Bánem, a dobťe
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prawčte; jsemt zajistěe Pončwadž tedh já, BáU a Mistr,
Umhl jsem nohh wasse: i wh máte jeden drUhěho nohh
Umýwati. Pťťklad zajisté dal jseln wám, abhste, jako lá
jsem Učinil wám, i wh tak činili.

Krcdo.
Qbčlowlilli. Prawice Hospodinowa způsobila tU moc,
prawice Hospodinowa whwýssila mne
NeumrUť

ale žiw bUdU, a whprawowati

bUdU skutkh

Hospodinowh

Modlitba

k presacč.

Sám Qn, prosime Pane,

Qtče swatý, wssemohoucč wččUý Boše, obět Uassř Učiň tobč
přřjemnoU, který dnesfniho dne Učedlnikům swým pťikázak,

bh ji na jeho pamatkn kanli: Ježiš Kristuš Syn twůj,
Bán náš jenž š tebou atd Amen.
Bresaci o sw kťiži
Pťijlmmn. Ban Ježčš ťdhz wstal od wečeťe e Učedlo
nťrh swými, Umhl Uohh jejich, a iekl jim: Wťteuliž, co jsem

Učinil wám, jsa Bán a Mistr wáš?

Pťiklad dal jjem wám,

abhste tak i wh činili.

Modlitba

po pťijťmánť.

Nashcenl pokrmh ožie

wujicčmi, prosime, PaUe Bože Uúš: aďhchom, co w časU
smrtelnosti whkonáwňme, darem twé nesmxtelnosti dosáhli.
Skrze. Nmen.

upun

U)eliký pcitek.
Řeť prwni. (Z proroka Qseásse6, 1u6.)

Toto prawi

Hofpodin: W sonženť swém ráUo powstanou ke mně (ťkoUce):
Bojďte a anratme
se k Hospodism; nebo oU Uchopil, a zase

Uzdrawi Uáš,

ubil a Uléčč náš.

Obžiwi náo po don

dnech, dne tťetčho wztťčsi Uciš, a žiwi ďudeme pťed obliče:
jem jeho. Wěděti a Uásledowati bndeme, abhchom poznalt
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Hospodina: jako swťtáUi pťiprawen jeft wýchod jeho, a pťiu
ldc nám jako zemi pťiwal časný a poszč. Co Učinim tobč,
Esraime? Co Učinim tobě, JUdo? Milosrdenftwi wasse
jako oblak jitťnč, a jako rosa ráno pomťjesici. Protož oteu
sáwal jsem je skrze prorokd , zabil jsem je ťečmi úst swých,
a soUdowě lwoji jako swětlo whldoU. Nebo milosrdenftwi
jfem chtěl, a Ue občk, a Umčnť Božč wťce, nežli zápalh.

katnš.
jsem se:

Hospodine, slhssel jsem slhsseni twě aobál

pozorowal jsem edčlo twé,

prostťed don

a zhrozil jsem se.

U

zwiřat známý Učiněn jsi: až se pťibliži leta,

poznáU bUdeš: až pťijde čao, Ukážeš se. W tom, když zkoa .
rmoUcena bUde dUsse má: w hnčwU, :Uilosrdenstwi paměu
tliw bUdeš. Bůh z LibanU přijde, a swatý oe stinnč a
hUstě hory. Bťikryla Uebeja sláwa jeho: a chwály jeho
plUá jest zemč.

Modleme se!

Diakon

Klekněmena koleua!

SUbdiakon

Wstaňte!

Q Bože, od nčhožl Jidáš zrády swe lreft, i lotr wh
znani sweho odměm: wzal: popťej naux oUčinel smilowani
sweho: aby, jalo Bán Ježiš w UmUčeUiswčm občma roza
ličnoU odplatn záslUh Udčlil, tak i Uám, po zapUzeni blUdU
starěho, milost swěho z mrtwých wstáni propůjěil. Jenž o
o teboU a o DUchem swatým žije a kralUje Bůh na wčkh

wčkůw. leeu.
Řeč drnhň. (Z U. lnčhy Mojžissowy 12, xnxš)
W tčch dnech ťekl Hospodin kMojžissowi a Llronowi w
zeml Eghptské: Měsic tento bUde wám počátek mčsiců, prwni
mezi mčsici rokU. Mlthe
ke wsfemU shromáždčni synů
Jsraelských, a rcete ujim: Desátěho dne měsice tohoto wezmi
jedenkaždý beránka po čeleděch a domich swých. Pakli menssi
jest počet, žebd dýstačiti nemohl k snčdeni beránka, pťiwezme
soUseda swěhy, kterýž připosen jest domn jeho, podle počtU

1?5
dUssi, kterčžby stačiti mohlh k snědeni beránka. BUde pak
ďeránek bez posskwrnh, sameček, ročni; podle kterěhož ťádU
wezmete i kozelce. A bUdete ho chowati až do čtrnáctčbo
dne mčsice tohoto; i bnde jej občtowati wssecko množstwi
shnň israelských k wečeru. Ll wezmon zkrwe jeho, a položi
na obč weťeje a na podwoje domň, w kterýchž jisti jej bUa
donš A budou jťsti nori lě maso pečeně ohněm, a pťesnč
chlebh ů saláty polnými. Nebudete jisti z něho nic shroo
wěbo, ant waťeněho wodoU, ale toliko pečeněho ohnčm;
hlawu 8 nohami jeho i drobth snite. Llniž pozůstane co z
nčbo až do jitra; paklibh co pozůstalo, spálite to obnčm.
Tarto pak jej bUdete jisti: Bedra swá pťepássete, a obUw
ďUdete miti na nohách, dršice hole w rUkoU, a bUdete jisti
pospčssnč; neb jest to sáse (to jest pťejitč) Hospodinowo.

Traktnš. thwoboď mne Hospodine od člowčkazlěho:
od mUže neprawěho whtrhnl mnr.
Qd tčch, jenš mhslili na neprawosti w srdci: celý den
strojili wálkh.
Naostťili jazhky swě jako hadi: jed hadň litých jest
pode rth jejich.
Qstťibej mne Hospodine od ruky hťissnika: a od lidi
neprawých whswoboď mne
Kteťiš mhslili podtrhnoUti krokh mě, Utrhli na mne
phssni osidlo

.

Ll prowazh

x

roztahli

w osidlo: podle cesty lečkU po:

ložili mi.
Řekl jsem Hospodiml: Bůb lnňj jsi ty: whslhš Hoo
spodine hlao proůbh mě.
Hofpodine Bane, silo spaseni měho: zastinil jsi hlawu
mou w den boje.
Newhdáwej mne Hospodine krom žadosti me hťissnilU:
mhslili (zle) proti mně: neopousstčjž mne, abh se snad ne:
powhssili.
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Hlawa obcházeni jejlch: Usilowáni rtů jejich pťiklopi je.

Sprawedliwi

ale oslawowati budou jmeno twě: a

upťimi pťebýwati bUdoU pťed obličejem twým.
Umnčcni Pňna nnsiebo Zežisse Krista podle sepsáni

sw Jana18,1u40

a 19,1

42 Za onohočasuwhssel

PaU Ježiš š učenity swými pťeš potok Cedxon, kdež bhla
zahr,ada do kterěžto wssel on i Učenici jeho Wčdčl pak i
Jidč:š, tterýž ho zrazowal, o tom miftč: neb se tam Ježiš
často schciziwal š Učenikh swými: Protož ldhž bhl Jidáš
pojal (š sebon) stráž, a od nejwhšssich knčži a Fariseů slu:
žebnikh, přissel tam š lnrernami, a pochodnčmi, a zbranť.
Ježiš pak wčda wssecko, co Ua Učj pťijiti mělo, ssel proti
Uim, a ťekl jim: Koho hledáte? deowčděli jemu: Ježťsse

Nazaretskěho. Di jim Ježiš: Jú jfeln. Stál pak š nimi
i Jtdáš , kterýž ho zrazowal. Tedh jakž ťekl jim: „Já
jscml“ postoUpili zpčt a padli Ua zem. J otázal se jich
opčt: Koho hledáte? Qni pak ťekli: Ježisse Nazaretskěho.

deowčdčl Ježiš:

Powčdčl jsem wám, že já jsem: jestli

tedh mUe hledcite, Uechte tčchto, ak odejdoU. be se Uapl:
nila ťeč, kteronž bhl powčdčl: Z tčch, kterěž jsi mi dal, ne:

ztratil jfem žádněho. Tedh Šimon Petr maje meč, wytrhl
jej, a Udeťtl slUžebUika nejwhšssiho kUčze, a Utal prawě
Ucho jeho. Bylo pak jmeno slUžebnikatoho Malchnš. Tedh

ťekl Ježiš Petxowi: Schowej meč sij
do posswh Což
nemam piři kaiich, křerýž mi oai Qřecr Teoy sřraž,ařisic
nik a slUžeďnici židowssti jali Ježisse, a swazali jej, a pťio
wedli jej Uejpwč k Nnnassowi; nebo ďhl test skaifasse, jeUž
bhl toho léta nejwhšssim knčzem Kaisaš pak bhl ten, kteo
rýž byl dal Židům radU, že jest Užitečnč, abh jeden člowčk

Umťel za lid

Šel pak za Ježisfem Šimon Betr,

a jiný

UčeUik Ten pak Učenik bhl znám nejwhšssimU knčzi, a
wssel 8 Ježissem do sinč nejwhšssiho knčze Yle Petr stal
U dweťi wenkn. thfel
tcdh drUhý UčeUik,lterýž bhl znám
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nejwyšssimn lnězi, a ťekl wrátnč, a Uwedl tam Betra. Tedh
ťekla Betrowi dčwečkalwrátná: Nejsi:liž i ty z Učeniků to:
hoto člowěka? Qn ťekl: Nejsem. Stáli pak tU pacholci a
slUžebnici U ohně, nebo bhlo zima, a zbťiwali se; bhl pak
ď Uimi i Pelr, ftoje a zhťiwajr se. Tedh otazal se Uej:
whšssi kněz Ježisse o jebo Učenicich, U o jeho Učeni.

powěděl jemU Ježiš:

Qdo

jsem zjewnč mlUwil swčlU, la

wždhckh Uččwal we sskoleaa w chramč, kdežto se wssickni Židě

schazejť,a tajnč jsem nic nemlUwil Co se mne ptaš? ptej
se těch, kteťiž slýchali, co jsem jiln mlUwil, aj ti wčdi, co
jsem já mlUwil dehz
lo powědčl, stoje tU jeden ze slU:
žebnťků, dal Ježťssowi poliček, ťka: Tak liž odpowidáš Uej:
whšssimU knčzi? deowěděl jemU Ježiš: MlUwil li ssem
zle, whdej swčdectwi o zlém palli dobixe, proč mne lepeš?
Jposlal
jej Nnnaš swázaneho k Kaifassowi , Uejwhšssimll

knčzi. Scál par Šimon

Petr a zhřiwal se. Tedy řerli

jemU: Nejsiuliž i th zUčeniků jeho? Qn zapřel a ťekl: Ne:
jsem. Di jemU jeden ze slUžebniků nejwhšssiho knčze, pťi:
bUzUý toho, kterěmUž Petr Uťal Ucho: Zdaliž jsem já tč
new“idčl o nťm w zahradčěe Tedy Petr opčt zapťel: a hned
kohoUt zazpiwal. J wedli Ježčsse od Kaifasfe do radňiho
domU Bhlo pak rano, a oni newessli do radniho domU,
aby se neposskwrnili, ale abh mohli jisti welikonočniho be:
rcinka. Tedh whssel knim Pllát wen, a ťekl: JakoU žalobU
wedete proti člowčku tomUlo? deowčdčli,
a ťekll 1emn:

thbh

tento nebhl zločinec, newhdali bhchom ho tobč. J

ťekl jim Pilat: Wezmete wh jet, a podle zákona swčho sUďte
jej
Tedh ťekli jemU ,Židč: Nam UeslUssi zabiti zadneho;
aby se naplnila ťeč Ježčssowa, lteroUž ťekl, znamenaje, kteo
roUby smrli měl Umťiti. Tedh wssel Pilát opčt do radniho
j domU, a powolal Ježčfse, a ťekl jemU: Tyoli jsi král židowu

ský? deowčdčl Ježiš: Sámeli od sebe to prawčš, čili jini
tobč powčdčli o mnč? deowědčl Pilát: Zdaliž lsem lá

Žid? Národ twrxj a nejwpšssi kněži whdali mi tebe; co jsi
Učinil? deowčděl Ježťš: Králowstwi mč neni z toboto
swěta. thbh z tohoto swěta bhlo králowstwi mě, slUžebnici
moji zajistě bránili bh, abhch nebhl whdcinŽidům: ale nhni
krcilowstwi mč neni odsUd. J ťekl jemu Pilát: Tedh král jsi

th,? deowědčl Ježiš: Th prawiš, já jsem král. Jú jsem
se k tomn Uarodil, a proto jsem na swčt pixissel, abhch swče
dectwi whdal prawdě; každý, kdož jest z prawdh, slhssi hlaš

můj. Di jemšx Pilát: Co jest prawda? Y když to ťekl,
whssel opět k Zidům, ajdi jim: Já Ua nčm žádnč winh
nenalezám. Llle jeft obhčej wúš, abych wám propustil jed:
noho (wčznč) na welikonoc; chcetc:li, propustim wám krále
židowskěho? Tedh zlťikli opět wssickni, řtoUce: Ne toho, ale

Barabásse.

Bhl pak Barabáš lotr. Tedh wzal Ptlát Jeu

žisse,azbičowal jej. Ll wojúci spletsse korUUU z trni, wstao
wili ji na hlawU jeho, a rouchem ssarlatowým pťiodčli jejo

J pťichúzelik nčmu, a řikali: „Zdráw buď, trálj židowský!“
a dáwali jemn poličkh. J whssel Pilát opět wen, a ťell
jim: Hle, wedU wám jej wen, abhste poznalt, že na nčm
žádnč winh nenalezcim. N whssel Ježiš, nesa trnowou kon
rUnU a roUcho ssarlatowě.; J di jtm (Pilát): Eslple člowěk!
Když jej tedh Uzťeli nejwhšssi kněži a služebnici, zwolali
ťkoUce: Utťižuj, UlťižUj ho! Di jim Bilát: Wezměte wh

lej, a Ukťižujte; neb já na něm winy nenalezcim. deo:
wědčli jemU Židě: Mh zákon máme, a podle zákona má
Umťiti, nebo Shnem Božim se čtnlt Tedh když UslhsselBilát
tUto ťeč, wice se obáwal. J wessel opět do radniho domu,

a ťeliežissowi: Qdkud jsi thř Nle Ježiš mu nedal odpou
wědi. J di jelnu Bilát: Se mnoU nemtuwčš? Newišrli,
u že mám moc tebe Ukťižowati, a mám moc tebe propustiti?

deowčdčl

Ježiš:

Nemčlbho proti mně žádnč moci, kdhbh

tobč Uebhlo dáno ď hůry ; protož kdo Ume tobě whdal, wčtssi
hťich mú. A od tě chwile hledal jej Pilát propUstltl. Ale
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Židč wolali, ťkoUce: PropUstiš:li tohoto,j nejsi pťitel cisae
ťůw; nebo každý, kdo se člnč lrálem, protiwč se cčsaťi.
Tedh Pilát, když Uslyssel th ťeči, pťiwedl Ježisse wen, a
posadil fe na soUdně stolici, ňa mistě, kterěž slowe Lithon
slrotoš, a židowsky Gabbata. Bhl pak pátek před welikonocč,

hodina ssestá. J dč Židňm: Ejhle, rrál wáš! Ale oni
kťičeli: Wezmť, wezmi, Ukťižuj hol Di jim Pilát: Krále
wasseho Ukťižnji? deowčdčli
nejwhšssi knčžč: Nemáme
krále, než cisaťe. Tedh wydal jim ho, aby bhl Ukřižowán.
J pojali Ježisse, a whwedli. A nesa sobč kťiž, whssel Ua
misto, kterč slowe poprawné, a židowskh Golgota; kdežto
Ukťižowali sej, a š nčm jině dwa š oboU stran, w prostťede

pak Ježčsse. J napsal Pilát takč nápiš, a wstawil jej na
kťiž. Bl bhlo Uapsáno: Ježiš Nazaretský, král židowský.
Ten tedh nápiš četli mnozi z Židů ; nebo blizko mčsta
bylo misto, kdež bhl Ježiš Ukťižowán. A bhlo napsáno ži:
dowsky, ťeckh, a latinč. Tedy ťekli židowsstč nejwhšssi kněšč

Pilátowč: Neplš ,žkrál židowský“, ale že on prawll: „Král
jsem židowský“. deowčděl Pilát: Co jsem psal, psal jsem.
Wojáci tedh, když jej Ukťižowali, wzali roUcha jeho a Učiu
nili čthrd dily, každčmu wojákU dil, a sUkni. Bhla pak
sUkUčnešfsiwaná, od wrchu wssecka naskrze setkaná. Protoš

ťekli mezi seďon: „Neroztrijme
jč, ale losujme o ni, či
bnde“; abh se UaplUilo Pismo, kterěž dč: Rozdčlili sobč
roucha má, a o oděw můj metali loo. Ll wojáci to zajistě
Učinili. Stálh pak blizko kťiže Ježissowa matka jeho, a se:
stra matkh jeho, Maria Kleosássowa,a Maria Magdalena.
Tedh kdhž Uzixel Ježčš

matkn cz Učenika tU stojiciho , kterčc

bož milowal, di matce swč: Zeno, hle shn twůj! Potom
di Učenikowi: Hle matka twú! N od té hodinh přijal ji
Učenik k sobě. Potom

wčda Ješčš, žc wsseckh wčci dokoňánh

json, aby se Uaplniro Pčsmo, řerl: Žčznim. Z byla w
poftawena nádoba plná octa. Bni pak wložiwsse hoUbU
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na hzop, podali Ustům jeho. N když pťijal Ješiš ocet, ťekl:
Pokonáno jest! Ll nakloniw hlawh, whprtil dUssi. Tedh
Zidč (pončwadž bhl den pťiprawowáni), abh Uezůstala těla
na kťiži w sobotu (neb bhl weliký ten den sobotni) , prosili
Piláta, abh zťámémi bhli hnútowě jejich, a abh bhli složeni.
Protož přissli wojáci, a zlámali sice hUáth prwnimU i drU:
hěmu, lterýž e nim bhl Ukťižowán: ale kdhž pťissli l Je:
žissowi, jakž ho Uzřeli již mrtwěho, nezlámali hmitů jeho:
ale jeden z wojúků otewťel bok jeho kopim, a hned whfsla
krew a woda. N ten, kterýž to widěl, swčdectwi whdal, a
prawč jest fwědectwi jebo. N oU wi, še prawě wčci prawi,
abhste i wh wčřili. Staloť se to zajisté, abh se naplnilo
Pismo: Kostřw nčm nezlámete. Ll opčt jině Pismo di: Uzťčť,
w koho jsoU bodli. Potom pak prosiť Biláta Josef od Nri:
mathie (protože bhl Učenik Ježifsňw, ale tajný, pro ftrach
pťed Židh), abh smčxlsniti tčlo Ješissowo. J dopUstil Pilát.
Bťissel tedh, a sňal tělo Ježissowo. Břissel pak i Nikodem,
kterýž bhl prwě pťissel k Ježťffowi w noci, nesa smiffeninu
mhrhh a aloe, okolo sta liber. Wzali tedh tělo Ježiffowo,
eš obwinUli je prostčradlh š wolmými wěclUi, jakž jest obhčej

Zidům se pochowáwati. Bhla pal na mistč, kdež Ukťižowán
bhl, zahrada, a w zahxxadě hrob Uowý, w němšto jesstě
ešádný enebyl pochowán. Tu tedy“ pro den pťiprawowáni
židowský, že blizko bhl hrob, položiti Ježifse.

Modlitbh.

Modleme se Uúm nejmilejssi za cirkew

fwatoU Boži; aďh ji Bčch a Hospodilt náš Upokojiti, sjed:
Uotiti a ostťihati rcičil na celém otrsslkU zemskčm: abh ji
knišetstwť a mocnosti podmanil, a nám zde žijicim pokojněho

a tichěho žiwota popťcil, bhchom oslawowali Boha
wssemohonciho.

Modleme se.
Diakon:

Klekněmena kolenla.

SUbdiaton:

Wstaňte.

Btce

x
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Wssemohonci wěčný Boše, klerý sláwu swon wssem
národům w Kristu jsi zjewil: opatrUj dilo milosrdenstwi
swého, aby cirkew twú po celém swělč rozssiťená, š pewnoU
wiroU U whznáwáni jmena twěho setrwala. Skrze. Amen.

Modleme se i za swatěho the

nasseho N., abh Bůh

a Hospodin Ueiš, který jej do ťadU biskUpů whwolil, zdra:
wěho a sskastněho zachowal swě swatě cirkwi, k ťizeni lidn
swatěho Božiho.

Modleme se.
Diakon:

Kleknčmena kolena.

SUbdiakoU:

Wftaňte.

Wfsemohoncč wěčný Bože, Ua jehožto soUdU wsse se
zakládá: shlědni milostiwč na modlitbh nasse, a whwoleněho
wůdce nafseho w nábožnosti zachowej: abh lid kťeskanský,
senž twým ťizenim od tohoto papeže zprawowčm jest, skrze

záslnhh jeho wiry prospiwal.

Skrze.

Nmen.

Modleme se i za wsseckh biskUph, knčze, jáhnh , podu
jáhnh, akolhth, ešorcisth, lektorh, ostiaxxh,whznawače, pannh,
wdowh, i za wesskerý lid swatý Boži.

d
Diakon:

“ Modleme se.
Klekněmena kolena.

SUbdiakon:

Wstaňte.

Wssemohollci wččný Božr, iehožto dUchem celě tčlo
rirkwe se poswčcnje, a ťidi: wdslhš Uáš za wesskerý ťád
prosici: abh darem milosti twě ode wssech ťádů tobč wčrnč
se slonžilo. Skrze. NmrU.
Modleme se i za kixeskanskéhocisaťe nafseho N., abh

Bůh a Hospodin náš barbarskě národh podmaniti ráčil,
k nassemU stálěmU pokoji.

Modleme se.
Diakon:

Kleknčmena kolena.

Subdiakon:

Wstaňte.

Wssemohonci wěčný Boše, w lehožto rUce wsseckh:Uoci
gšjl
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jsou, a wssecka práwa králowstwč: shlédni milostiwě na cisaťe

Uasseho, aby Uárodowč, jenž w son dion moc se důwč:
ťuji, prawici twč mocnosti potlačeni bhli. Skrze. Nmen.
Modleme se i za Uasse katechUmenh: aby Bůh a Ho:
spodin Uúš otewťel slUch srdce jejich a bráml milosrdenstwť:
abh skrze koUpel znowUzrozeni obdržéwsse odefstčni wssech
hťichů, i oni Ualezeni bhli w Kristu Ježťssi Bcimx Uassem.

Modleme se:
Diakon:

KlekUčmeUa kolena.

SUbdiakoU:

Wstaňte.

WssemohoUci wěčný Bože, jenž cirkew son Uowým
wždh plodelU obohacheš: rozmnož wirU a poznáni katechU:
menů Uassich, abh skrze wodU kťtU znowUzrozeUi k shnům

whwoleUi twěho pťipočtěni ďhli. Skrze. Nmen.
Modleme se nám Uejmilejssi k BohU thi
wssemo:
hoUcimU, aďh swět od wesskerých blUdů očistil, Uemoci za:
TUUdil, hlad zahUal, žaláťe otewťel, okowh rozwázal, cestU:
lčcim anráceni,
UedUžiwým Uzdraweni, Ua moťi lidem
pťistawU fpaseni dopťál.

Modleme se.
Diakon:

KlekUěmeUa kolena.

Subdiakon:

Wstaňte

Wssemohouci wěčUýBože, zarmoucených útěcho a pra:
chicich posilUčni, Uechat k tobč pťijdoU modlitbh w jakem:
koliw foUženi wolalčcich: abh wssickUise z toho radowali, že
we swých potťebách twého milofrdenstwi požiwali. Skrzee
Amen.
Modleme se i za !aciťe a rozkolnčkh, abh Bůh a Hon
spodin náš je z wesskerých blUdň wytrhl: a r swatč cirrwi
!atolickě a aposstolskě Uazpčt powolati ráčil.

Modleme se.
DiakoU:

KleknčmeUa kolena.

SUbdiakon:

Wstaňte.
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WssemohoUci wččUý Bože, jenž wfseckh spasenh ěiniš
a chceš, ďy šádný nezahhnUl: shlédni na dUsse, ďábelskon
lstč oklamaně:

abh wssecku Ueprawost kaciťskoU odložili, w

srdcčch se UmoUdťřli, a anrátili
Skrzea

Amen.

se k jedUotě twč prawdh.
7

Modleme se i za erčrnč Zjdh, aďh Bůh a Hospodin
náš sňal ronstu ze srdci jejich, bh oUi takě poznali Ježisse
Krista, PČUa Uasseho.
a
WssemohoUcčwččný Bože, který i erčrU židowskoU
od swčho milosrdenstwť nezapUzUješ: whstyš modlitbh Uasse,
kterč za zaslepenost toho národU pťinássime: abh swčtlo
prawdh twč, jež KristUo jest, poznali a ze swě temnosti wh:
trženi bhli. Skrze. NmeU. .
Modleme se i za pohaUh, abh Bůh wfsemohoncť Ue:
prawost z srdci jejich zapUdil: bh modlh swě zaUechali, a
obrátili se kBohU žiwěmU a prawčmU a kjedinému ShUU
jeho, Ježissi Kristu, Bohu a Pánu UassemU.

Modleme se.
Diakon:

KlekUčmena kolena.

SUbdiakoU:

Wstaňte.

WssemohoUci wččný Bože, kterýž nehledáš smrti, ale
wždhckh žiwota hťissnčků: pťijmi milostiwč modlith Uassi,
a whswoboď je od modloslUžeďnosti, a pťiwtěl je k cirkwt
twě swaté, d!njchwále a slciwč jmena twěho. Skrze. leeU.
(thš

kUčz swatý kťťš odbalUje a lidU Ua stranč cpisstoly UkazUje,

prawť po tťikráte:)

Ejhle dťewo křčže, na lterěm pněl Spasitel swěta.
(Sbor pak po tťikráte odpowťdá:)

Pojtdte, klančjme se.
(Bar pološi knčz křťž swatý před oltáťcm Ua zem, a tťikráte poklekna
pťed Uim rlanč se mU. Bak Uúslednji jini knťžť a lid. Mezi tim

zpiwú sbor:)
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úkorh
1. Bide můj, co jsem ti Učinil, aneb w čem jsem tebe

zarmoǧxtil? odpowčz mi.
Ze jsem tebe whwedl z zemč Cghptské, pixiprawit jsi
kťiž Spasiteli swěmn.
(JiUý sbor wždd zpťwá jazhkem ťeckúm a latinským:)

Swatý Bože, swatý silný, swatý nesmrtelný, fmilUj se
Uad nčmši!

2. Ze jfem tebe Ua poUssti čthťidcet let wodil a maU:
noU Uasycowal a Uwedl do zemč úrodné, připrawil jsi kťiž
Spasiteli swémU.

Jiný sbor: Sloatý Bože atd.
3. Co jsem mčl wice činiti pro tebe, a neUčinil jsem?
Štčpčl jsem tebe w wčnčci xnojt nejsrwostnčjssč, iUčinčUa jst

pťiliš hoťkoU: octem napájela jsi mne w žčzni, a kopim
probodla ssi bok Spasiteli swémn.

Jiný sbor: Swatý Bože atd.
Lide můj, co jsem ti Učinit, aneb w čem jsem tebe za:
rmoUtilř odpowčz mi.

1, Jú jsem pro tebe ranl Eghpt, a th mne bičowa:
nčbo zrazUleš.
Lide můl atd.

.2. Já lsem tč z Eghpta wdwedl, a Faraan

w moťi

rUděm Utopil: a th mne zrazUješ knižatům kněžským.
Lide můj atd.
3. Já jsem pťed teboU moťe otewťel: a th jsi otewťel
ďok můj kopim.
Lide můs atd.
u
1. Zá jsem tebe pťedcházel w oblakowěm sloupU: a th

jsi mne wedl do radnice Piláta.
Ltde můj atd.
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5. Já jsem tě krmil maUUoU na poUssti, a th jsi Ume
poličkowal a bičowal.
Lide můj atd.

6. Jú jsem tebe napcijel wodoU žion

ze skálh, a thš

mne napájel žlUči a octem.
Lide můj atd.
7. Jci jsem proxtebe Kananejskč krcile bil, a ty jsi bit
hlawU moji tťtiUoU.
Bide můj atd.
8. Já jsem tobč dal žezlo krcilowskě, a th jsi dal Ua
hlawU moji trnoon korUUU.
Lide můj atd.
9. Jei jsem tebe welikoU moci powýssil, a th jsi Ume
powýssil na lůžko kťčže.

Nntifona.

Kťiži twčmUse klanime, o PaUe, a swatč

z mrtwých wstcinť twě chwálčme a oslaijeme:

neb skrze

rťčž dostalo se radosti wssemU swětU.

Žalm

66.

Bňsy smčluj se nad námč, a požehnej

ncim: oswět oblččej swůj Uad Uámi, a smilUj se nad Uáúti.

Nntif.

Kťčži twěmU atd.

7 Kťiži wčrný,š

žadným stromem mčrný!

Je li stromU w hájich tobč podobneho

JeUž ma tolik kwčtU, tolik loUbi milostnčho
W korUnč swe Uesonc drabe simč?d u
Dťewo rajskč! Ua Učmž hťeby pťipoutan,

Pnčlo za Uáš sladkě bťimč! u

1 Důstoerho boje walnou
Jazhkn pčj oslawU,
Započinej piseň chwaonU,
Zpiwej Pcmč wýprawU,
Jak staw oběti se paonU

StoUpil ďábln Ua hlawn.

7. Kťiži wčrný atd.
2.

želelo sexStwoťiteli
lčho lidU připadu,
Kdyžto hryzem plodU mťeli
Z wraha zlčho úkladUl
xZa tU dťewa sskodu, weli,

Dťewo má dát náhradu.
s. Kťiži wěrný atd.
3. Clowěckčho quráwa blaha

Toho ťádn žádala,
Bh lest zawřlčho wraha
MoUdrostř fe sklamala.

thUd wzessla spása drahá,
Qded zkáza powsiala.
7. Kťiži wčrný atd.
:1. Tedh když tU swatoU dobu

Snesla času plnota,
Whslala pro lidstwa mdlobU

Syna wččná dobrota;
By se lidstěm we způsobU

erodil z čista žiwota.
7. Kťiži wčrný atd.
5. Pacholiček pláče malý,
Do úzkých bhw jesli dáU;

Matka:Panna w plčnky hali
Toho, jenž jest swčta PáU; u
RUce, Uohy opásalý

Skličnje mU powiján.

7. Kťiži wčrný atd.
6. S tťidcátým když rokem swatý
Doplňowal se mU wěk:
Nefstčstim byw lidským jatý,
Prohřessilým lidem wdčk,
Na dťewť b l kťiže s iatý

Za náa tich Berán .
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Ug Kťiži wěrUý atd.

7. Zlučř poji ho to plěmč,
NU zloU žizUi omdliwá,
Proďodá mU trUim tčmě,
Krew se w tocich whliwá;
Nebe, moťe, zem, swčt bťčmč
Hťichů swých w Ui obmýwá.
xs. Kťižř wčrný atd.

8. QhUi wčtwř Ustrmčlá,
Nr bok swatý UebodoU,
Pťřkrost zjeUmř zlorawčlá,
Již ti dciUo pťirodoU.
N kol krále swčho tčla
Nawažuj se š lahodoU.

7. Kťiži wčrUý atd.

9. Jerm

tyš byl UdůstojeU

Něsti swčta wýplatU,
Za koráb byl,ů Bohem strojeU
K wččUč smrti odwratU;
Krwi BerciUkoon zpojen

Smazal!š Uassi zátratu.
U. Kťiži wčrný atd.
10. Swatčmn

se nekoUečná

Sláwa BohU rozlihej!
thi, SyUU, DUchUwěčná
Chwála se wždy pozdwihejl
FrojjedUomU králi wděčná
Cest wsse swčth probihej! uu

7. Kťiži wčrný atd.
(Mezi tim, co UesoU w kalřchu bostii swatoU khlawnčmU oltúři,
zpiwá sbor piseň Uúslednjici:)
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1. Prápor Krista krciťe pkaje,
Tajemstwi še kťiže wlaje,
Kdež se imrti Upodrobil,
N zni žiwot Uowý dobhl.
2. Na nčm z láskh k nám chtěl dáti
Kokim prsa fwá proklciti;
Toz krew ď wodoU tekla fwatá,

By Uám wina bhťa šňata.
Z. Stalo se, co dáwUým časem
Dawid rawik wěsstUým hlasem;
tha, w emohonci kmže
Ujak wládU swčta š kťiže.

4. Strome

krásUý, pťežádoUci

Sarlatem se ťreile skonci!
Postal se ti osUd blahý,
Ze jst Uesl poklad drahý!

x

5. Witej! Ua swčm ctnčm ramenu
Běstowal jsi swčta cem:;
Učiněn jsi weihoU tčla,
Na Uiž koťisk pekla pUčla.

6. Witej, kťiži, čáko jistá,
W tUto bolnoU dobU Krista!
Rozplameň ctnost wčmých synů,
W hťissných zahlaď

wsseckUwinU.

7. Troxťice, o zťidko wččuč!
chckkereltstwo chwať 1č wděčltč!

Dalxpš Uám kťiže sláwU Pane,
Necht jim wssem se spása stane!

(thž

podluťuje občt lUčz,tU prawi:)

Zápal tent.o od tebe požehnaný wstUp k tobč o PaUe,
a na náe ostup milosrdenstwi twoje.
7

(Bťi podknťowáni oltáťe:)

x x Riď, o Pane, modlith moji, jako zápal pťed obličejem

twým: pozdwihUUti rUloU mých (bnď tobě libeznč lal) obět

wečerni. Polož, Pane, stráž ústům mým a dwčťe wůkol
rtům mým. Nenachhlnj srdce měho k slowům zlofti, kschwa:
lowáni skUtků bezbožných.
(thž odewzdáwúkadidlnici:)
Qheň swč lúskh a plamená wččného milowáni zapal w
srdcich nassich, o Boše. Blmen.
(Pak se modlč:)

W dnchn poniženosti a še srdcem skrousseným nechat
pťijatt jsme od tebe Hospodine, a občt nasse pťed obličejem
twým nechať se kona tak abh se libila tobč, Pane Boze!
Modlete se bralťč, abh ma a wasse obět pťijemna

bhla U Boha the

wssemohoUciho
Qtče naš atd

l

Zbaw Uáš, prosime Hospodine, ode wsseho zlčho, min

nnlěbo, pťitomného i bndonciho, a na pťimlan

blahosla:

wenč neposskwrnčně Rodičkh Božč Marie a twých blahoflao

wených aposstolů Pelra iPawla iQndťeje i wfsech swatých,
uděl milostiwč pokoje za dnů Uassich, abhchom pomoci milou
srdenstwť twého od hťichů wezdy bhli swobodni, a ode
wsseho sonšeni ochráněni. Skrze. NmeU.

K pťijimúni.
Požiwáni Tčla twčho, Pane Ježifsi Kriste, ješto se já
Uehodný osmčlnji pťijmonti, nechat mi Ueni k odsouzeni a
zatraceni, ale po milosti lwč budiž mi na obrann dUsse i
těla i k dosaženi spásh, jenž jsi žiw a kralnješ o Bohem
them w jedUotč Ducha sw. Bsxh po wssecky wčkh wčkůw.
Nmen.

Chlčb nebeský pťiij
bUdU.

q jmeno Hospodinowo wzýwat

,

Pane, Uejsem hoden, abhš wessel pod stťechu moU, ale
tollko rci slowem a nzdrawena bUde dUsse má. (Tťikráte.)

Tělo Pcina nasseho Ježifse Krista zachowej dUssi mon
k žiwotU wččnčmU.

Amen.

Což přijali jsme ústh, čistoU zadržme mhsli, a z darU
časněho prostťedek staň se kU spasenč wěčnémU.

AmeU.

(Timto se koUči obťad swatú.)

Utsse swatá na BiloU sobotU.
(Žalm „SUď mUe o Bože“ jaťo pťi jiUč mssi swatě aš do JUtroitU.
Wssak JUtroit

„Gloria“

žúdUý sc Ueťčkú,Uýbrš hUed Ua to Uáslednje:)

čili „Slciwa Ua wýsostech“ atd.
(Pťi tom se počUe zonit.)

Modlitba.
on

Q Bože, který tUto pťeswatoU noc slá:

wzkťťssenčPánč

oswčcheš, zachowej w nowých ro:

dinh „swě oUdech dUchaswhwoleni, kterčho jsi jim Udčlil, aďh
na tčle i na dUssi obnoweUi, čiston slUžbU tobě prokazowali.

Skrze těhož Bána nasseho Ježisse Kr., jenž š teboU žije a
kraluje w jednotč tčhož Ducha swatčho, Bůh na wčkywč:

kůw. leen.

.

Episstola (sw. Pawla ke Kološ. 3, 1u4).

Bratťi!

jestli jste B Kristem powstali, těch wčci, kterč swrchn json,
hledejte, kdeš KristUš jest sedě na prawici Božť: o wčci,
kterčž swrchU jsoU, pečUlte, ne (o th) kterčž jsoU na zemi.
Nebo zemťeli jste a žiwot wáš skrht jest š Kristem w BohU.
thš pak se Ukáše skristUš, žiwot wáš, tehdh i wh se Ukažte

o nim w sláwě
(Bak zpiwá tťtkráte wždh zwýsseUúm hlasem knčz U oltáťe:

Allelnjal)

(Sbor po Učm wzdd to opakuje)

Žalm 117

Qslawnjte Hospodina, nebok dobrý jest:

neďo na wčky trwá milosrdenstwi jeho.
Žalm 116 Chwalte Hospodina wssčckni narodowe:
chwalte bo wssickni lidě.
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Nebo Ulwrzer jest Uad Uámi milosrdenstwč.jeho: a
prawda Hospodinowa zůstáwá Ua wčkh.

Ewmlgclillm (sw. Mat. 28, 1u7).

Na skonáni pak

soďolh, kdhž již switalo Ua prwni den po sobotč, pťissla

Maria Magdalena a druhá Maria, aťdypohledělh na hroď.
Ll aj, zemčtťeseni stalo se welikě: Uebo andčl Pánč šstouo
pil š Ueďe, a pťtstoUpiw odwalil kámen, a posadil se Ua
Učm. Byl pak oďličej jeho jako blesk, a roUcho jeho jako
snih. N pro strach jeho zdčsili se slrážni a UčiněUi jsoU
jako mrtwi. J promlUwiw aUdčl ťekl ženám: Nebojte se
wh! Ueboť wim, že Ježisse, kterýž ďhl Ukťižowán, hledáte.
Neniť ho tUto; wstalk jest zajistč, jakote bhl ťekl: pojďte a
wizte mčsto, kdež ďhl položen Pán. Bl jdoUce rhchle, powčzte
Učenikům jeho, že wstal zumrtwých: a aj předcházč wáš
do Galilee, tamr jej Uzřite; aj pťedpowčděl jsem wám!
(QstatUť jak obdčerč, až pťed prcfacť.)

Sckrcta. Pťijmř, prosime Pane, modlitbh lidU swého
ď občtowanoU občti: aďh welikonočnimi tajemstwimt zapox
čatú k prospčchU twým smilowánim nám prospiwala. Skrze.
Nmen.
(Brefaci welikoUočUč. Qstatni jak obdčerě:)
(„BeráUkU Božť“ se Ueťťrá. Bo přiijti
welebUč swátosti zpiwá
se bned:)

?ln tison a. LlllelUja,allelUja, alleluja.
Zalm
116. Chwalte Hospodina wssicknt UČrodowě,
chwalte jej wssickni lidě;
Nebo Utwrzeno jcst Uad Uámi milosrdenstwi jeho:

a

prawda Hospodinowa zůstáwá na wčky.

Sláwa thi atd.

Nnttsona.

anlelUja, allelUja, allelUja.

Nnttfona.
Na skonáUipak foboth, kdhžliž swťtalo Ua
prwnč den po sobotč, pťissla Maria Magdalena a drUhá
Marie, aby pohledčlh na hrob. LlllelUja.
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Chwalozpčw

Weledčdussema Hospodina

A zplesal dUch můl, w Bohu Spasiteli mem
Že shledl na pončženi dčwky swe, nebo aj, od těto
chwile blahoslawenoU mne nazýwati budoU wssickni narodowě
Nebo welikč wčci mi Učinil ten, jenž mocný, a jehož
e jmeno swaté jest.
A milosrdenstwi jeho od pokoleni až do pokoleni bou
skcim se ťeho.

y

Učlnll moc ramenem swým: rozptýlil pyssně w mhsli
srdce lejlch.
Ssadll mocnč ďe stolice, a powýssil ponišených.
Lačnč nakrmil dobrými wěcmi, a ďohate pustil prázdne
Ulal se Jsraele slnžebnťra swého, rozpomenuw se na
milosrdenstwč swě

Jakož bhl mlUwil k othm

nassim, k lerahamowi

a

semeni jeho na wěkh.

Sláwa thi atd.

Antťf. Na skonánčatd.
Knčz: Pán 8 wámi.
Lid: J 8 dUchem twým.
Modlitba.
DUcha swé láskh, o Pane, w náa wlej:
abhů, kterč lsi wellkonočnimi swátostml nashtil, son milou
sti swornč Učinil. Skrze. Amen.
Knčz: Bán 8 wámi.
Lid: J o dUchem twhm.
(lte lučuu oud. auolUjaz čuledll:jedll)oo gratinš. aU.z au.
obhčejně.)

Qstatnť lak

ýoď Boši welikonočni.
chrott. (Žalm 138.) Powstaljsem, a jessrčjsem U cebe,
allelulaj: wložilď na mne rnkn son, alleluja, diwná lest
známost twá, alleluja, alleluja.
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Žalm 138. Hospodine, kusil jsi mne, a seznal jsi
Ume: th jsi seral sednuti mč, i powstánč mě. Sláwa

thi atd.

x Gloria.

Modlitba.

Q Bože, jrnž jsi dnessniho dne skrze

wzkťisseni jednorozenčho Shna swčho smrt pťemocl a tak
nám pťčstup kblahoslawenstwč wččněmU otewťsti ráčil: pro:
sime tebe, abhš lh dobrč žádosti, kteréž w náš wnUkUUtim

swým wszzUješ, takč son

milosti nám pomohl whplniti.

Amen.

Episstolll (1!Korim.

x

5, 7. 8.) Bratťi! Whčiskte sta:

rý kwaš, abhste bhli nowé skropeni, jakož jste Uex:akwasseni.
Nebo beránek náš welikonočnč občtowáU jeft KristUš. Brotož
hodnjme Ue w kwan starčm, ani w lwafu zlostť a Uessle:
chetnosti, ale pťefnicich Upťimnosti a prawdh.
Gratulal. To jest deU, kterýž UčinilHospodin, weselme
se a radujme se w Učm. Qslawujte Hospodina, Uebot dobrý

jest: neboť na wčlh trwá

milosrdenstwč jeho.

leelnja.

Nciš welikonočnč berěmet jest občtowaný Kristuš.
Sekwellcc. Qďčti welikonočni chwálU wzdáwej lidc
kťeskanský. Beránek whloupil owce: erřUný Krist:w š
hťčsfnťkhsmčťil the.
Smrt a žiwot w podiwněm zápasilh
souboji: knřže žiwota mrtwý panuje žiwý.

Rciž nám Maria, což,š na cestčspatřila? Hrob Krista
žiwého, a sláwU widčla jsem wzkťisseUčho. AUdčly swědččci,

roucha, plátna zde ležici. Wstalť KristUš mei nadčje, přeu
dejdet wáš do Galileje. Wime jistě, že KristUš wstal z
mrtwých: buď milostiwým witčzem a králem náš žiwých.
Amen. AllelUja.

Ewangelium (fw. Marka 16, 1u7). Za onoho časue
Maria Magdalena, a Maria Jakobowa, a Salouae Uarou:
přlh wonných mastť, aďh pťijdoure pomazalh Ježisse. N
welmi ráno prwni den po sobotě přisslh k hrobU, an jtž
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l

,

slUnce wzesslo. J prawilh wespolck: Kdo nám odwalč
kámen ode dweťi brobowýchř A pohledsie, Uzťelh kámelt
odwalený; bhl zajistč weliký welmi. A wssedsse do hroďU,
Uzkelh mládence, sediciho na prawicť, odčněho roUchem biu
lým; i Ulekly se. Kterhžto ťekl jim: Nebojte se. Ježčsse

hledáte Naza;etskěho, Ukťižowaněho; wstalt jest, neni bo tUto;
aj misto, kdez jes bhli položiti. Llle jděte, powězte Učenikům
jeho iPetrowi, že wckš pťedejde do Galilee; tam jej Uzťite,
jakož powčděl wám.

Krrdo.
Qbťtowúnť. Zemč zatťásla se, a Utichla, kdhž powstal
k soUdU Bůh. WlelUla.

M odlitď a k pre fa ci. Pťijmi, prosimeBane, prosbh
lidU swěho o občtmi obětowanými: abh welkoUočnimi tao
semstwimi započatč skrze ton pomoc k wččnosti nám pro:

fpiwalh. Strze K. B. n. Nmen.
Brtsllti welikonočni.
Bťijťmúni. Beránek náš welikonočni odčtowán jest
KrjsiUo, allelUja: protož hodujme w pťesnicich Upťimnosti
a prawdh, allelUja, allelUja.

Modlitba.

Whlej Ua náo, o Pane, dUcha láskh

swč: abho náo, kterč jsi weli!onočUimi swátostmi nashtil,

son

mllosti swornč Učinil. Skrze Bána n. J. K. Nmen.

w ponděli welikonočni.
Jntroit. (Eč:od. 13.) Uwedl wáe Hospodin do zemč
utekouci mlčkem i medem, alleluja: abh zákon Hospodinůw
wždhcky bhl w ústech wassich, allelusa, allelnja.

Žalm
jeho:

104. Chwalte Hospodina, a wzýwejte lmeno

zwčstujte mezi národh

Sláwa

skntkh jeho.

Btci, Syml i DUchUsw. atd. Khrie.
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Gloria.
Modliutba.

Q Bože, jenž jsi skrzeflawnost welilo:

nočni lidu swčmu prostťedků k spaseUi Uděliti ráčil:

podpou

ruj ho, prosime tebe, swými darh Uebeskými, abh i prawč
swobody shUů Božich dojiti,

i na cestč k žiwotU wččněmU

wždh wice prospiwati mohl. Skrze Kr. P. n. leen.
Cpisstola. (Řeč ze Srntrů ap. 10,37u e:Z.) W cčch
dnech stoje Petr U prostťed lidU, ťekl: Mnži bratťi!

Wht

wčte, kterě slowo se stalo po wssem Jndsku, a sice počawssi
od Galilee, po kťtn, kterýž bpl kázal Jan, kterak jest Bčch

pomazal DUchem swatým a mocč Ježisse z Nazareta; kte:
rýžto chodil dobře čiUě, a Uzdraije wsseckh od ďádla po:
ražeUě: Uebo Bůh bhl š nim. N mh jsme swčdkowé wsseho,
co činil w krajinč Jndské a w JerUsalémč, kterěhožto Usmru
tili, powěsiwsse ho na dťewo. Toho wzkťčsilBůh tťetiho
dne, a způsobil, abh zjewen bhl, Ue wssemU lidu, ale Uám,
swčd!ňm od Boha pťedzťizeným, kteťiž jsme o Uim jedli a
pili, kdhž wstal z mrtwých. N pťikázal Uúm kášati lidU a
swčdčiti, že on jest, kterýž Ustanowen jest od Boha, soUdce
žiwýchai mrtwých. Tomu wssickni proroci swčdectwi wha
dáwaji, že odesstčni hťichů wezmoU skrze jmeno jeho wssiu
ckni, kteťiš wěťi w Uťho.

Gradnal. To jest den, kterýž Učinil Hospodin: weselme
se a rademe se w něm. Rciž Uhni Jsraeli, že dobrý lest,
že Ua wčkh (trwá) milosrdenstwi 1eho. Nlleluja, alleluja.
M AUděl PáUč ostonpil š Uebe, a pťistouplw odwalil
kámen, a posadil se na nčm.
Sekwcnce jako Ua Hod Boži.
Ewmlgclillm (sw. BU!.„24, 13o35).
Za onoho, časU
dwa z Učeniků Ježissowých ssli tobo dne do městečka, !le:čž
bhlo wzdáli od Jernsalema honů ssedesáte, jmeUcm dE:Ucmc.
A ti rozmlouwalť wcspolek o těch wčcech, kterě se bhlh pťi:
hodilh. Z stalo se, když rozmlonwali a sebe se dolazowali,
Msse swaeňo
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že i Ježiš, pťibližiw se, ssel 8 ntmi: ale oči jejich bhlh
držánh, abh ho nepoznali. J ťekl k nim: Kterě jsoU to
ťečt, o nichž rozmlouwáte wespolek ldouce, a jfte smutnt?
A odpowěděw jeden, kterěmuž jmeno Kleofáš, ťell jemU:
Th sám jst pťichozé do JerUsalema, a nepoznal jsi, lteré
wěcř stalh se w Uěm těchto dnůř Jimžto on ťerl: Kteréř
J ťekli: B Ježissowi Nazaretskčm, lenž byl muž prorok,
mocný w skUtkut w ťeči, pťed Bohem i pťede wssim lidem;
a kterak jej wydali nejwhšssi lnčži a knižata nasse na od:
souzeni k smrti, a Ukťižowali jej. Mh pal jsme se nadálř,
žebh on mčl wykonpiti lid israelský: a nyni nad to wssecko
tťeti den left dneo, lakž se to stalo. Ale t ženh nčkterč z
nassich zaskrassily náš, lteréž přede dnem U hrobU bylh a
nenalezsse tčla jeho, pťlssly, prawice, že takě zjeweni andčlu
skč widťld, kteťižto prawi, že jeft žiw. J odessli nčlteťi z
nassich k hrobu, a Ualezli tak, jak žend prawilh, ale jeho
nenalezli. A on ťell knim: Q blázni, a zpozdčli srdcem
kwěťeni wssemn, co mluwili proroci! Zdalřž nemusil Kritho
tčch wěci lrpěti, a tak wjiti do sláwy swč? N počaw od
Mojžisse a wssech prorolů, wyklúdal jim wsseckapisma, lteráž
o něm bhla. J pťiblčžili se k městečku, do kterčho ssli, a
on dčlar se, jaroby chtčl dále jčci. 8 přinmilč ho, ťrouce:
Zůstaň ď námi, neb se pťipozdiwá, a den se již nachýlil.
J wfsel 8 nimi. A stalo se, kdhž sedčl 8 nimi za stolem,
že wzal chleb, a dobroťečil, a lámal, a podáwal jim. J
otewťinh jsou oči jejich, a poznali 1ej, a on zmizel od oči
lejlch. J ťekli wespolek: Zdaliž srdce nasse nehoťelo w náo,
kdhž mluwil na ceftě, a otwiral nám Pisma? A wstawsse
w túž hodinu, wrátili se do Jerusalema, a nalezli shroa
mázdčných jedenúcte, t th, kteťiž e ntmi byli, ani prawi:

Wftal Pán práwě, a Ulázal se Šimonowie 3 whprawowali
tatč onl, co se stalo na cestě, a kterak jej poznalt w lámáni
chlebne
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Krcdo.
Qbťtowúni. Andčl Páně estoupil o nebe, t ťeklženám:
Jehož hledáte, wstalt; jakož ťekl. Nlleluja.

Modlitba

pťed prefaci.

Pťijmi, prosimePane,

prosby lidU swěbo 8 občtmi občtowanými: aby welikonoč:
nimi tajemstwimi započatč skrze ton pomoc l wěčnosti ncim

prospiwalh. Skrze. leen.
Plefarť welikonočni.
Břijťmňni. Wstalt Pán, a Ukázalfe Petrowi. NllelUja.

M odlitba.

Whlej na náů, o Bane, ducha láskh swč:

abdš nciš, které jsi welikonočnimi swátostmi nasdtil, swou
milosti swornč Učinil. Skrze Kr. P. n. Nmen.

sleděle l. po Pelikonoci (sirowodni).
Jntroit.

(l. Petr. 2.) Jako UhUizrozená nemluwňátka,

allelUja, rozUmněho, beze lsti mléka žúdejte, allelUja, allšlUja,
alleluža.

.

Zalm 80. Blefejte BohU spomocUikUnassemn: a
wesele pokťiknjte BohU Jakoďowu. Sláwa thř, Shmt i
DUchU sw. atd. Khrie.

Gloria.
Modlitba.

Propůjč ňám,prosime, wssemohouciBože,

abhchom slawnost. welikonočni, kteroUž jsme dokonali, we
wssech twých činech a w celěm žiwotč swěm ton milosti
zachowall. Skrze Kr. P. n. Nmen. d

Episstola (1. sw. Jana 5, 4au10). Nejmilejssil Wssecko,
co se narodito zBoba, pťemcibá swčt: a toto test to witěz:
stwč, ktrrěž pťemáhá swčt, wira nasse. Kdo jest, jenž pťeu
máhá swčr, leč rdo wějťč,že Zežiš jest Syn Božiř Tent
jest, kterýž pťisfel skrze wodU a lrew, Ježiš Kristno; ne U
wodč toliko, ale u wodč a w krwi. A DUch jest, lterýž
10d
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swčdectwi whdáwú, že Kristuo jest prawda. Nebok tťi jsou,
tteťiž swčdectwi whdáwaji na nebi: Qtec, Slowo a DUch
swatý; a ti tťi jsoU jedno. A tťi jsoU, kteťiž swčdectwi
whdáwajť Ua zemi: DUch a woda a krcw; a ti tťi jsoU
jedno. Poněwadž swčdectwi lidskč pťijimáme, swčdectwi
Boži wětssi jest; toto pak left swčdectwi Boži, ktrrčž sest
wětssť, že whswědčřl o Synn swřm. Kdo wěťi w Shna
Božiho, má sUšědectwiBoži w sobč.

Na miftč GradUaln.

Nlleluja, alleluja. Na den

wzkkisseUiměho, prawi Pčm, pťededet wúo do Galileje.
dAllell:ja.
7. Bo osmi dnech pťissel Ježčš zawřenými dweťmi, a
stál Uprostťed Učenilň swých, a ťerl: Poroj wám. Nllelxxja.

Ewllngclillm (sweJana 20, 19u31).

Za oUohočan,

kdhž byl wečer coho dne, kterýž jest prwni po sobotč, a
dwěťe bhlh zawťenh, kdcž byli Učenicishromáždčni pro strach
pťed Židh, pťťsseleJežiš, a stál w prostťed, a ťekl jim:
Bokoj wáml
A kdhž to powčdčl, Ukcizal jim ruce i bol.
J zradowali se UčeUťci,widoUcePána. Tedy jim opťt ťekl:
Pokoj wúm! Jako mne poslal Btec, i jci posýlám wúo.
To kdhž bhl ťekl, dechl na ně, a ťekl jťm: Bťllmčte Ducha
swatčhý; kterým odestite hťťchh, odponstěii fe jťm, a ktee
rýmž zadržťte, zadržúni jsou. Nle Tomciš jeden ze dwa:
núcti, kterýž slowe Didtho
(BližeUec), nebhl o Uimi, kdhž
pťissel Ježiš.
Tedy ťekli jemU osxtatni Učenici: Widčli jsme
Pána.
Qn pak ťekl lim: Leč Uzťim w rukoU jeho bodeni
hťebů, a wpUstim prst swůj w misto hťebů, a rUku son
wložim w bok jeho, nerčťim.
N po osmi dnech bhli Uče:
nici jeho opčt wnltť, a Tomáš o nlml. Přissel Zešiš za:
wťenými dweťmi , a stál w prostťed a ťekl: Pokol wám!
Botom di Tomássowi: Wlož prst swůj sem, a wiz ruce
mč, a wztáhni rUku son, a wpUsk ji w ďok můj; a nebU:

diž newčťici, ale wčťici. deowčdčl Tomáš, a řekl jenm:

Bán můj, a Bůb můjl

Řekl jemU Ježiš: Že jsi mne

widčl, Tomássi, Uwčťil jsi: blahoslaweni, kteťiž newidělř, a
Uwčťili. Mnobě zajistě i jinč diwh činil Ježiš pťed obliu
čejem Učeniků swých, kteřiž UejsoU psáni w knize tčto.

Llle

tdto wěei jsoU napsánh, abhste wěťili, že Ježiš lest Kristuo,
Shn Boži, a abhste wěťice, žiwot mčli we jmenU jeho.

Krcdo.
Qbťtowúnť. Nndčl Bánč šstoUpil ď Uebe, i ťekl žeu
nám: Jehož hledáte, wstalt, jakož ťekl. Nlleluja.

Modlitba

pťed prefaci.

Pťijmi darh, prosime,

Bane, weselici se cirkwe: a sižto jsi pťičim: takowého wen
seli propůjčil, spolU i owoce wččnč radosti ji Udčl. Skrze

Kr. B. n. Amen.
Pťijimúni. Wlož prst swůj sem, a wiz misto hťebů,
allelUja: a nebUdiž newěťici, ale wčťici. AllelUja, allelUja.

Modlťtba.

Brosilne Pane Bože náš: abh swatci

tajemstwi, lterá jsi nám ku pomoci nassebo whkoUpeni Uděu
lil, i nhnějssim i bUdoucim prostředkem nám bhla. Skrze.

leell.

uru
Ucďěle ll. po U)elikonoci.

Jntroit.

(Žalm 32.) MilosrdenstwiHospodinowa plna

jest zemč, allelUja: slowem Hospodinowým nebesa Utwrzena
jsoU, ZllelUja, allelUja.
Zalm 32. Weselte se sprawedliwi w HospodinU: Ua
Upťimnoskpťislussi chwálenť. Sláwa thi atd. Khrie el.

Gloria. Modlitba.

1. B Boše, jenž jsi skrzeShna

swěho padlý swět zase pozdwihnouti ráčil: propůjč wěťicim
swým stálěho potěsseni , abhš těm, jež lsi od pádU wěčnč
smrti whtrhl, neskončenýchpopťál požiwati radosti. Skrze.
Amen.

2. Q Bannč

Marii.

Popťej nám slUžebnikům

swým, prosime, Pane Bože, abhchom se ze stálého zdrawi
dusse t tčla radowali, a na pťčmlUwUslawnč a blahosla:
weUě Panny Marie od nhnějssiho zármUttu zbaweni bhli
a wěčně radofti požiwali.
3. Za cirkew neb za papeže (jako w neděli l. adwe).
Episstola (1. sw. Berra 2, 21u25).
Nejmilejfsi! Krčx
. stUš trpěl za náo, wám pozůstawiw pťiklad, abhste Ucislcǧ
dowali sslěpčjč jeho; kterýž UeUčinil bťřchU, aniž lest nale:
zena lest w ústech jcho; kterýžto,.. kdhž mU zloťečili, nezlou
ťečil, kdhž trpěl, nebrozil, ale whdáwal se soUdicimU bo ne:
sprawedliwč; kterýžto hťichh Uasse sám Ua swěm těle wnesl
na dťewo, abhchom hťichům zemrouce, sprawedlnosti žiwi
bhli; lehožto zsinalostř Uzdraweni jste. Neďo jste bhli jako
owce bloUdici, ale nhni obráceni jste l pastýťi a biskUpU
dUssi swýche

Na

mistě

GradUalU.

Llllelnla. Poznalt Učenčct

Pcina Ježisse w lámáni chleba. Alleluja.
M. Jci jsem pastýť dobrý, a znám owce swč, a znaji
mne mč.

BlllelUja.

Ewangclillm (sw. Jana 10, 11?16). Za onobo časU
ťekl Bán Ježiš fariseům: Já jsem pas tť dobrý. Dobrý
paslýť dciwú šiwot swůj za owce swč. Llle Uájemnit a ktee
rýž Ueni pastýť, 1ehož Uejson owše wlastni, wida wlka, an
jde, oponssti owce, a Utiká: a wlk lapá a rozháni owce.

Nájemni! pak Utiká, nebo nájemnik jest, a nemá pěče a
owce. JČ jsem pastýť dobrý, a znúm swě, a znaji mne mě.
Jako mne zná Qtec, i já zncimthe, a žiwot swůj dáwúm
za owce swé. Mámť i jiné owce, kterěž nejsou z toboto
owčince: t ty mUsim pťiwésti, a hlaš můj slhsseti bUdon, a
bude jeden owčinec a leden pastýť.

Krcdo.
Obťtowčmi. Bože, Bože Utůj, k tobčt z jitra bdťm:

.
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a we smenU twém pozdwihowati bUdU (l tobč) rnkoU swých,
allelUja.

Modlťtbh

pťed prefaci.

1. Spasitesnčho pože2

hnáni, o Bane, nechk nám swatá občk wždhcky pťinássi:
abh, co w talemstwi whkonáwá, mocison dolonala. Slrze.
Nmen.

2. Q Panně

Marii.

Twým smilowánim,o Pane,

a pťimlUon ďlahoslawenč Pannh Marie,

nechknám tato

oběk k stcilčmU užitku a pokoji nyni napomáhá.
Z. Za cirkew Ueb za papeže (w nedčli 1. adwentni).

Brcsaci weltlonočni.
Bťijimúni. Jci jsem pastýř dobrý , allelnja, a znám
owce swě, a znasi mne mě, allelula, alleluja.

Po pťilimcini modlitbh.

1. Propůjč nám, pro:

sime, wssemohoUci Bože: adhchom, obdržewsse milost twou
ožiwulici, z twých darů wždy se chlUbiti mohli. Skrze.
Nmen.

2. Q Pannč

Marii.

Přijawsse, o Pane, spasenix

swěho pomoc, Uděl, prosime, abh náš ochrana blaboslaweně

Bannh Marie

podporowala: pončwadž z úcth kni

tyto

darh twě welebnosti jsme občtowali.
3. Za cirkew neb za papeže.

sleděle lll. po U)elikonoci.
Jntroit. (,Žalm 65.) Plesejte BobU wsseckazemč, atlee
lula, žalm řitejte jmeml jeho, alleluja: sláwU wzdelte chwále
jeho. AllelUja, allelUja, atlelUjal
Žalm 65. Rcete Bohn: jak hrozUi json skutkowě
twoji Hospodinel Pro množstwi moci twě koťlti se bUdoU
tobč nepťútelě twoji.

Sláwa thi

atd. Khrte eleison.
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Gloria.
Modlitbh.

l. Q Bože,

jenž bloUdicťmswčtlo

prawdh swé okazUješ, aďy Ua ceftU sprawedlnosti se nawrán
titi mýhli: popťej wssem , kteťiž wťrn lťeskanskoU whznáu
waji, abh se warowali, co se jmenU kťeskanskčmn protia

ije,

a co na ně pťislussi, bedliwč konali. Skrze.

Nmene

(2. a 3. jak pťedcssloU Ucdčli.)

Episstola (1. sw. Perra 2, Uu.19).
sim wáš,

Nejmřlejssil Pro:

abhste jaložto pťichozi a pohostiUni zdržowali se

od tčlesných žádosti, kterěž bojUji proti dUssi, obcowáni swě

mezi pohanh majice dobré,

abh w tom,

w čem Ulrhajč

wám jako zločincůrn, spatťUjice dobré skUtkh wasse, welebili

Boha w den nawsstiweni. Boddáni tedh buďte wsselikému
lidskčmU zřizeni pro Boha: bUďto králi, jako nejwhšssimu,
aneb wladaťům jako od Učho poslaným, t potrestáni zloa
činců, ale kpochwale doďrých; nebo tak jest wůle Boži,
abhste doďře činťce k mlčenč pťiwedli erědomost
nemoUu
drých lidi: jato swobodni, a ne jalo majťce swobodU za zá:
stěrU zlosti, ale jako služebnici Boži. Wsseckh ctčte, bratro
stwo mtluste, Boha se bojte, krúle w Uctiwosti mčjte. Sln:
žebnici, poddánť bUďte we wssi bázni pánům, netoliko do:
brým a mirným, ale takč newhodným. Nebo tat jest mi:
lost w xKristU Ježissi, Páml Uassem.

Na mistě GradualU.

NllelUja,allelUja. thoU:

peni poslal lidU swčmU Hospodin, alleluja. MUsel Kriftuo
trpčti a z mrtwých wstátť, a tak wjiti do sláwh swč, allelUja.

Ewmlgelinm (sw. Jana 16, 16u22).
ťekl Bán Ježiš

Učenčkůmswým: Maličko,

Za onoho časU
a již neuzťite

mne, a opět maličko, a Uzřitemne; neb de thci.

Tedh

ťekli nčkteťi z Učeniků jebo wespolek: Co jest to, že nám
prawi: Malťčko a neUzťite mne; a opčt mallěko, a Uzřite

Ume, a: JdU thci?

Protož prawtli: Co jest to, že

prawi: Maličko? Newime, co prawč. Poznal pak Ješiš,

že se ho chtčlř tázatř, a ťekl jim: Q tom se tážete mezi
seboU, že jsem ťekl: Maličko, a neUzixťtemne; a opčt man

ltčko, a Uzťite mne. Amen, amen prawim wám: že wh
ďUdete kwileti a plakati, ale swět se bUde radowati: wh pak
se bndete rmoUtiti, ale zármUtek wáš obráti se w radost.
Žena kdhž rodi, zármutek má, Uebo pťisfla hodina jeji: ale
kdhž porodila ditě, již nepamatUje na bolest pro radost, že
se narodil člowěk na swčt. Protož i wd Uin owssem zármU:
tek máte: ale opčt wáů uzťim, a radowati se ďUde srdce
wasse, a radosti wassi žádný Uoodejme odxwáů.

Krcdo.
Obťtowúni.

Cýwal dUsse má, Hospodtna,

chwálitj

bUdU Hospodina w žiwotč swčm: žalmh zpiwatlj bUdU BobU
swčmU, dokUď bUdU. YllelUja.

Modlřtďa

pťed presacč 1. Skrze tatotajemstwi,

o Pane, nám Uděl: abhchom pozemskč žeidosti krotili, a neu
beskč milowatt se naUčllt. Skrze. BlmeU.
(2. a 3. jako předessloU Ueděli.)

Pťijimúni. Maličlo a neUzťite mne, allelUja:
maličko, a Uzťite mne, neb de k thi. Allelnja.

Modlitďh

opčt

po pieijimčmi. 1. Swátostť, kterčjsme

pťijalt, prosime Pane, at Uáo Ua dUssi swým pokrmem obe

noiji

a na tčle son

pomocťopatruji. Skrze. Blmen.

(2. a 3. jako pťedessloU neděli.)

Ueďěle 17. po U)elikonocč.
Jntroit. (Žalm 97.) Zpiwelte Hospodinnpifeň noon,
allelUja: Ueď diwně wčci Učiliil Hospodin, alleluja: pťed
očilUctjUárodů zjewll sprawedlnost swon, allelnja, allel. all.

Žalm 97. Spaseni Učlnlla jemU prawice jeho, a
rámč swatč jeho. Sláwa otci atd. skhrie.

Gloria.

Modlitbh

1 Q Bože lenžwěťčciswějednohosrdce

a jedne wůle čňniš: udčl lidu swenm to milowati co přiu
lazUleš a po tom toužiti, co slibuješ, abh Uprostťed zmčn
a nestálosti toboto swčta srdce Uasse tam bhla upewnčna,
tde prawě jsoU radosti. Skrze Kr. B. n. Amen.
(2. a 3. jako w Uedťli ll. po Weljkon.)

Episstola (sw. Jak. 1, 17u2l).

Nejmilejssi! Wssee

likč dáni wýbornč, a každý dar dokanlý o ýůrh jest, ďstu:
pujici od the swčtel, U nčhož neni promě.nčni, ani zproo
mčnčni zastiněni. x Nebo dobrowolnč zplodil núš slowem
prawdd, abhchom bdli nčjaký počátek stwoťeni lebo. Wťte
to, bratťi moji nejmilejssi. BUdiž pak každý člowčk rychlý
k slhsseni, ale zpozdilý k mluweni, a zpozdilý k hnčwU. Nebo
hněw muže nekoná sprawedlnosti Božč. Brotož odwrhouce
wsselikou UečistotU a hoonst zlosti, š tichosti pťijimejte wsaté
slowo, kterěž múže spasitl dUsse wasse.

Na mistč GradUálU.

AllelUla,alleluja. Brawice

Hospodinowa zpúsobila tu moc: prawice Hospodinowa whu
wýssila mUe Nlleluja

Ewangclium (sw. Jana 18 Zwlš)

Za onoďo časU

ťeťl Ban Jeziš učennikům swým: Jdu k tomU, lterýž mne
poslal a žádnh z wáo neptá se mne kam sdešř Llle. že
lsem th wěci mlUwil wám, naplnil zármntek srdce wasse.
Ale lá prawdu prawim wám: Užitečné jest wúm, abhch 1ci
odessel; nebo neodeldU li, nepťijde l wám Utěssitel: paklit
odede, posslu ho k wám. N on kdhž pťijde, trestatt bUde
swčt z hťichu, a z sprawedlnosti a z soUdU. Z hťichU zaji:
sté, že newčťili we mne; ze sprawedlnosti pal, že jdu kOtci,
a již neUzťite mne; z soudu pak, že lniže tohoto swčta již
jest odsoUzeno. Jesstě mnobo mám mlnwiti xwám, ale nea
múžete sUěstiUhni. thž
pak pťljde ten DUch prawdh,
UaUči wáo wsselikě prawdč; Uebo nebude mlmoiti sám od
seďe: ale cožkoliw Uslhssi, bnde mlUwťti, a co pťilťti mú,
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zwťstuje wám.

in

mne oslawi; nebo z měho wezme, a

zwčstUje wám. Wssecko, cožkoliw má Qtec, mč jest. Proto
jsem ťekl, že z mého wezme, a zwěstUje wám.

Krcdo.
Občtowúni. Blesejte Bohn wssecka země, žalm ťi!elte
jmenU jeho. Pojďte a slhsste, a whprawowati budn wám,
kteťiž se bojčte Boba,
mě. NllelUja.

Modlitba

jak weliké wčci Učinil Hospodin dUssi

pťed presaci.

Q Bože, jenžšnám Udčo

liti ráčil, že skrze Uctčni hodnč občtowáni na ledinčm da nej:
whšssim Božstwi podilU bčřeme: propůjč Uám, prosime, abho

chom, jako ton

prade

poznáwáme, jč hodným chowánim

i dosáhlť. Skrze Kr. P. n.

Amen.

(2. a 8. jako w ned. ll. po Wclit.)

Břijimúni. Když pťijde Utěssitel, Dnch p,rawdy, neo
stati bUde swět z hťichn, a z sprawedlnosti a z soUdU.lele:
lUja alleluja
o

Bo pťijimani modlitbh

1 Pťifpějnám, Bane

Bože naš: abhchom skrze to, co jsme U wiťe pťijali

i od

hťichn očisstčnť, i pťed nebezpečeUftwim zachránčni

bhli.

Skrze Kšr. B. n.

Nmen.

(2. a 3. jako w ncd. U. po Welik.)

sčcďěle M po U!elikonoci.
Jntroit.
(Js. 48.) W hlasn plesánč zwěstnlte, ohla:
ssthe to, allelnja: a rozneste to aš do končin země: Wh:
koUpil Hospodin ljd swůj, allelUja, allelUla
Ž alm 65 Blesejte Bohn wsseckazemč, žalm ťikejte

lmeml jeho: sláwn wzdejte chwalejeho Slawa thi,
Khrie

atd

Gloria.
Modlitbh.

1 Bože od nčhožto wsse dobré pocházi,

dejž prosicim tebe: bhchom twým wnnknntim mhslili, co
prawého jest, a twým wedenim totéž whkonáwall. Skrze.
Nmen.
(2. a 3. jako w Ued. ll. po Welik.)

Edisitola (sw. Jak. 1, 22u27).

Nejmilejssi! Bnďu

tež člnttelě slowa aj ne poslnchači toliko, oklamáwajice sami
sebe. Nebo jesteli ldo poslUchač slowa, a ne činttel, ten
pťirownán bUde mnži, spatťujčcimU obličej narozenč swěho
w zrcadle: i wzblédl se a odssel, a bned zapomenUl, jakýbh
bhl. .Nle kdobh se wzhlédl w dokonalý zákon swobodd a
zůstalbh w nčm, nejsa zapominawý posluchač, ale činitel
skntkn, ten blahoslawený bUde w skUtku swčm. Zdá:li se

pak komn zwáš, še jest nábožný, a nepojimá w Usz jazhka
swěho, ale swodi srdce swě, toho marnč jest náboženstwi.
Náboženstwi člstč a neposskwrněněU Boha a the jest toto:
Nawsftčwowati sirotkd a wdowh w soušenich jejich, a nepou
sskwrnčnčho sede ostťihati od tohoto swčta.

Na mistě GradualU.

x

LlllelUja,alleluja. Wstalr

z mrtwých Kristuo, a zaswitil Uám, lterěžto swon krwč wh:
koupil. Llllrlnja.

7. Wyssel jsem od the, a pťisseljsem na swět: opan
sstim opět swčt, a de k thi.
Allelnja.
Ewangclinm (sw. Jana 16, 23u30). Za onoho časU
ťekl Bčm Ježčš učennitum swým: Amen , Amen prawim

wám: BUdete:li zač prositi the

we jmenu měm, dát wám.

Až posawad sste za nic neprosili we jmenu mčm: proste, a
wezmete, abh radost wasse bhla dokonalá. Toto jsem wám
mťUwiwal w podobenstwčch: pťicházit hodina, kdež ne již w
podobenstwich mlnwitl bUdU wám, ale zjewnč wám bUdU o
thi zwčstowa:l. W tcn den budete we jmem: mčm proa

sili; a neprawim wám, že já budU the

za wáo prositi;

nebo Qtec sám milUje wáo, protože wh jste mne mllowali,
a Uwťťili lfte, že jsem já od Boha whssel. thsel
jsem
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od the, a pťissel jsem na swčt: opět opousstim swčt, a jdu
k thč
Řkou jemu Učenniri jeho: Lťj, Uhni mlUwiš zje:
wnč, a žádného podobenstwi neprawiš; nhni wime, že
wssecko wčš, a neni tobě potťrbi, abh se kdo tebe tázal:
proto wěťime, že jsi od Boha whsscl.
Kredo.
Občtowúni. Dobroťrčte národowě BohU nassemu: a
učiňte, at jest slhssán hlae chwálh seho: kterýž položil dUssi
UwU k žiwotU: a nedal w pohnnti noh mých.. Požehnán
bnď Bůh, kterýž neodwrbl modlitbh mě, a mllosrdenstwi
swčho neodlal ode mne.

Modlitbh

BlllelUja.

pťed prefaci.

1. Bťijmi,Pane,wěťťr

cich prosbh o občtowanými občsmi: abdchom skrze tUto slne
žbn Uúbožnč oddanosti k nebeskčsláwě dospčli. Skrze. Amea
(2. a 3. jako wU. ncd. po Wcli!.)

Bťijimúllť. Zpiwejte Hospodiml, allelnja: zpiwejte
HosprdinU a dobroťečte jmenU jeho: zwčstthe den po dnt
spaseni jeho.

NllelUja, allelnja.

Modlitbh

po pťijimánie

1. Bropůjčnám, proa

sime Pane, abhchom, nashceni jsoUce moci Uebeskčho stoln,
tobo žádali, co prawčbo, a čeho žádáme, pak takě dosáhli.

Skrze.

Nmen.
(2. a Z. jako w ncd. U. po Welik.)

D slanebewstoupenl

pečněro

Jntroit.
(Skntk. 1.) Mužt galilcjssti, co stolite hle:
dice do nebe? Allrlnja. Jak jste ho widťli jdonciho do
nebe, tak pťijde. Nlleluja, allelnja, allelula.
Žal m 46. Wssickninárodowč tleskejterukama: prozpěa

wnjte BobU hlasem wrselostť. Sláwa thi

atd. Khrie.

Gloria.
M od litd a. Bopťej nám, prosime, wssemohox:cč
Božr:

abhchom, jako wťťime, že jedUorozený Shn twůl a thUa
upitel Uáš dnessniho dUe na nebesa wstoUpil, i mh dUchem

nhni 1lž o rnirn pťebýwalt w nebesich. Skrze. Amen.
Epťsstola. (Rěč ze Skntků aposst. 1, 1nu11.) Prwni
zalistč ťeč učinil ssem, ú Teosile, o wssem, co začal Ježiš
činiti a Učiti, až do dne, w kterčmž dáwaje skrze Ducha
swatčho pťikázani aposstolům, lež bhl whwolil, wzat jest;
simžto i sebe samčho zlewowal žiwěho po swčm UmUčeni
we mnohých důwodich, UkazUje sed jim po črhťicet dni, a
mlUwč o králowstwi Božime A poled o nimi, pťikazal jim,

abh erdchúzeli z JerUsalema, ale očeláwalt zaslťbenithowa,
které jste (prý) slhssell skrze Usta má; nebo Jan zajlstč kťtil
wodoU, ale wh pokťtěni bUdete Duchem swatým , ne po
mnohých těchto dnech. Pročež kteťi se bhli sessli, tázali se
ho, ťkoUce: PaUe w tomtoall časU nawrátiš krňlowstwi israu
elskěř J ťekl jim: Nenit wasse wěc znáti čafh a chwile,
kterěž Qtec položtl w moei swě; ale pťijměte moc DUcha
swatěho, přicházejiciýo na wáš, a bUdete mi swčdkowě w
JerUsalemě, a wc wssem JUdskU, i Samarskn, a až do
poslednichp končiU země. N kdhž to powěděl, ani na to
xhledi, wdzdwižen lest, a oblak wzal lej od oči lejich. Ll kdhž
za nim do nebe jdoUcim hledili, aj, dwa muži w roufsejbio
lčm stáli wedlex nťch, rteřižroi řerlř: Muži galřlejsscč, co stoe

lite hledice do nebeř

Tento Ježiš, rterýž wzatjest od wčw

do nebe, tak pťijde, jak lste jej widěli jdouciho do nebe.

Na mistč GradUalU.
Nllcluja, allelUjae Wstan
pil Bůh ď radostným zpiwánim, a Hospodin Be szkem
troúbh. AllclUja. Hospodin na Sinaji we Swathni, wstoue
pil jest na wýsost a 1al wěznč.

NllelUsa.

Ewangtlium (sw. Marka 16, 11u20).

Za onoho časU

Ukázal se Zežiš jedenácti Učennikům, kdhž seděli za stolem,
a trestal nedowěru jesich a twrdost srdce, že těm, kteťiž jej

wžkťisscnčho widěli, mwčťůi.

A ťell jim: Jdouce po wssem

swětě, kažte ewangeliUm wsiemU stwoťeni. Kdo Uwčťi a
lpokťtěn bUde, spasen bUde: kdož pak nerčťť,
bUde zatra:
cen. Tato pak znameni následowati bUdoU tčch, kteťťžUwěťi.
BUdoU we jmeUU mém zlé dUchy wymitati, nowými 1au
zhkh mlUwitl,xhadh brciti, a jeftližebh co ledowatěho pili,
neUsskodi jim; na nemocně ďudoU rUce wzkládati, a dobťe
jim ďUdee N zajistč Pán Ježiš, kdhž jim odmlnwťl, wzat
jest do nebe, a sedi na prawici Boži. N oni ssli, a kázali
wsindh, a Pán lim pomáhal, a potwrzowal ťeč(lejich) násle:
dnsicimi (na to) dlwh.
Kredo.

Qbčtowúni. Wstonpil Bůb o radostným zpiwálňm, a
Hospodin ee zwulem tronbh. Nllelnla.

Modlitba

pťed presaci.

Pťijmi, o Pane, dath,

kterč za pťťčinoUslawného na nebewstoupelti Shna twěho
pťináfsime, a popkej milostiwč, abhchom od pťťtomných
nebezpečenstwi whswobozeni bhll, a žiwota wěčněho dosá:

hli.

Skrze. Nmen.
Prcfaci o Uanebewstonpeni Báně.
(Tato presace ťiká se aš do HodU Božiho swatodUssniho.)

Bťijimúni.

Zpiwejte Hospodinn, kterýž wstnpUje nad

nebesa nebeš, k wýchodU. .NllelUja.

Modlitba

po pťijimáni.

Udělnám, prosimewsie:

mohoUci a milosrdný Bože: abychom, čeho jsme widitelným
tajemstwim pťijali, i podlě newiditedlného oUčinkU, dosáhll.
Skrze. Amen.

zuň

Bčeděle Ul. po U)elikonoci.
Jntroit.

(Žalm 26.) thlyš

HospodiUehlao můs,

kterýmž lsem wolal l tobě, alleluja: k tobč jlnlnwtlo srdee
.mč, tebe hledaka twáť má: twáťi j twě Hospodine!dledati
bndoU, neodwracnjž twáťi swě ode mne; alleluja, .allelUja.
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Žalm

26.

Hofpodin oǧwťcenimě, a spaseni mě, koe

ýož se bUdU báti?

Sláwa thi

x

i Shmx i DUchUswatčmu; atd.

Gloria.
Modlitbh.
to dáti, at ton

1. WssemohoUcčwččný Bože, rač nám
lťbeznoUwůli núbožnč plnime, a weleb:

nosti twč čistým srdcem sloUžime. Skrze.

2. Q nanebewstonpeni Páně.
Episstola (1. sw. Pet. 4, 7m11).

Nmen.

Nejmilejssi! Bnďte

opatrni, a bděte na modlitbách. Pťede wssťm pak společU,oU
mezi seboU Ustawičnon lástU mějte; nebo lúska pťikrýwá
množstwi hťichů. Wespolek (bnďte) k hostim pťiwětiwi bez
reptúni. Jak jeden každý pťljal milost, tak sobě wespolek
posluhnjte, jako dobťčrozdawači mnohonásobnč milosti Boži.

MlUwčcli kdo, (mluwiž) jako ťeči Boži; posthuje:li kdo,
(ěiniž to) jalo z moci, kteréž UdčlUje Bůh, abh we wssem
ctěn bhl Búh skrze Ježisse Krista, Pána nasseho.
NllelUia, allelnja Bůh kralowal xnad Uúrodh wssemi:
Bůh sedi na stolici swatě swě. LlllelUja.

7. Nenechám wúo sirotků: de, a pťide lwám, a ra:
dowati se bUde srdce wasse.

Nllelula.

Ewangclium (sw. JaUa 15, 26. 27 a 16, 1n4.)

Za

onoho časUřekl Bán Ježiš Učennilům fwým: thž pťijde
Utěssltel, kterěhož já posslU wcim od the, Dncha prawdh,
jkterýž od the pocházi, tent bUde o mnč swčdectwi whdáx
wati; j wh swčdectwi whdáwati bUdete, nrbo od počútku
oe mnoU jste. Toto jsem wám mlUwil, abhste se nehorsslli.
Wen ze sskol whženoU wáo; ano pťichúzi hodina, že každý,
kdož wáo gabťje, domniwati se bUde, že bh tim Bohu slouu

žil. A lo wám učini, protože Uepoznali the ani mne.
Ale toto mlnwtl jsem wám, abhste, kdhž pťijde hodina,jroza
pomcm:li se na to, že já jsem to powědčl wám.

strcdo.

Qbětowčmi. (Žalm 46). WstoUpir Brxh o radoseným
zpiwúnim, a Hospodin oe szkem troUbh. Bllelnja.
Sekreta. 1. Nechr náš, o Bane, neposskwrnčné občti
očisti, ua mhslem nassim nebeské milostř sitU propújčia

Skrze

Bána ne J; K. Nmen.
2. Q nanebewst. Pánč.
Bťijimúni. Otče! když jsem bhl š nřmi, já jsem je za:
chowáwal, kteréž jsi mi dal, allelUja: ale nhni de k tobč:
neprosimk, abyš rje wzal ze swčta, ale, abho je zachowalod
zlčho, aljelUja, allelUja.

Modlttdh po přijimáni.

1. Q Pane, který jsi

Uáš swatými darh Uashtil,eUděl nám prosime, abhchom tobč
za ně wždhckh děkowali. Skrze Kr. P. n. Amcn.

2. Q nanebewst. Páně.

Řa ýoď Boži swatoďnssni.
Jntroit.

(MoUd. 1.) DUch Páně

naplňUje okrsslek

zemč; a to co zdrzUje w sobč wssecko, má známost hlasU
jeho. LlllelUja, allelUja, allel

Žalm 67 Powstaniž BUh a rozptýleni buďte nepťau
tele jeho: a nechs UtekoU,kteťižbo nenawidi, od twaři jeho

Sláwa thi atd.
Modlitba.

Bože, jenž jst dnessltiho dne srdre wěťie

cčch oswčcenim DUcha swatého whučil, dejž nám w tčmš
DUchU prawé wěci smýsslet a z jeho potčssenť wždhckh se

radowat Skrze Pana nasseho8 K Nmen š
Edifstolll. (Řeč ze SkUtků Nposstol 2 1uusl)

W

tčch dnech, kdhž se naplnilo dni padesate, bhll wssickm spolu

na jednom mistě; l stat se rhchle szl

ď nebe, jalo pťta

cházejiciho prUdkčho wětrU, a naplnil wesskeren dům, kdež
bhli, sedice. J Ukázali se jim rozdčleni jazhkowč jako oheň,
Msse swatň.

U
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a pofadil se na kašdčm z nich; a naplnčni json wssickni
DUchem swatým, a počali mlUwili rozličnými jazhkh, jakz

DUch swatý dáwal jim whmloUwati

Bhli pak w Jerusa:

lemč pťebýwajici Žide, mUži nábožni ze wsselikčýo narodU,
kterýž pod nebem lest. N kdhž se stal ten ýlao, sesslo se
množstwi, a na mhsli zmámeno jest, že je slhssel jedenkaždý,
ani mlUwi jazhkem leho. J dčsili se wssickni, a diwili se,
ťkoUce: Nj, zdaliž nejsoU tito wssickni, kteťiž mlUwi, Galir
lejssti? a kterak jsme mh slhsseli (od nich) jedenkaždý jazhk
swůj, w kterěmž lsme se zrodiliF Partfsti a Medssti a Elao
mitssti, a kteťi pkebýwaji w Mesopotamii, w ZUdskUa Ka:

padocii w Pontu a Nsii we Fthšii aBamsilii w Eghptč
a w krajinách Libhe, kteraž jefl wedle Cyrenh, a pťichozi
Řimane, Židě takě, i w nowč na wirU obraceni , Kretssti
i Nrabssti, slhsseli jsme je, ani mluwi jazhkh nassimi welike
skutkh Boži.
Allelpja, allelUja. Whpustiš dUcha swěho, a stwoťeni
bUdoU, a obnowiš twáť země. NllelUjae (Zde se klerne.)
Bťijď swatý DUsse, Uaplň xsrdce swých wčrných, a oheň
laskh swě w nich roznčt

Sekwcnce Pťijdiz DUchUswatý, u Sessliž w nebi
zňatý u Baprsslek swe jasnostť
Břijdiž, Qtče chndých, x Dárce darů sstědrých, uu
Udčl srdcim swčtlosti.
Těssiteli božský, uu Hoste dUssi fladký, uo Q sladkč
občerstweni.
Polehčeni w práci, ou W zkoUsskáchdej pomoci, uuoW
pláči pak potčfseni.

Swčtlo nejjasnčjssi! u
naplniz wčťicich

Bez twoji pomoci u
walů

mU sskodlcťch.

Srdce Uejmilejsiťwo Swých

Člowčk nemůž zmoci u
r

Naa

Qbmej nasse sskwrnh,uu Platně Učiň činh, u Uzdraw
nasse nedUhh.

Skrot srdce zphsinělost, n

Spraij

Hřej mhsle stUdenost, u

náo DUchUpoUhýl

Uděl swým wčřicim uu W tebe donfajicim n Dar
sedmerý swůj swqtý.
Dej odplatU ctnosti: u Nebeů blaženostl no Wždh
8 tebou požiwati.

Amen. AllelUja.

EwangeliUm (sw. Zana 14, 28831).

Za onoho časU

ťekl Pán Ježiš UčeUUčkůmswým: MilUjexli kdo mne, ťeč
moU zachowáwati bude, a Qtec můj bUde jej milowati, a
k nčmU pťijdeme, a pťibytek U nčho Učinime; jl!do mne nen
milUje, ťečť mých nezachowáwá. A ťeč, kteroU jste slhsseli,

neni má, ale toho, kterýž mne poslalž the.

Toto mlUwil

jsem wcim, U wcio pťebýwaje. Utčssitel pak Dnch fwatý,
kterěhož possle Qtec we jmenU mčm, ten wáo naučť wssem
wěcem, a pťipomene wcim wssecko, cožkoli bUdu mlnwitť
wám. Pokoj zůstawuji wám, pokoj swůj dáwám wám: Ue
jako swčt dáwá, já dáwám wám. Nermntiž se srdce wasfe,
aniž se strachUj. Slhsseli jste, že já ťekl jsem wám: Jdn,

a (zase) pťide l weim. Kdybhste mne milowali, radowali
bhste se owssem, že de k thi;
Uebo Qtec wčtssi mne jest.
A nhni powěděl jsem wám, prwě nežlibh se stalo, abhste,
kdhž se stane, Uwčťili. Ziž nebUdU ď wámi mnoho mlUu
witi, neďo přicházi kniže tohoto swčta, a na mnč nemci

ničehož. Ale abh poznal swčt, že miluji the,

a jakož mi

pťikázeini dal Qtec, tak člm“m.

Krcdo.
Qbťtowúnč. Potwrdiž to Bože, což způsobil mezi námi,
z chrámn swého w Jerusalemč, tobě oďětowati bUgoň ťráe
lowě rary. Allelxxja.
Srkrcta.

Brosťme tebe, o Bane, aďyo pťinessenč oběti
Uw

poswětil, a nasse srdce oswicenim DUcha sw. očistil. Skrze

Pána Uasseho J. K. Amen.
Bresaci o sw. DUchU.

Pťijťmůni. J stal se rhchle szk o Uebe, jako pťicháa
zejiciho prUdkého wětrn, rde bhli sedice, alleluja, a Uaplněni
jsoU wssickni DUchem swatým,

mluwťce weliké skUtkh Božť,

allelnja, alleluja.

Modlitba

po pťijimánie

WhlitiDUchaswatého,

o Pane, nechs nasse srdce očisti, a fon rosoU U wroUcnosti
plodně je Učini. Skrze Kr. P. n. Amen.

Ua ll. swátek swatoďnssni.
Jntroit.

gŽalm 80.) Krmčl je z rUrU obřli, aUelUja:

a met:em ze skálh Uashtil je, allelnja.
Zalm 80. Plesejte BohU, spomocnikU nassemU: a

wesele pokťikthe Bohn JakobowU. Sláwa Btci atd.
Modlitbae
Bože, jenž jsi aposstolům swým Udělil
DUcha swatého: propůjč lidU swěmn oUčiUekpobožně prosbh,
abh tčm, jřmž jsi dal wirU, i pokole popťiti rúčil. Strze

Kr. P. Ur Nmen:

Episslola. (Reě ze Skntků aposstol. 10, 42b48.)

W

tčch dnech otewťew Betr Usta swá, ťekl: Muži bratťil Nám
přikázal Bán kázati lidil a swčdčiti, že oU lest, kterýž Usta:
nowen lest od Boha, soUdce žiwých i mrtwých. Tomu
wssicknt proroci swědectwi whdáwaji, že odesslčnč hřichů
wezmoU skrze jlneno jeho wssicklli, kteťiž wčťi w něho.

thž

Betr jesstě ta slowa mluwil, připadl DUch swatý Ua

wsseeckheklrťiž posloUchali slowa.

J Užaslř se wěťici z obťizkh,

kteťiš byli pťlssli o Betrem, še i na pohanh mllost DUcha
fwatého whlila lest. Nebo slhsseli je, mdi mlUwi jazhkhž“ů
wrlebi Boha. Tedh odpowěděl Betr: Zdaliž můžé kďo.zan

drániti wodh, abh nebdli pokťtěni tito, kteťiž Ducha swaa
tčho pťijall, jako i mhř 8 rozkázal je pokťtiti we jmeUU
Pána Ježissc Krista.
Nlleluja, alleluja. Mluwilť rozličnými jazhkh aposstolč
welikč skUtky Božť. Nlleluja.
(Zde se klekne.) Bťijď sw. Dnsse, naplň
wěrných a oheň láskh swě w nich roznčt.

srdce swých

Sekwence (jako na hod Boši).
Ewmlgelium (sw. Jana Z, 18u21).

Za onobo času
ťekl BáU Ježiš Ntkodémowi: Tak Bůh milowal swčt, žr
Syna swěho jednorozeněho dal, abh žádný, kdo w nčho
wčťi, nezathul, ale mčl žiwot wěčný. Nebot neposlal Bůb
Shna swčbo na swčt, abh soudil swčt, ale abh fpasen bht
swět strze nčho. Kdo wěťi w nčho, Uebýwá souzen: ale
kdož newěři, již jest odsouzen; neďo newěťi we jmeno jeo
dnorozeněho Shna Božibo. TeUtot pak jest soud: že swě:
tlo pťisslo na swčt, a milowali lidč wice smU, nežli swčtlo;
nebo skUtkowč jejich bhli zli.

Každý zajistč,

kdož zle čini,

nenáwidi swčtla, a nejde k swčtlu, abh nebhli trefláni skutc
kowč jeho :uale kdo čini prade,
jde l swčtlu, abh zjewrni
bhli skutkowě jeho, protože w Bohn Učinčni jsou.

Krcdo.
Občtowúnť. Zahťměl ď nebe Hospodin, a Nejwdšssi
whdal hlaš swůj: a úkazalh se stUdnice wod. Nlleluja.

Sekrcta. Brosime tebe, o Bane, abhď darh thto mi:
lostiwč poswčtil, a občl duchowni, kterou jsme pťinesli, při:
jal, a Uáe bodnými učinil, bhchom tobč wěčně obětowáni

ďýti mohli. Skrze Kr. P. n. leen.
Brcsari swatodussUi.

Pťijimúni.

DUch sw. nauči wáe,

alleluja,

cožkollw

mlthň budU wúm. BllelUja.
Modlitba.
Prosime tč, o Pane, abho lidU swčmu

pťispčlš a kterčžto jsi nebrskými talemstwimi Uashtil, abho
1e pťed zlosti nepťátelskoU zachránil. Skrze Kr. B. n.
Amen.

uud

sled. 1. Slawnost nejsw. Trojice.
JUtroit. Božehnána bUď swatá Trojice a nerozdilná
Jednota: whznciwejme ji, neb jest Učinila ď námt milosr:
denstwi swé.
Ž alm 8. Hospodine, Bane Uáš, jak pťediwné jest jmeno

twě po wssi zemi. Sláwa thi atd.
Modlitba.
WssemohouciwččnýBože, jenž jst stoým
slnžebnikům popťál, abh we whznáni prawé wťry sláwU
Trojice wččně poznali, a w moci welebnosti Jednotě se
klanělť: prosime tebe, abhchom pro stálost wirh těto ode
wsseho protiwenstwi wždhckhostťiháni bhli. Skrze Kr. B. U.
Nmen.

2. Q Bože, silo wssechw tebe donajicich, whslhš mi:
lostiwě woláni nasse: a pončwadž bez tebe mdloba lidská
nic nemůše, račiž nám milosti swě propůjčiti , bhchom U
whplnčni twých pťikázáni i wůli i skntkemse zalibili. Skrze

Kr. B. n. leen.
Episstola (r Řim. U, Zšwšš).

O hluborosti bohac:

stwi, mondrosti i wědomosti Boži! Jak jsoU nezphtatelni
soUdowč.jeho a newystižitelttě cesth jehol Nebo ldo poznal
smysl Bánč? Aneb !do bhl jeho rádcem? Nneb kdo prwé
dal lemn, a bUde mu zase odplaceno? Nebo z nčho a skrze
nčho a w nčm ssou wsseckh wčci: jemu sláwa na wčky.
?lmen.

Graďllal. Božehnaný jsi, Hospodine, kterýž widiš proa
pasň a sediš nad cherubinh.
Božehnaný jsi, Hospodine, na obloze nebeskč a chwa:
litebný na wčkh. AllelUja, alleluja.
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Božehnaný jsi PaUe Boše otců nassich, a chwalitebný
na wčky. Nlleluja.

Ewangclium (sw. Mat. 28, 18w29). Za onoho času
řekl Pán Ježiš

učennikům swým: Dána

Uwc na nebi t Ua zeml.

křtice je we jmenU the,

jest mi wssctiká

Protož jdouce Učtewsseckynárodh,

i Shna, i Ducha swatěho, Uččce

je zachowáwati wssecko, což jsem koli pťikázal wxim. Ql aj,
já o wcimi jfem po wssecky dnh, až do skonáni swěta.

Krcdo.
Obťtowúni. Božehncmý budiž Bůh Qtec, a jednoron
zený Shn Boži, těž i Duch swatý, pončwadž ď námi uči:
nil milosrdeUstwi swč.

Sckrcta. 1. Poswčtiž, prosime tebe Bane Bože náš,
pro wzýwáni jmena twěho přinessenou oďěr tuto:
ni učiň náo občti wččnou.

a skrze

2. Qbčti nasse, prosime Pane, kterč lsme tobě pťineu
sli, milostiwč pťijmi, a udčl nám, aďhchom stálé podpory
nalezli. Skrze Kr. B. n. Nmen.
Brtsacť

o Nejsw.

euu.e“rojici.d

Pťijimňnť. Dobroťečime Bohu nebeskému, a pťede
wssemi žiwými whznáwati jej budeme, nebot jest Učinil
o námi milosrdenslwi swé.

Modl.itbh.
1. Nechs nám prospčje k spaseni tčla i
dUsse, Bane Bože náš, pťijimáni tčto swátosti, awhznáwáni
wččnč eTrojice swatč, a jejť nerozdilnč Jednoty.
Skrze
Kr. P. n. Nmen.
2. Takowými, o Pane, nashceni darh lsouce, propújč
nám, prosime: abhchom spasitelných darú přijimali, a nikdh
tebe chwáliti nepťeftáwali. Skrze Kr. B. n. Nmen.
(Na mistč Ewang. sw. Jaua čte se Ewang. na ned. l. po sw. Dnchu.)

Ewangrlillm (sw. Lul. 6, 36u42).

Za onoho času

ťe!l Bán Ježiš Učennqi!ňmswým: Buďtež milosrdni, lalož
t Qtec wáš milosrdný lest. Nesuďte, a neďudete soUzeUi;

nepotupthe, a nebUdete potUpeni; odpoUsstčjte,a bude wám
odesstčno. Dáwejte, a bUde wám dáno; mirU dobroU a
natlačenoU a natťeserU a osUtoUdaji w lůno wasse. ToUž
zajistč měroU, kteroUž mčřiti bUdete, bUde wám zase odmč:x

ťeno. Bowťděl pak jim i podobenstwi: Zdaliž může slepý
slepčho wésti? Nepadnou:liž oba do sámh? Neni Učemlik
Uad mislra: ale dokonalý bude každý, bUde:li jako mislr jeho.
Což pak widiš mrwu w okU bratra swého, a bťewna, kte:
rěž w okU twčm jest , Ueznamenúšř Aneb kterak můžeš

ťici bratrU swčmU: „Bratťe,

Uech ar whwrhnu mer

z

oka twčho,“ sám w olU swěm bťewna newida? Bokrhtče,
whwrz prwč bťewno z oka swého, a tehdh prohlédneš, abho
whňal mrwu z oka bratraeswěho.

sla dcn Bošsho “ččlq.
Zemroit. (Žalm 80.) Krmil je z :UkUodřli, allelxxja:
a medem ze skály nashtil je, alleluja, allelUja, allelUja.

Žalm 80. Plejejte Bohu, spomocnitn nassemU: a
wesele pokťikthe Bohn Jakobowu. Sláwa thi atd.
Modlitba.
Q Bože, jenž jsi nám w pťepodiwně
swátosti památkU Umučeni swěho zůstawil: popťej nám, pro:
sime tebe, abhchom swatci tajemslwi tčla a krwe twě tak
welebili, abhchom owoce whkoUpenť twčho stále w sobč zao
kUsilť. Skrze tčhož K. P. n. Amen.

Episstola (1. k Korlnt. 11, 23u29).

Bratťil Jci za:

jistč pťijal jsem od Bána, což whdal jsem i wám: že Pán
Ježiš w tU noc, w rteroUž zrazeU bhl, wzal chlčb, a ditd
Uččniw, lámal a řekl: Wezmčte a jezte: Toto jest tčlo mě,
lterčž za wáš whdáno bude; to čiňte na moU památku.
Tak i kalich, kdhž powečeťel, ťka: Tento !alich jest Uowá
Umluwa w mě krwi; to čiňte, kolikrátloli piti budete, na

moU památkn. Nebo lolikrátkolt bUdete chlčb tento listi, a
kalich pčti: smrt Bánč zwčstowatibUdete, dokawadž nepťijde.
Brotož kdokoliw bnde jisti chlěb tento, aneb .skšalichBánč
piti nehodnč, winen bUde tčlem a krwi Báněe ansiž pak
sám sebe člowčk, a tak z toho chleba jez, a z kalicha pi.
Nebo kdo ji a pije nehodnč, odsoUzeni sobč ji a pije, jelt:
kož nerozsuzUje těla Báně.

Graďllal. Qči wssech donaji w tebe Hospodine, a th
dáwáš pokrm jejich w čaš pťťhodný. Qtwiráš rUkUson:
a naplňnjcš wsselikého žiwočicha požehnánim.
Blllelnja,
allelusa.
Tčlo mč jest práwě polrm, a krew má jest práwč ná:
poj. Kdo ji tčlo mě, a pije moU krew, we mnč pťeďýwá,
a jci w nčm.

Sckwencc. Chwal Sione, Spasilele, pochwal Wůdce
i Pastýťe, pťeradostným zpiwánim.
Založeni chwálh wzácnč, chléb žiwotný ncim domácnč,
Kristuš jest pťedstawený.
BUdiž chwála dokonalá, budiž wěčná, bUdiž ftálci, buď
radostnč plesáni.
Den zajistč slawný ctime, w lterčmž památku činimxe,
toho Ustanoweni.
Pťi stolU krúle nowčho, Bercinek nowý starčho zwho
klost staroU pťijimá.
Co KristUš z wečera činil, to l swč památce porUčil
knčžim opětowati.
To pťeswatč porUčeni knčži pťčjmoU, poswčchi chléb
i wino k občti.

To, co rozUmem nestibáš,

k čemU čichem nedosáháš,

necht wira dosahnje.
Tčlo pokrmem wýborným, krew nápojem oprawdowým;
ldo to můž, pochopiti?
. ,

Pod sednoU každoU způsobon celý KriftUo jest, a dou
boU um nelze skrifta děliti.
Bez lámáni, bez dělcni, beze wssebo rozceleni, w celosti

se přijimá.
Bťijimá jeden i wice, pťijimá jich na tisice; awssak
stráwen nebýwá.
BeroU dobťi, beroU i zli, jichž Uťitek jest rozdilný, neb
ť žiwotU neb k smrti.

Smrt
dilným u

jest zlým a žiwot dobrým; Uznej,1ak dilem rozo
jde rowné pťijimánie

Aj, chlčb andělů

nebeských, Učiněn pokrm počestných,

nebodných tu odhánčj.
Bhlk jrst dáwno figurowán, kdhž bhl Jsák občtowán,
tajemstwi to znamenej.
Q pastýťi Uáš, Ježissi, rozpomeň se na son řissi,
kterouž žiwi tento wčk.
Th náš milostnč ostťihej, tebe wěčnč wtdčt popťej,
tn, kde sám jsi na wčry.
Th, jenš wssecko můžeš i wiš, a náď smrtelně zde

lrmiš wlastnim tčlem i lrwi:
StolU twěho hodownikh Učiň wěrně slUžebnity w twě
nebeskéradofti. Amen. Nlleluja.

Ewangelinm (sw. Jana 6, 56w59).

Za onoho času

ťell Bán Ježiš zástUpům židowským: Tělo mé jest práwč
polrm, a krew má jest práwč nápoj. Kdo ji mé tčlo, a
pije moU krew, we mnč pťebýwá, a já w něm. Jakoš mne
poslal žiwý Qtec, a já žiw jsem pro the: tak i ten, kdož
si mne, šiw bUde pro mne. Tot jest chlčb, kterýž ď nebe
ďstoUpil; ne jako otcowč wassi jedli manu, a zemťeli. Kdo
ji chlčb tento, ťiw bude Ua wčkh.

Krcdo.
Dbť!owúnť.

Knčžč zápal Hospodlnúw a chlebh Bohu
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swémU obětUji: a protož swatč bUdoU Bohu swěmu, a neo
posskwrni jmena jeho. NllelUja.
Sekreta. Brosime tebe, o Bane, abho cirkwk swě dar
sjednocenč a pokoje Udělil, pončwadš se těmtto občtmi utaje:

mně whznamenáwaji. Skrze Pána.
Presacť o narozeni Báně.

Nmen.

Pťijťmúlli. Kolikrátloli bUdete chlěb tcnto jisti, a kac
lich pili, smrk Báně zwčstowati bUdete, dokawadž nepťijde.
Brotož, kdokoliw bUde jisti chlčb tento, aneb kalťchBáně piti
nehodně, winen bUde tčlem a krwi Báně. AllelUja.

Modlitba.

Učiň, prosime tebe, o Bane, abhchom

podiln bránim na twěm Božstwi Ustawičněnashcowáni bhli;
což se nám časným pťijimánim twčho drahěho tčla a krwe
pťedobrazUje. Jenž jsi žřw atd. Nmen.

Ueděle U. po sw. Dnchn.
Jntroit. (Žalm 17.) Hospodin bhl obraUcem mým, a
whwedl mne na prostranUo: a spasena mne Učinil, nedot
chtčl mne.

z
Žalm 17. Milowatč bUdU tebe, Hospodtne, silo má:
Hospodčn twrz má, a oUtočisstčmč, a whswoboditel můj.

Sláwa tht atd.
Modlitbh.

1. Bopťej ncim, o Pane, abhchomknej:

swětějssimu jmenU twčmU Ustawičně Uction bázeň a hore
lion láskU mčli, jessto nikdh ochranoU son neopoUsstiš
tčch, kterěžto jsi w lásce swě Utwrdil. Skrze. Nmen.

2. Q Tělu Božim.
.
Episstola (1. sw. Jana 3, 13u18).

Nelmilejssi! Ne:,

diwtež se, jeftliže wáo swět nenáwidi. Mh wtme, že pťex
nesent jsme ze smrti do žiwota, Uebo milUjeme bratťť. skdo
nemilUse, zůstáwá w smrtť. Každý, ldož neUáwidi bratra
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swého, wražednit jest, a wite, še žúdný wrašednit
žiw“ota wččněho w jobě zůstúwajčciho.

nemá

W tomt jsme pou

znali„lásku Boži, že on žiwot swůl za Uáo položil: i mh
máme za bratťi žiwoth llásti. Kdobh měl statek tohoto swčta,
a widčlby brarra

swčho nouzř arpčcť, a zawřelby “srdce swé

před nim: kterakž lciska.Boži zůstáwá w nčm? ShUáčkowč
moji, Uemilnjmež slowem, ani jazhkem, ale skutkema prawdou.
Gradnal.
K HospodinU, kdhž jsem soUžen býwal, won
lal jsem: a whslhssel mne. Hospodine whswoboď dUssi moU
od rtů neprawých, a od sazhka lstiwého. Nlleluja, allel.
Hospodine, Bože můt„ w tede jsem doUsal: spasena
Ume Učiň ze wssech stihajicich mne, a wyswoboď mne. All.

Ewangelinm (sw LUke14,16w24).

Za onoho času

ťekl Bán Ježiš Učennikům swým: Clowěk nčjalý Učinil weu
čeri welikou, a pozwal mUohých J poslal s!Užebnikasweho
w hodinU wečeťe, by ťekl pozwaným, abh pťťssli, že již
pťipraweno jest wsseeko. J počali se wssťcknispolu whmloUo
wati. Brwni ťekl jemU: Weš jsem konpťl, ar mUsim whu
siti a ji shlědnomi: prosim tebe, měj mne whmluwena. A
drahh ťekl: Patero spreženi wolů jsem koUpil, a jdu abhch

jich lesil; prosim tebe, mčj mne whlnluwena. A jiný ťekl:
Žem: jsem pojal a protož nemohu pťtáťti Ll nawrátiw se
služebnťk zwěstowal to BaUU swemn. Tehdh rozhněwaw se
hospodáť, ťekl slUžebniru swěmU: Whjdi rhchle na námčsti,
a na nlice města, a chUdé i mdlě, a slepč i kUlbawé Uweď
sem. J ťekl slUžebnik: Pane, stalo se, jakž ssi rozkázal, a
jesstě jest mislo. J ťekl Bán slUžebniku: Whjdiž Ua cesth

a mezi ploth, a pťiUUt wejiti, at se naplni dům můj. Prao
wim pak wám, že žádný z mužů těch, kteťiž bhli pozwámť,
neolUsi we.čeťe mě.

Krcdo.
r.e eObčtodúUť. Qbratiž se Hospodine, a whtrhni dussi
moU: spasena Ume Učiň pro milosrdenstwi swé.
D
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Srkreta. Nechf Uáo oběf, o Bane, kteroU twémn 1meml
občtowati máme, oěisti: a den ode dne kwhjednáwálli nebeu
skěho žiwota pťiwádi. Skrze K. P.xn. Nmen.

2. Q Těln Božim.
Brcsaci o Uarozeni Pěmě.
Pťijimúnť. Zpiwali bUdUHospodinn, kterýž mi dobrých
wčci Udělil: a prozpěwowati bUdU jmeun Hospodina Nej:
wyšssiho.

Modlltby.

1. Bťijali jsme swatč darh, pročežťebe,

o Pane, prosime, abhchom častým zaměstUáwánim o timto
tajemstwim na cestě spaseni prospiwali. Skrze. Zlmen.

2. Q Tělu Božim.

sleděle Ul. po fw. DUchU.
Jntroit.

(Žalm 24.) Pohlediž na nme, a smilnj se nade

mnoU: nebot osamělý a chUdý jsem: wiz poniženi mě a
praci mou: a odesk wsseckhhřťchy mč, Bože můj
Žalm 24 K tobe Hospodine pozdwihl jsem dUsse
swě: Bože můj, w tebe doUsam, Uechk Uejsem zahanben

Sláwa thi atd.
Modlitbh.

1. Bože, obrance wtebe donsajicich,bcz

nčhožto nic w náů neni dobrěho, Uic swatého: račiž rozr
Umožiti nad Uámi milosrdeUstwi swě, abychom teboU zprao
wowáUi, teboU wedeni, tak prossli časnými těmito statkh,
bychom wěčných Ueztratili. Skrze Kr. P. n. Amen.

2 Qde wssechUáš uu (ned 7. po Zjew Pánč)
Z Dle libosti
Epřsstola (l sw Per š 6w11) Nejmřlelssil Bokořre
se pod mocUoU rUkoU Boži abh waď powýssil w čaš naě
wsslťwenl; wsselikon péči son UwrhoUce Ua něj, nebo jou
má pěči o wáď. Střizliwi bUďte, a bdeěse;dUebo plotťink

wúš lxáhel.jqko ťwonti lrw obcházi,dhlňdajep Uú

fežral:
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lemUžto odpirclte, silni U wčťe, wědonce, že těž Utrpeni dčte
se tomn, kterčž Ua swětě 1eft, wassemu bralrstwn. Bůh
pa! wsselirč mtlosň, rrerýž pxowolal náo r wččnč sláwč swě
w KristU Ježissi, ome (wáo), kdhž maličko potrpite, dokonalě
Učini, Utwrdi a Upewni. Jemu slciwa a panowáni Ua wčky

wěkůw. !lmen.

Gtadllal. Uwrz Ua Hospodina pěči swou, a on tě
krmiti bude. thž jsem k Bohu wolal, on whslhssel hlao
můj: (a whkonpil mne) od tčch, kteři se pťibližowali če mnč.

Allelnja, allrlnja. Bůh sondce sprawedliwý, silný a trpčliwý,
zdali se hněwá každěho dne? AllelUja.
Ewangelinm (sw. LUk. 15, 1un10). Za onoho časU
pťibližowali se k PánU Ježissowi pUblikáni a hťisinici, abh
bo slhsseli. J reptali fariseowě a zákonnici, ťkouce: Tento
pťijimá bťissnilh, a ji o Uimi. J powčdčl jim podobeňa
stwi toto, ťka: Který jest z wáď člowčk, lenž má fto owec;
a ztrati:li jednu z nich, zdaliž nenechú dewadesciti dewiti
na poUssti,a jde po tě, kteráž se bhla zratila, nž ji nalere?
Akdhž ji nalezne, wloži ji Ua ramena swci, a radnje se;
a pťijda domů, swolá pťátelh a sousedh, ťka jim: SpolU
radujte se oe mnon, neb jsem nalezl owci swou, kteráž se

bhla ztratila.

Prawimk wám, že tak bude radost w nebi

Uad jednim hťťssnikem pokáni činicim (wčtssi), nežli nad
dewadesáti dewiti sprawedliwými, !teťiž nepotťebnji pokúni.

Nneb která žena, malici deset peněz, ztratixli jeden pe:
niz, zdali nezažže swice, a nemete domn, a Učhledá pilnč,
dokndž nenalezne?

A kdhž Ualezne, swolá pťitelkynč a souu

sedly, ťkouc: Spolu radujtež se oe mnon; nebo jsem nar
lezla peniz, kterýž jsem bhla ztratila. Takt, prawim wám,
bUde radost pťed andělh Božimiz nad jednim hťissnikem,
pokáxú činicim.

ercdo.

,

Dbčtowúni.

Donsati bUdoUw teďe, kteťiž znaji lmeno
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twč: neboď neopusňl hledajicich tč, Hospodťnee Žalmh zpia
wejte Hospodinn, jenš pťebýwá na Sionn, Uezapomněl na
lťik chUdých

Sckrcta. 1 Sbledni
cirkwe:

o Bane, na darh prosici tebe

a popťej, aďh wěťici UstawičUým poswěcowanim k

spaseUi swemUje přijimali Skrze Amen.

2. thlhš

náo (ned. 7. po Zjew. Bánč).

3. Dle libosti.
Prrsaci o nejsw. Trojici.
Pťijimčmi. Brawim wám, radost bUde pťed andělh
Božimi

nad jednim hťissnikem pokcini čiUicim.

Modlitbh.
1. Necht ncio, oBane, fwátosti twč, kteo
rých jsme pťijali, ožinji:
a náo od hřichů očistčnčtwěčc
němn milosrdenstwi pťiprawi. Skrze J. K. Búna nasseho.
Amen.

2. Qčistiž a posilniž náo (ned. 7. po Zjew. Bánč).
3. Dle libosti.

sleďěle 17. po fw. Dnchn.
Jntroit.

(Žalm 26.) Hospodin oswiceni mě a spaseni

wč.x,kohož se bUdU báti? Hospodin ochrance žiwota měbo,
kobož se bUdU strachowali? Nepťátelč moji, jenž dmne
sUžnji, oni sami zemdleli a padli.

Žalm 26. Bht se postawilř protř mnč wojenssti stae
nowě, nebUdet se báti srdce mč. Sláwa atd.

Modlitbh.

1. Del nám, prosime o Banc, aďh běh

toboto swěta twým ťizenim w pokosi bhl sprawowána g
cirkew twá z náboženstwi pokojněbo „potěsseni mčla. Skrze.
Nmen.

2. Qde wssech uu (7. ned. po Zješw. Bánč).
Z. Dle libosň.

x

e

A
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Episstola (k Řťm. 8, 18uo23). Bratkil

Mám za to,

še Utrprni tohoto časU Uelson rowna u,lmdoncťsláwě, kteráž
se zjewi na náo. Nebo očekáwáni (wssebo) stwoťeni očekáwá

zleweni shnů Božich. Marnofti zaliftě poddáno lest stwoťeni,
ne chtěle, ale pro toho, kterýž je poddal w Uadějil nebo
i samo stwoťeni whfwobozeno bUře od služednosti porUsseni,
w swobodU sláwh synů Božich. Wime zajistě, že wssecko
stwoťeni lkci, a (jako) kU porodu prarUje až posawáde. Ne:
toliko pak ono, ale i my sami, prwotinh Dncha majiri, i
mh w sobě lkáme, očekáwalice whwoleni synů Božich, whn
koUpepi tčla nasseho, w Ježissi KristU, Pánu Uassem.
Gradllal. Buď milostiw, Hospodine, hťichům Uassim:
abh snad neřckli mezi národh: Kde jest Bůh lejich. Spon
moz nňm, uB!Zože,spasiteli Uáš: a pro sláwU jmena swého,
Bane, whswoboď Uáo. NllelUja, alltelnjad
Bože, 1enžo se posadil na trůn, a foUdiš sprawedliwě,
ďUdiš outočisstěm chUdých w soUženi. Nllelnla.

Ewlmgelillm (sw. LUk. 5, 1u11).

Za onoho čafu,

kdhž fe zástUpowě na Ježisse walili, abh slysseli slowo Boži,
oU stál podle árztra genrzaretského. J Uzťel dwě lodř, any
stoji U lezera, rybáťi pak bhli wyftoUpili, a wppirali sitč.

Wstoúpiw par Ua lednU z lodč, lteráž bylaj Šimonowa,
prosil ho, abh od zemč odwezl maličko. Ll sedě Učil z
lodtčty zástupy. Když par přestal mrnwčci, řerr r Ščmonuowř:
Wez Ua hlUbinU, a rozestťete sitč swě k loweni. J odpor

wťdale Šlmon, ťekl jemn: Mlstťe, pťee celon noc pracox
wawsse, ntc jsme nepopadli: ale kslowU twémn rozestrů
sik. !l kdhž to Učtnul, zahrnuli welťké množstwi rhb; tre
halelj xse pakr osit lejich. eZ pokhnnll towarhssům, tteii bhll
nanltné lodi,u adh přissli a pomohli lim. J pťlssli, a Uaplr
nili obč lodlčkh, tak že fe těmčř potopowalh. Což kdpž Uzťel

Šlmon Peťr, jpadl k nohám Ježťssowým, ťka: Qdeldi ode
mne, Bane;
nebos lfem člowěk hťissný. Hrůza zajistě
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ďhla jej obkličila, i wssecky, kteťi 8 nčm bhli, nad lowem

rhď, kterez bhli popadli; ta! iJaloba a Jana, shnh Zeďeu
deowh, kteťiž ďhli towarhssi Šimonowi J dť Ježiš Štmoa
nowi:

Nebojž se: jiz od tobo časU lidi bUdeš lowiti

U

přiwezsse k zemi lodě, a wssecko opUstiwsse, ssli za nim.

Krrdo.

,

Občtowúni. stčť
oči mě, abhch snad neUanl do
smrti; abh snad neťekl nepťitel můj: Switčzil lsem nad nim.
Sekreta. 1. Brosime teďe, o Bane, aďhš občti nasse

pťřjala se smiťil: a nassi zpumou wůli milosti son
pťiweidčl Skrze. Nmen
2. Wyslyš nao uo (7. ned. po Zjew. P.)

ltobě

Z. Dle libosti.
Pťijimúni. Hospodin twrz má, a oUtoččsstčmč, a who
swoboditel můj, spomocnil můj.
x

Modlitbh.
neio očlsti, a son

1. Pťijatá tajemstwi,prosimeBane, nechk
milosti chrcini. Strze. Amene

2. Qčistiž Uáo u
3. Dle ltbosti.

(7. ned. po Zjew. B.)
auupnruu

sleďěle 7. po sw. Duchu.
Jntroit. (Žalm 26.) thlyš

Hospodčneolae mrxj,rtee

rýmz lsem wolal l tobě: spomocnikem mým buď, neopoUsstčj
mne, aniž zhrzejž mnoU, Bože spasitelt můj

Žalm 26 Hospodin oswicenimč,aaspaseni mě,
koýo se ďUdUbáti? Slawa thi ald
Modlitbh.
1. Bože, kterýžlsimilUsicimtebe erldiu
telnč statkh pťlprawil: račiž wlist w srdce nasse wrouci
lúskU; adhchom tebe we wssem a nad wssecko milulice zaslie
beni twých, kterčž přewýssl:ji wsseckU šúdoft, skUtečně dossli.

Skrze K. Amen.
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2. Qde wssechuu (ned. 7. po Zjew. B.)
Z. Dle ubosti.
Episstola (1 sw. Per. Z, 8u15). Nejmllesssť! Wssťš
ckni bndte jednomhslnť, litostiwť, milownici bratrstwa, milo:
srdni, mťrnť, pokorni, erdplacujťce zlěho za zlé, ani zloťečeni
za zloťečeni, ale Uaproti dobroťečice; Uebo ltomU powoláni
jste, abhste požehnánim dčdičnč wládli. Nebo kdo chce mi:
lowr:tiu žiwot, a widčti dobrč dnh, ten zdržUj jazhl swůj od
zlěho, a Usta jeho ať nemluwi lsti. Qdchhl se od zlého a
ťiň dobrč; hledej pokoje a ftihej ho; nebo oči Bánč na
sprawedliwě, Ussi jeho k prosďám jejich: ale obličej Báně
na činici zlě wěci. Nx!do jest, jesstobh wám usskodil, budete:li
ncisiedownřci dobrěho? Nle i trpite:li co pro sprawedlnost,
blahoslaweni jste. StrachU pal jejlch Uebojte se, a neko:
rmukte se Nle Bana Krista poswčcujte w srdcich swých

Gradnal.

Qchrance Uaš, popatť Bože:

a wzhledni

na slUžebnťkh swč.

Hospodlne, Bože zastUpů, wpslhš modlitbou moU Nlle:

luja, alleluja.
Hospodine w sile twč radowati se bUde král:
fpasenim twým weseliti se bUde náramnč. Nllelnja.

Ewmlgclillm (sw. Mat. 5, 20u24).

a nad

,Za onoho času

ťekl BČU Ježiš učenikům swým: NebUdeeli hojnčjssi sprao
wedliwost wasse, nešli zákonnťkůa sariseů, erejdetc do krá:
lowstwi nebeskěho. Slysseli lste, že ťečer lest starým: Neax
zabiješ; a pa!libh kdo zabil, hoden bude soudu. Ale já
přawim weim, že laždý, kdo se hněwá na bratra swčho, hoden
bnde soUdu. Kdožbh pak ťekl bratrU swěmU: „rácha,“ hoo
den bnde radd. A kdožbh (mU) ťekl: „blázne,“ hoden bude
pelelněho xohně. Protož pťinássiš:li dar swůj na oltáť,

a tu se rozpomeneš, že bratr twůj má nčco proti tobč:
Uechej tU daru swěho pťed oltáťem, a jdi prwč, smiť se

8 bratrem swým, a potom pťilda občtowatt bUdeš dar swůj.
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Qdťtowúnť. Dobroťečiti bUdU HospodinU, kterýž mi
dal rozUm: spatťowal jfem Hojpodan pťed očima swýma
wždhcky: Ueb jest mi po prawici, abhch se UepohnUl.

Sckrcta. 1. SmilUl se, o Pane,

Uad proobami Uassia

mt a thto oběti slUžebUiků a slUžebnic swých miloftiwč
pťijmi, abh, co jedeUkaždý ! Uctčni twého lmena obětowal,
wssem tU spaseni sloUžčlo. Skrze Kr. B. n. Amen.

2. Wyslhšl náo (7. Ued. po Zjew. Páně).
3. Dle libosti.
Bťijťmúnť. Jednč wčct žádal jsem od Hospodina, tét
wdbledáwali budU, abhch pťebýwal w domu Hospodinowu
po wsseckh dny žlwota swěho.

Modlitbh.

1. Bopťel Uúm, prosimeo che,

abh:

chom, jelikož lsi náo nebeským darem nashtil, od tajných
hťichů očistěnt, i od oUlladů nepťútelskýchwhswobozeni bhli.

Skrze Kr. B. n. Amen.
2. Očistiž Uá8 w (w Ued. 7. po Zjew. Púnč).
3.j Dle libosti.

mu

Te(eběle 71. po sw. DUchU.
Jntroic. (Žalm 27.) Hospodin lest sčla lidU swčho: a
obrance spasenť Bomazaněho swčho. Spaš lid swůj Hou
spodtne, a požehnej dčdictwi swémU: a zpraij
le až na
wěkh.

Žalm

26.

K tobč Hospodine wolati bUdU,Bože můj

neodmlčUjž mi se: neodmlčnj mi se, abhch pťirownán Ueďhl

těm, kteřiž ostUpUjido hrobU. Sláwa thi,

Shm: i DUchU

swatémU atd.

Modlitbh.

1. Bože zástUpů, jelmtž zcela wsseckopťiu

Uáleži a od.něhož wssecko, což nellepssiho lest, lediné pol
chúzi: račiž wliti w srdce Uasse horliwě mtlowáni twěho
AM

jlnena, a wzrůstn prawč pobožUosti Ucim Udčlitl; abhš to,
což w náš jest dobrěho, obžiwowal, a což již obžiweno jest,
skrze pilUé cwičeni se w nábožnosii zachowal. Skrze. Am.
2. Qde wssechuu (w Ued. 7. po Zjew. B.)

3. Dle libofti:
Episstola (k Rim. 6, 3u11).

Bratťi! ,Zdaliž newite,

še kteťiž pokťtělň jsme w KristU Ježissi, w fmrti jeho pou
kťtěni jsme? Nebo pohťbeni jsme spolU 8 Uim skrze kťest
w fmrt. abhchom, jako Kristuš wstal zmrtwých skrze fláwu

the,

tak i mh w nowotě šiwota chodili. Nebo pončwadž

spolu wsstipeni jsme k podobenstwi smrti jeho, fpolu i wzkťťa
sseni (účastni) bUdeme. To wčdoUce, že starý člowěk Uáš
spoln Ukťižowán jest, abh bhlo zkaženo tělo hřicha, a abhx
chom wťce nesloUžili hťichU. Nebo kdo Umťel, ofprawedlněn
jest od hťichU. Jestližeč jsme pak zemťeli š Kristem, wč:
ťime, že fpolU š Kristem takč žiwť bUdeme; wědoUce, že

Kristnš, wstaw z mrtwých, již neUmirá, smrt Uad nim wice
panowati Uebnde. Nebo, že Umťel hťichU, Umťel jednoU;
že pak jest žiw, žiw jest BohU. Tak i wh za to mčjte, še
jste zajistč zemťeli hťichn, ale žiwi jste Bohn, w Kriftn
Ježissi, Pánn nassem.
Gradllal. Qbratiž se Hospodine, až dokawád, a Upro:
sitedlný bUď slušebnikům swým. Pane, oUtočisstč UčiUčUjsi
nám od UárodU do národn.
u AllelUja, allelnja. W tebe, Hospodine, jfem donal,
necht nejsem zahanben na wěkh: w sprawedlnosti swč whu
swoboď mne a whtrhni mne: nakloň ke mUč Ucha swěho,
pofpěš, abhš whtrhl mne. LlllelUja.

Ewmlgelium (fw. Marla 8, 1u9).

Za onoho časU,

!dhž mnohý zástUp bhl š Ježissem, a Ueměli, co bh jedli,
swolaw Učennikh, řekl jim: Litost mám nad zcistupem; Uebo

aj, již tři dnh terwaji oe mnoU, anž maji, cobh jedli: a
roszstim:li je lačně do domů jcjich, zbhnoU na ccstě; nebo
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nčkteťi z nich zdaleka pťissli. A odpowěděli mU Učeunici
jeho: Qdkud je bude kdo moci nakrmiti chlebh zde na poUe

ssti? J otázal se jich: Kolir chlebů máte? Kleťižto ťekli:
Sedm.
8 kázal zástUpU posadčti se na zem; a wzaw sedm
chlebů, dčkh Učiniw, lámal, a dáwal Učennilům swým, abh
pťedkládali: i kladli pťed zástnp. A mčli maličlo rhbiček;
i těch požehnal, a lázal pťed Uť klástť. J jedli, a nashceni
jsoU, a sebrali, což pozůstalo drobtů, sedm kossů. Těch pak,
lteťiš jedli, bhlo okolo čthr tisčců; i roszstil je.

Krcďo.
Obťtowňnť.
Dokonalč Učiň krokh mč na stezkáchtwých:
abh se UepohnUly sslepčje me: Ualloň Ucha fweho ke mně,

a whslhš slowa ma. Diwna Učiň milosrdenstwi swá jenž
spasenh činiš donajčci w tebe
Sckrctll. 1. Smilnj se nad prosďamt nassimi, o Pane,
a thto občti lidU swěho milostiwě pťijmi: aďh pak žádněho
pťáni Uebhlo Uadarmo, Uižeidnčhoprosba Uebhla marná, poe
pťej, abhchom, zač tebe důwčrnť šádáme,

skUtečně dosáhli.

Skrze Kr. B n. Blmen

2. thlhš

Uao(7. ned po Zjew Pánč)

3. Dle libofti.
Bťijimčlnl.
Qbcházeti bUdU a oďčtowati budU w
stankU jebo občt hlasiteho zpčwáni: zpčwati bUdU a chwálU

w:dáwati Hospodinu
Modlitbh
1. Nafyceni jsme, o Pane, darh twými:
Uděl Uám, prosime, abhchom jejich oUčinlowánim očisstčni,
jejich pomoci. posilněni bhlč. Skrze. ?lmen.
2. Očistčž náo (w ned. xň po Zjew. P.)
Z. Dle liboscč.
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Ueďěle UU. po sw. DUchU.
JUtroit. (Žalm 46 ) WssickniUárodowé tleskejterUkama:
prozpčwujte Bohu hlasem weselosti
Žalm 46. Nebo Hospodin pťewhsoký, hrozný: kral

weliký jest nade wssi zemi Slawa thi atd
Modlitbh.
1. Bože, jehožto prozťetelnost w ťťzeni
tohoto swčta se nikdh nemýli: pokornč tebe prosime, abho
od Uáš wssecko, což nám sskodněho, odwrátiti, a což nám
Užitečnébo, Udčliti rcičil. Skrze. leen.
2. Qde wssech wu (w ned. 7. po Zjew. P.)
Z. Dle lčbos:ř.

Episstola (k Řčm. 6, 19623).
Bratřťl LidskoUwčc
prawim, pro mdlobU tčla wasseho. Neďo jako sste whdáo
wali oudh swě, abh sloUžili nečistotě a Ueprawosti kneprau
wosti: tak nhni whdáwejte oudh swé, aďh sloUžili sprawe!:k
donsti kU poswčcenť. Nebo kdhž jste bhli služebnťci hťichU,
zbaweni jste ďhlť sprawedlnostť. Jaký tedh Užitek mčli sste
tehdáž z toho, zač se Uhnť sthdčte? Nebo konec tčch wčci
jest smrt. Nhnť par whswobozeni od hťichu a slUžebnťkh
Božimi Učiněni jsoUce, máte Užitek swůj kU poswěceni, kour

nec pak žiwota wěčný. Nebo odplata za hťich jest smrt:
ale milost Boži lest žiwot wěčný, w KristU Jržissi, BčmU
nassem.
Gradllal.
Pojďtež shnowč, slhsste mne: bázni Hospox

dinowě thčowati

wáš bUdU.

PťistUpte k němu, a oswčceni ďuďte: anebudoU zahanu
benh twaťi wasse. BlllelUja, allelUla
Wssickni narodowě tleskejte rukama, prozpěwnjte Bohu
hlasem weselosti. AllelUja.

Ewallgeliunl (sw. Mat 7, 15w21). ,Za onoho času
ťetl Pán Ježiš Učennikům swým: Pilnř se warujte falee
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ssUých proroků,

lteťťš pťicházejť k wám

w roUsse owččm,

wnitť pak jsou wlci hltawť. Bo owoci jejich poznáte le.
Zdaliž zbirali z trni hrozUh, aneb z bodlúči fikh? Takt
každý strom dobrý owoce dobré nese: zlý pak strom zlě
owoce Uese. Nemůžer dobrý ftrom zlého owoce Učsti, an
strom zlý owoce dobrěho whdáwati. Wsseliký strom, lterýž
nenese dobrého owoce, bUde whťat a na oheň Uwršen. Tak
tedh po owoci jelich poznáte le. Ne laždý, kdož mi ťiká,
„Pane, Pane,“ wejde do králowstwť nebeskěho: ale kdo čini
wůli the měho, kterýž jest w nebesich, teU wejde do kráa
lowsiwi nebeského.

Qbťtowťllli.

Jako w zápalné oběti skopců a býků, a

jako w tisicich beraUů tUčUých: tak bnď obět nasse pťed
obličejem twým dneš, abh se libila tobě: Uebor neni zao
hanbenč doufajicčm w tebe.

Sekrrtll.
1. Q Bože, který jsi rozditně oběti zcikona
(starěho) Ustanowenim jedně dokonalě oběti potwrdil: pťijmi
občl wčrných služebnikůw swých, a poswět ji požehnánťm
jak občk Nbelown: abh, co jedenkaždý k Uctěni welebnostt
twč občtowal, wssem k fpaseni sloužilo. Skrze. Nmen.
2. Wyslpš neio (w ned. xndpo Zjew. P.)

3. Dle libosti.
e Pťijťmúsli.

Nakloň ke mnč Ucha swěho, pospčš, abhš

whtrhl mne.
Modlitbh.

1. Twé spasitedlně oUčinkowckni,o Pane,

Uecht náo od nassich neprawosti milostiwč whswobodi, a l
tomn, co prawěho jest, pťiwede. Skrze. Nmen.

2. Qčistiž náo uo (ned. 7. po Zlew. Páně).
Z. Dle liďostť.

mu

sledčle ČUU. po sw. DUchU.
Jntroit.

(Žalm 47.) Pťijalč jsme Bože milosrdenstwř

twě U prostťed chrámu twého. Jakož jmeno twč Bože, tak
i chwála twú do končin zemč: sprawedluostl plna jest pra:
wice lxwá.

Žalm 47.x Welčrý jest Hospodin, a welmč chwály
bodný: w mčstč Boba nasscho, na hoťe swatč jeho. Sláwa

thi atd.

Moblitď

h. 1. Brosime, Hospodine, račiž núm dáti

Ducha swatěbo, abychom srdcem swým sozjčxnali, coš prax
wého jest, a totěž takč plnili: abychom, jessto bez tebe býti
nemůžeme, podle wůle twě žiwi býti mohli. Skrze. Nmen.

2. Qde wssech(7. ned. po Zjew. P.)
3. Dle libosti.
Episstola (k Řim. 8, 12u17). Bratři! Dlnžnťcčjsme,
ne tčlU, abhchom podle tčla žiwi byli. Nebo bUdete:lř pox
dle těla ziwi zemťete, pakli dUchem skntkp :čla mrtwiti
bUdete, zřwi budete. Nebo kteťižkoli DUchem Božim we:
deni býwajč, tit jsoU shnowe Boži Nepťijali jste zajistě
dUcha slUšebnosti opčt k bázni, ale pťijali jste ducha whwoa
leni synů, w němžto woláme: Nďba (Qtče)l Ten zajistě
Dnch whdáwá swčdectwi dUchU nassemn, jže jsme shnowč
Boži. Jestliže pat synowě, tedh i dědicowč: dědicowé zájix
stč Božť, ax spoln dčdťcowč Kristowi.

Gradlml.

Buď mi Bohem ochranitelem, a domem

outočisstě, abhď spasena mne Učinil
W tebe Hospodine 1sem donfal, nechl nejsem zaspanbeU

na wčkh

NllelUja allelnja.

Welilý jest Hospodin, a welmi chwálh hodný w mčstě
Boha nasfeho, na hoťe swate leho. Nlleluja.

Ewangclium (sw LUk.16,1uo9)

Za onoho časUťekl

Pan Jezťš UčeUUikůmswhm podoďenstwi toto: Bhl

1eden

bohatý člowččk,u
kterýž měl wladaťe,

a ten obžalowáU jest

pťed nim, jako ďh bhl jr“oztnrhal statek jeho.

a ťekl jemU: Co to slhssim o tobč? thej

J powolal ho,

počet zwladať:

stwi swěho; Ueb již nebUdeš moci wládnonti. J di wla:
dať sám U sebe: Co Učinim: neb Pán můj odjimá ode mne
wladaťstwi? Kopati nemohu, žebrati se sthdim. Wim, co
Učinim, abh, kdhž bUdUsložen z wladaťstwi, přijali mne do
domů swých. Zawolaw tedh jednohokašdčho dlUžnika pána
swčho, ťell plwnimU: Jakš mnoho dlužen pčmu mčmn? N
on ťekl: Sto tUn oleje. J ťekl mU: Wezmi listinU son,
a sedna rhchle napiš padesát. Potom drUhěmU ťekl: Th
pak jak mnoho jsi dlUžen? Kterýš ťekl: Sto korců pssenice.
Di jemU: Wezmi zápiš fwůj a Uapiš osmdesát. J poo
chwalil pan wladaťe nepraweho, ze opatrnč Učinil; neďo
shnowe tohoto swčta jsoU opatrnějssi w pokoleni swem, nežli
shnowč swčtťa J jat prawim wám: Čiňte sobě pťatelh z
mamonh Ueprawosti, abh, kdhz zhynete, pťilali wáď do
stanů wččných.

Qbťtowúnť
pyssných ponižiš.

Sekrrta

Td lid ponizený spasiš Hospodine: a oči
Nebo kdo jest Bůb kromč Hospodan

1 Pťijmi, prosime tebe, o Pane, dary, ltere

tobč z twč sstčdrosti přinássime: ač náš tato swatá tajem:
stwi mocnoU pomoci milosti twě i w tomto časnčm obcox
wúni poswěchi, i do žiwota wččnčbo dowedoU. Srrze K.
B. n. Amen.

2. thlhš

náš (w Ued.U. po Zjew. Pánč).

3. Dlě jibosti.
Bťijimúlli. 1 QkUste, a wizte, jal libý jest Hospodin:
b!ahoslawený člowěk kterýz doUsa w nčho.

Modlitbh

1 Nechk nam, o Pane, Uebesketajemslwi

l oďnoweni dnsse i těla slonži: abhchow, jchozto slnžbU lon U

ďúme, i jeho ppmocř zqkusilh Slrze.
2. Dčistiž náš. 3. Dle lib„osti.

Awen.

sleďěle l)(. po sw. Dnchu.
JUtroit.

(Žalm 53.) Neďo hle, Bůb pomáhá mnč, a

Hospodin jest obrance dnsse mé.

Dbrat

zlé na nepťátelh

mě, a w prawdč swé wthbiž je.
Žalm 53. Bože, we jmenn swčm spasena mne Učiň:
a w moci swč sUď uUme. Sláwa thi atd.
Modlitbh.
1. Nachhl, o Bane, Ussi milosrdenstwi
swčbo k profbám k tobč o pomoc wolajčcich: a abh zaslonžili
oďdržeti od tebe, zač prosi, weď je ktomn, aďh toliko toho
žádali, což tobč jest milého a pťijemněho. Skrze. Amen.
2. Qde wssech núš, prosime Pane, dUsse i těla nebezc
pečenstwi ostřihej: a na pťťmlUwU blahoslawené a pťesla:

wné wždh Pannh, Rodičkh Boži Marie i swatých apou
sstolů twých Bctra a Pawla, a swatčbo N. (zde se pťidáwá
jmeno sw. patrona kostela, aneb jiného swatčho, ku kterču
mUž zwlásstni úctU chowáme) a wssech swatých, spasenť a
poloje nám milostiwč Udčl: abh cirkew twá po odwráceni
wssech nebezpečenstwi a wesskerých blUdů w bezpečnč tobč
sloUžila swobodě.
Z. Dle liďostť.

Episstola (1. k Korim. 10, 6uu13).

Bratťil

Nebýo

weste žádostiwi zlých wčci, jakož l otcowč nassi žádalť.
Ani modláťl neďnďte, lato nčkteťi z nich, jakož psúno 1est:

Bosadil se lid, abh jedl a pil, a wstali, abh hrálť. Aniž
smilněme, jako někteťi z nich smilnili, a padlo jich jeden
den tťimecitma tisicň. Anlž pokoUssejme Krista, jako ně:
kteři z nich pokonsseli, a od badů zahhm:li. Aniž repcete,
jako nčkteťi z nlch, a zahhnUll od zúhubce. Toto pak wssecko
dálo se jlm w obrazc, a napsáno jest k wýstřaze nassi, na
lterěž !oncowč wěků dossli. Brotož kdo se domniwé, že
stoli, bledťž abd nepadl. BokUsseni wáo nczachwacUl, jedlně
lťdské: wěrnýt pak jest Bůh, kterýž nedopUsti wáo pokoU:
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fseli Uad to, coz můzete (sněsti),
takě prospěch, aďdste mohli snesti

ale Učinť o pokUssenim

GradUlll HospodiUe, Pane naš, jak pťediwnč jest
jmeno twe po wssi zemi Nebo whwýsseno jest welebnost
twá Uad nebesa. NllelUja, allelUja.
Whtrhni mne od Uepťátel mých Boze múj: a od
těch, kteťiž powstáwali proti mně, wyswoďoď mne. Lll:

lelUja
EwllUgclinm (fw. LUke19, 41no 47.) Za onoho časU,
kdhž se pťibližil Ježiš k JerUfalemU, wida Uxčsto,plakal nad
nim, ťka: Q !dhbhš bhlo i ty poznalo, a to aspoň w tento
den twúj, co tobě jest l pokoji: ale Uyni jest to skrhtě pťed
očima twýma. Nebok pťijdoU Ua teďe dUowě, a obllčči tč
Uepťátelé twoji náspem, a oblehnoU tč, a zonži tě oe wssech
stran; a na zem tč porazč, i synd twě, kteťiž w tobč json,
a neostawť w toďč kamene na kameni, protože jsi Uepoznalo
časn nawsstťweni swěho. N wssed do chrámU, počat wh:
mitati prodáwajici a kUpUjiciw Učm, ťka sim: Bsáno jcst:
Dům můj jest dům modlitďh, wh pak jste lcj Učinili pelessi
lotrowskoU. J Učil na každý deU w chrámč.

Krcdo.
Qbčtowúni.

Sprawedlnosti Hofpodinowh jsoU pťimč

a obweselnji srdce, a soUdy leho json sladssi Uad med i nah
stred: nebo slUžebnik twůj ostťihá jich.

Sckrctn. 1. Popťej Uám, prosčme Bane, abhchom tato
tajemstwi hodUč wyronáwalř: nebo, rolirrrátroli pamá:ka této
občli se opakUje, slawi se i dilo nasseýo whkoUpeUi. Skrze.

AmeU.

2. stlhš

.

náo (7. Ued.po Zjew: Bánč).

3. Dle libosti.
Pťijimúnť. Kdo si tělo mé, a ptje krew moU, we mnč
pťebýwá a sá w něm.
Modlitbh. 1. Pťijimálti Twě swátosti,prosimeo Bane,

necht nám

i očisstčUť ziská, i k 8jednoceni

náů pťiwedee

Skrze Kr. P. n. Amen.
2. Qčistiž Uáš (ned: U. po Zjew. Pánč).
3. Dle libostl.

sleděle )(. po sw. DUchU.
Jntroit.

(Žalm 64).

Když jsem woral rHospodinU.

whslyssel hlasu měho, od těch, kteři se pťibližowali !e mnč:
ponižilt lich, jenž jest pťed wěth, a zůstáwá Uad wěkh:

Uwrz na Hospodina péči son,

Žalm 54. thlhš

a on tč krmiti bUde.

Bože modlitbnmou a nepohrdej

proobon moU: pozorUj na mUe, a wyslhš mne.

Sláwa

thi, SýnU atd.
Modlitbh.
l. Bože, kterýž moc swou pťeweliloU
nejwice projeiješ, kdhž se smilowáwáš a odpoUsstiš: roz:
hojniž nad námi milosrdenstwi swč, abhš náš, jessto po
zaslibenich

ráčil.

twých toUžťme, wěčných statků

oučastnh UčiUiti

Slrze Kr. P. U. Amen.
2. Qde wssech (5. ned. po 3 Králčch).

3. Dle libosti.
Episstola (1. Korint. 12, 2wš11).

Bratťil Wčte, že

když jste bhli pohaně, k němým modlám jste chodili, ja! jsle
býwali wedeni. Brotož zUámo wám čiUťm, že žádUý, kdo

Dnchem Božim wlnwi, nezloťeči PánU Ježčfsi, a žádný
Uemůže ťici: „Pán Ježřš,“ jedinč skrze Ducha swatěýo.
Rozličmě pak jsoU milqosti, ale tenlýž Duch;

a rozllčná jfoU

posluhowáni .ale tentýž Pán; a. rozličná jfon působeni, ale
teUtýž Bůý, kterýž půfobi wssecko we wssech. JednomU pak
každěmu dáno býwá zjeweni Duchar UžitkU.Nčkomu zajistč
dána býwá skrze Ducha ťeč moUdrosti, linčnm pak ťečUmčni
podle tčbož Ducha; jinčmU wira skrze těýož Ducha; jiněmu

dar Uzdrawowáni skrze jendoho Dncha; nčtomn disdů čie
nčni, jinčmU prorokowáni, jinémU rozeznáni duchů, jinčmu
rozličnost jazhků, jiněmU whkládáni ťeči. Nle wsse to půe
sobi jeden a týž Dnch, jenž rozdčlnje jednomUlažděmU,
jak chce.

Graďlml. Qstťihej mne, jako zťitedlnici oka, pod sti:
nem kťidel swých šchraň mne. Od twáťi twč nechl whjde
foUd můj: oči twč at widi sprawedlnost. Nllel. allelUja.
Tobč pťislnssi chwála Bože na Sionu, a tobč se splni
slib w JerUsalemě. Nlleluja.
Ewallgrlium (sw. Luk. 18, 9au14). Za onoho časU
ťekl PáU Ježiš l některým, kteťiž w sebe donali, jako (by
byli) sprawedliwi , a jinými pohrdali, podobenstwč toťo:
Dwa mUži wstoUpili do chrámU, abh se modlili: jeden san
riseUB, a drUhý pUďlikán. Fariseuo stoje, takto sám U sebe
fe modlil: Bože dělUji tobč, že nejsem jako jini lidč, dráči,
nesprawedliwi, cizoložnici, jako i tento pnblikán. Postčm se
dwakrát za týden, desátkh dáwám ze wssech wčci, tterýmiž
wládnn. Ale pUblitán stoje zdaleka, nechtčl ani oči k nebi
pozdwihnomi, ale bil se w prsh swč, ťka: Bože, bUď mi:
lostiw mně hťifsnčmu! Prawčmč wám: tento šstoUpil do
domU swčho osprawedlnčn nad onoho; nebo každý, kdo se
powdssuje, bUde ponižen, a kdo se ponižUje, bUde powýssen.

Kreďo.
swč:

Qbčtowútlť. K tobč Hospodine, pozdwihl jsem defe
Bože můj, w tebe donfám, necht nejsem zadanben,

aniž se mi posmiwejte nepťeitelč most: neb žádný zexlěch,
kteťiž na tč očekáwaji, nebUde zahanben.

Sckrrtcl. Tobč, o Pane,

maji se občti obětowaň;

neb tho nám popťál, aďhchom je ke cti jmena twěbo tak
pťinásseli, abh i nám ť spaseni slonžiti mohlh. Slrze. Am.

2. thlhš

náo (5. ned. po Zjew. PáUě).

3. Dle libosti.
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Pťtjimúni. Přijmeš odčt sprawedlnostř,darh a zápaly
na oltciťt twčm, Hospodine.

Modlitďh.

1. Brosime tebe, Bane Bože náš: abho

kterč božskými fwátostmi naprawowati neUftúwáš, i son
milostiwou pomoci náo neopustil. Skrze. Nmen.
2. Bčistiž nčw (nep. 7. po Zjew. Báně).
Z. Dle tibosti.

Ueďěle )(l.
eročte

cŽalm 67.)

po sm. DUchU.
chh na mčstč swatém swěm:

Bůh, kterýž bhdliti čiUi jednomhslně w domu: ont

scřmdá

mor g silU lidu swčmu.

Zalm

67.

Bowstaniž Bůh, a rozptýleni bUďte nee

pťátelě seho: a necht UtekoU, kteťiž ho Uenáwčdi, odx tweiťi

jeho. Sláwa thi i Shmt atd.
Modli

tbh. 1. Wssemohoúci wěčný Bože, jenž z bojn

nosti dobroth swě jak zcisluhh, tal t žádosti pťewhssUješ tčch,
jenž se o poniženými proobami k robč Utikaji: whli na ncio
milosrdenstwi swě, a rač Uám odpustiti toho, čehož se swč:
domi Uasse leká, a pťidati to, zač prositi se neopowažUjem.

Skrze. Amen.
2. Qde wssech (ned. 5. po Ztew. B.)
Z. Dle libosti.r
Epčsstola (1. k Kornit. 15, .1uo10). Bratťil Bťipoo
:ninciúx wám ewangelium, kterčž jsem wám kúzal, kterčž jste
i wh pťijali, w němž i stojite, skrze kterěž i spaseni běťete,
ač držiteali, jak tsem wám kázal, leč bhste bhli nadarmo
Uwěťili. thal
jsem zajistě wám nejprwč, což jsem i pťio
jal: že ltristne Umťel za hťichh nasse podle pisem; a že
jest pobťben, a že wstal z mrtwých tťetiho dne podlepisem;
a že widčn lest od Petra, a potom od jedenúcti. Potom
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widčn jest wice než od pěti fet bratťi uspolU,znichžto mnozi
až dosawad žlwi jsoU, nčtteťč pa! zeanli. Botom widěn
jest od JakUba, potom ode wssech aposstolů. Nejposlčze par
ze wssech, jakožto od nedochůdčete, widčn jest i ode mne.
Nebo jú jsem Uejmenssi z aposstolů, lte:ďž nejsem hoden

sloUti apofstolem, protože jsem se protiwil cirkwi Božč. Mi:
lostť pak Božť jsem to, což jsem, a milost jeho nebhla we
Umě marná.

Gradllal.

W BohU donalo

srdce mě, a dhlo mi

spomoženo: a opčt rozkwětlo tčlo mě, a z wůle swě chwáa
liti jej bUdU. K tobč, Hospodťne, wolal jsem, Bože můj,
neodmlčujž mi se, neodcházej ode mne. Allel. allelUja.
Blesejte BohU spomocnikU nafsemU, a wesele pokťia
kujte BohU Jakobowl:: wezměte šaltúť weselý o harfoU.
AllelUla.

a

Ewmlgelillm (sw. Marka 7, 31uu37). Za onoho časU
whsfed Pún Ježťš z končin thrských, přissel skrze Sidon k
mořť galčlejsrémxx,eprostředrem rrajiU Desicř měst. 8 přřx
wedli jemU blUchčbo a nčměbo, a prosili ho, abh Ua nčj

rUlU wložil. A pojaw jej sonromi wen ze zástUpU, wložil
prsth swč w Ussi ieho, a plinUw, dotekl se jazhla jeho; a
wzezťew k nebi, wzdechl, a ťell jemU: Esseta, to lest otewťi
se. A bned otewřenh jsoU Ussi jeho, a rpzwázán jest swau
zel jazhka jeho, i mlUwil práwč. A pťikázal jim, abh žáa
dněmU neprawili: ale ččm wťce pťikazowal, tčm wice ohla:
ssowali, a tťm wťce se diwili, ťloUce: Dobťe wsseckh wčcl
Učinil; i hlUchým rozkázal slhsseti, i nčmým mlUwiti.

Občtowánť. thhssowati
bUdU tě Hospodine, Uebo
(w ochranU) přljal jsi mne: a neobradowalo Uepťátel mých
Uade mnoU. Hospodim, Bože můjl wolal jsem k tobě, a
Uzdrawilš mne.

Sekrtta.

1. thlrdni,

prostmeBane, milostiwěna

192
slnšeťmost Uassi: abh, co tobč občtujeme, i tobě darem pťia
jewným, i pod:porou nassi slabosti bylo. Skrze. Nmen.
2. Wyslhč: náš (Ued. 7. po Zjew. B.)
3. Dle liďostť.
Bťijťmčmť. Cti Boha ze statkU swěho, a z prwotin
wssech oUrod swých, a naplnčny

bUdoU stodoly twě hojnostť

a čeťenowé twoji winem oplýwati bUdoU.

Modlitbh.
skrze pťiijti

l.

Nechť zakUsime, prosime o Bane,

twé swátosti polnoc dUsse i tčla; abychom dle

tčla i dUsse fpaseni jsoUce plnosti nebeskčho lěkU se chlUbit

mohli. Skrze. Nmen.
2. Dčistiž (w ned. 7. po Zjew. Páně).
3. Dle libosti.

Ucďěle )(jl.
Jntroit.

(Žalm 69.)

po sw. DUchU.
Bože kU pomoci mč wzezťi,

Hospodine rU pomoci mě pospčš. Ar se zahanbi a zastydi
nepťátelč mojt, kteťiž hledasi dUsse mě.
Žalm 69. Zpěc at se obráti, a zc:fthdzsse, kteťiž

žádajť mi zlěho. Sláwa thi atd.
Modlitbh.
1. WssemohoUcia wččUýBože, zjehož
oďdarowáni to pochodi, aby twoji wěrni tobč hodnč a
chwalitebně sloUžill: rač nám dátt, prosime, bhchom po
zaslibenich twých bez pťekážkh toUžili, a jich účastni ďyli.

Sbže.

Amen.

2. pBde wssech (5. Ued. po Zjew. P.)

3. Dle libosti.

Episstola (2. k Korint. 3, 4u9).

Bratři! Donáni

takowé m;ime skrze skrista k BohU: ne že bhchom dostatečni
bhli mhsliti nčco sami ze sebe, jakožto sami ze sebe, ale do:
stqtečnosk nasse jest z Boba, kterýž náe i způsobně Učinil
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(býti) slUžebnikh Uowého zátona, ne literh, ale dUcha; nebo

litera zabiji, ale dUch obžinje.

Jestliže pak posthowáUi

smrti, literami whrhtě na kamenich, bhlo w slčlwč, tak že
nemohli shnowé .israelsstř patťiti w twciť Mojžifsown, pro
sláwU jeho obličeje, kteráž pomiji: kterakž nebude posthoe
wčmi DUcha aroice w slciwč 9 Nebo jestliže posluhowáni od:
soUzeni jest slciwa: mnohem wice rozhojňuje se w slúwčpo:
slUhowáni sprawedlnosti.
Gradllal.
Dobroťečiti bUdU HospodinU každčho časU,
wždh (bUde) chwála jeho w ústech mých. W HofpodinU
chlUbiti se bUde dusse mci:

ať to slyssi tissi, a weseli se.

Allell:ja, alleluja
Hospodine, Bože spaseni meho, we dne jsem wolal i
w noci pťed teboU AllelUja.
EwaUgclinm (sw. LUk. 10, 23w37).
Za onoho časU
ťekl Pcin Ježiš učennikům swým: Blahoslawené oči, kterěž
widi, co wh widite. Nebo prawim wám, že mnozi proroci
i krcilowě chtěli widětř, co wh widite, a erřděli, a flhsseti,
co wh slhssite, a neslhsseli. A aj, jedeU w zákonč Učený
wstal, pokoUsseje ho, a ťka: Miftťe, co činč žiwot wččný
obdržim?
Bl on ťekl k nčmU: W zákonč co jest psáno?
Kcerar tam čreš? On odpowčdčw, řekl: Milowarč bUdeš
Pána Boha swěho, z celč:ho srdce sweho, a z celedusseswě,
a ze wssi silh swe,i tze wssi mhsli swe; a bližniho sweho

jako sebe fameho J řetl mU (Ježiš): Prawč jsi odpowěděl;
to čiň, a žiw bUdeš Qn pak chtěje se scim osprawedlUiti,
ťekl k Ježissowi: Bl kdo jest můj bližni? J Ujaw se toho

Ježiš

ťekl: Člowěk jeden šstUpowalz Jerusalema do Jericha,

a Upadl mezi lotrh, kteťiž i obloupiwsse ho, i zraniwsse,
odessli, odpolU žiwého nechawsse. J pťihodilo se, že kněz
jeden ssel toUž cestoU, a Uzťew jej, pominul. Těž i lewit,
kdhž byl U toho xnťsta, a Uzťel ho, pominUl. Samaritán
pak jedeU ceston se bera, pťifsel k nčmu, a Uzťew jej, mi:
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losrdeUstwim hm:t jest.

Ll pťiftoUpiw, Uwázal rčmh jého,

naliw oleje a wina; a wložiw jej Ua howado swé, wedl
do hospodh, a mčl o něj pěči. A druhěho dne whňaw dwa
penize, dal hospodáťi, a ťekl: Měj o něj pčči: a cožkoli na
to whnaložiš, jú, kdhž se wrátim, zaplatčm tobč. Kdož z
těch tii zdá se tobč bližnim býti tomu, kterýž Upadl mezi
lotrh? N on ťekl: Ten rlerýž mU prokazal milosrdenstwi

J ťekl jean Ježťš: Jdi i th čiu podobně
Obťtowčmi. Mojžiš pak modlil ser Hofpodinn, Bohu
swčmU, ťka: Broč Hospodine hněwaš se na lid swůjř Pťe:
staň hnčw twůj, rozpomeň se na Nbrahama, JsakaiJakoba
jimž jsi pťisáhl, že jim dáš zemi oplýwajici mlékem a me:
dem,

i Ukrocen jest Hospodin,

tak že UeUčinil zlčho, kterěž

bhl mlnwil proti lidn swčmn.
Sckrcta. 1. Na oběti, prosťme Bane, kterč na twčm
olteiťi konáme, milostiwě wzhlednť: abh nám odesstčni
Udčlilh a ke cti lwěho sw. jmena slonžťlh. Skrze. Amen.
2. Wyslyš náo (ned. 7. pxoZjew. P.)
3. Dle libosti.
Bťijimúni.
Z oUrod dila twčho nashcena bUd,e země.
Abho whwedl chlčb ze zemč, a wino aby obweselilo srdce
člowčka: aby whjasnil twáť (son) olejem: a chlčb (aby)
srdce člowčka posilnil.

Modlitbh.

1. Necht náš, prosimePane, swatč

podilU bráni na tomto tajemstwi obžiwi: a zároweň odee
sstčni a podporU nám ziská. Skrze. Blmen.

2. Očisňš (ned. xx. po erw.
3. Dle libosti.

P.)
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sleděle )(lll.
Jntroit.

po sw. DUchU.

(Žatm 73.) thedni

se na UmlUwuson

Hospodine, a na dusse chUdých twých nezapominej do konce:

powstaniž Bože, sUď pťi son,

nezapominejž na hlash hlel

dajiciǧh tebe.

Zal“m 73. Proč Bože odehnal jsi (náš) do konce:
(proč) rozhněwala se prchliwost twá na owce pastwh twě?

Sláwa thi atd.
Modlitbh.a

1. WssemohoUci,wččný Bože, račiž rozu

množiti w náš wirU, naději i láskU: a abhchom mohli doa
jiti toho, co zaslibnješ, Učiň, abhchom wždh milowali, což
nám pťi!azUješ. Skrze Kr. P. n. Nmen.

2. Qde wssech atd. (ned. 7. po Zjew. P.)
3. Dle libosti.

Episjtola (k Galat. 3, 16u22). Bratťi! Abrahamowi
whrčena jsoU zaslibeni, i semeni jeho. Nedi: „J semenům,“
jako o mnohých; ale jako o jednom: „J semeUi twěmU,
jenž jest Kriftuš.“ Toto pak prawim: Zákon, lterýž po
čthťech stech a tťiciti

letech

dán jest,x Uerussi smloUwy od

Boha ztwrzené, abh to zaslibeni zničil. Nebo jestližec ze
zákona pťicházi dčdictwť, již Ue ze zaslibeni. Nle Abrahao
mowi je Bůh skrze zasliďeni darowal. Což tedh zúkon 2
Pro pťestUpowáni pťidán jest, dokUdžbh nepťisslo simč, jeu
mUž (Bůh) zaslibil, zťizen jsa skrze andčlh w rUce prostťede
nika. Ale prostťednik neni jednoho: Bůh pak jest jeden.

Jeliž tedh záton proti slibům Božim? sttUp

to. Nebo

ldhbh dán bhl zákon, kterýžbh mohl obžiwiti, jistč bh bhla
ze zčxkonasprawedlnost.
Nle pismo zawřelo pod hťich, abh
z wirh w Ježisse Krista dáno bhlo wěťicim zaslibeni.

Gradual.

thedni

se na UmlUwUswou, Hospodine,

a na dUsse chUdých twých nezapomilxej až do lonce.
„

13n

Poa
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wstaniž Bože, sUď pťi son: pamatUjž na pohaUěni slUže:
bnskůw twý ch. Alleluja, allelUja.
Bane,
AllelUja.

oUtočisstč Učťněn jsi nám, od národU do UárodU.

Gwangclinm (sw. Lnk. 17, 11w19).
Za onoho časU,
kdhž se brat Báll Ježiš do JerUsalema, ssel prostťedkem
Samaťska a Galilee. N když wcházel do jednoho městečka,
potkalo se š Uťxnj deset mUžů malomocných, kteťižto stáli
zdaleka, a upozdnoihli hlasU, ť!once: Ježissi, mistťe, smiluj se
nad námi! Kterčžto jakž Uzťel, ťekl: Jdčte, Ukažte se knčžim.
J stalo se, kdhž ssli, že očisstěni jsou. Jeden pak z nich
kdhž Uzťel, že jest očisstčn, nawrátil se, welikým hlasem

welebě Boha,

a padl Ua twciť pťed nohh jeho,

činč: a ten bhl Samaritán.
Zdaliž

dikd

deowědčw pak Ježiš, ťekl:

jich Ueni deset očisstčno 9 N kdež jest jich dewět?

Neni nalezen, jenžbh fe nawrátil, a wzdal chwálU BohU,
lediuč cizozemec tentoe J ťekl jemn: Wstaň a jdi, nebo
wira twú tč Uzdrawila.
Obťtowúni. Já pak w tebe šdonal jsem Hospodine,
ťekl jsem: Bůh můj jsi th: w rUloU twých jsoU losowě
moji.
Sekrrta. 1. SmilUj se, Pane, nad lidem swým, smilUj
se nad občtmi: a smiťen toUto oběti Udčl nám i odesstěni,

i loho, co žádámee Skrze Kr. P. n.

2. thlhš

leen.

náš (ned. U. po Zjew. P.)

Ze Dle lčbosti.

Pťijimúni. e Chlčb 8 nebe dal jsi Uám, o Pane, wsseu
liroU rozkoš majici, a libost wsselirč chmi.

Modlitbh.

1. Bťijatč Uebeskěswátosti, o Bane,

necht nám k rozhojněni wččněho whkoUpeni prospiwaji.
Skrzee Amen.
e
2e Qčistiž atd. (7. Ued. po Zjew, B.)

Z. Dle libosti.
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sleďěle )(lsi. po sw. Dnchll.
Jntroit.

(,Žalm 83.)

Qchrance náš popatť Bože,

a wzhledni na twáť Pomazaného swého. Nebo lepssi jest
den jeden w siněch lwých nad lisice.
Žarm 83. Jar xnilť jsoU sranowč rwojč, Hospodčne
mocnosti! tonžč a omdlěwá dnsse mú po sinich Hospodř:

nowých. Sláwa thi
Modlitbh.

atd.

1. Ostťihejž, prosťmePane, cirkwe swé

Ustawičným smilowánim swým; a pončwadž bez tebe lidská
křehkoft k pádn jest náchhlná, rač pomoci fwon od náš wsse,
což sskodliwěho jest, odwraceti, a k tomn, což spasitedlněho

jest, náů pťiwádčti. Skrze Kr. P. n. Amen.
2. Qde wssech atd. (ned. 7. po ,Zjew. P.)
Z. Dle lčbostř.

Episstola (k Galat. 5,

16w24)a

Bratřť! Dncheln

choďte, a žádosti tčla newhkonáte. Neb tělo žádá proti
dUchU, duch pak proti tělU; nebo th se sobč wespolek pro:
tiwi, abhste ne, což bhste chtěli, to činili. Jestliže pak de:
chem wedeni býwáte, Uejste pod zákouem. Zlewnit jsoUpak
skutkowú těla, jenž jfoU: smilstwč, nečistota, nesthdatost„chlix
pnost, modloslUžba, čarowáni, Uepťátelstwi, swárowč, nenúu
wistť, hnčwowě, wcidh, různice, roth, záwisti, wraždh, opilšr
stwč, žrani, a těm podobně wěci: o kterýchž wám pťedpo:
widám, jakož jsem napťed powčděl, že kdo takowč wčci činť,
králowftwi Božiho nedojdoUe Qwoce pak dUcha lest: láskm
radost, pokoj, trpěliwost, dobrotiwost, dobrota, dlouhočekánť,
tlchost, wčrnost, mirnost, zdrželiwost, čistota. Proti takowýln
wěcem neui zákonn. Kteťiž pak json Kristowi, ti Ukřižowali
tělo swé ď hřichh a š žádostmi.

Grlldllal. Lčpet jest doufati w Hospodina, než donati
w člowčka. Lěpe jest nadčji miti w Hospodinn, nežli Uau
ději skládati w knťžatech. ?lllelnja, allelUja.

198
Bojďte, weselme fe Hospodinn: plesejme BohU spasiteli

nassemU Nlleluja

Ewangelium (sw Mat 6 24n33)

Za onobo časU

ťe!l Pan Ježiš Učennťlňm swým: Žadný nemůže dwěma
panům sloUžiti: nebo zajijte jednobo nenáwidčti bUde,a
drUbčdo milowati, aneb jednoýo strpč, a drnhým pobrdne.
Nemůžete Bobn sloUžiti i mamonn. Protož prawim wám,
nepečthe o swůj žiwot, cobhste jedli, an o tčlo swě, čim: e
bhste se odiwali. Zdaliž nenť žiwot wice nežli pokrm, a
tělo wice nežli odčw? Pohleďte Ua ptactwo nebeské, žet ne:
seje, aniž žne, aniž šhromašďuse do stodol, a Qtec wáš
nebeský žiwi je. Zdaliž wh nejste dražssi nežli onoeť deo
z wáš pťemýssleje, pťidati může kpoftawš swě lolet jeden?
L,l o odčw proč se ftaráte 2 Patťte na polni kwitť, kterak

roste, neprache,

aniž pťede. Prawim pak wám, že ani

ŠalomoUn we wssi sláwč swé Ueďyl tak odin, jako jedno z
nich. Boněwadž tedh tráwU polni, kteráž dneš jest, a zejtra

do peci wržena býwú, Bňh tak odiwá: čim wice wáš, ma:
lowčrni? Nepečnjtež tedy, ixitajťce: „Co bUdeme jisti, aneb
co bUdeme piti, aneb čim se bUdeme odiwati?“ Nebo toho
wsseho pohaně hledaji. Wit zajistě Qtec wáš, že toho
wsseho potixeijete. Hledejte tedd nejprwě králowstwi Božiho
a sprawedlnosti jeho, a toto wsseckobUde wám pťidáno.
Obětowúni. Postawi se andčl Hospodinsxw lolem těch,
kteťiž se ho boji: a whtrhne je (z nebezpečenftwi). QkUste
a wizte, jat libý jest Hospodin.

Sekrcta.

Popťej nám, prosime Pane, abh tato fpasio

tedlna občt l k očisstčnťprowinčni Uassich i ksmiťeništwou
moci nám slonžila. Skrze. NmeU.

2. Whslyš náš ald. (ned. 5. po Zjew.P.)
3. Dle libosti.
Pťijimúni. Hledejte tedh nejprwé králowstwč Božiho,
a toto wsseckobude wám pťidáno, prawi Pán.

Modlitbh.

1. Necht náš twě swátosti, o Bože,

wšddcky očisskuji a posilňuji,

a k ziskáni

wěčněho spaseni

pťiwedou.

2. Qčistiž (ned. 7. po Zjew. B.)
Z. Dle libosti.

Fťeděle )(7.
Jntroit.

(Žalm 85.)

po sw. Dnchn.
Natloň Hospodine Ucha swěho

a wyslyš mne: spasena Učiň slUžebnika swěho, Bože můj,
donsajiciho w tebe: fmilUj se nade mnoU Hospodine, nebol
jsem k tobč wolal celěho dne.

Žalm 85. Obwesel dussč slnžebnira swěho, neborr
tobč Pane dUsseswě jsem pozdwihl. Sláwa thi ald.
Modlitb y. 1. Cirkew twou, o Pane, necht Ustawičně
smilowáni

ncmůže
ťiditi a
2.
3.

twě očisskUje a ohražUje, a pončwadž

bez tebe

bezpečnč státi a trwati, rač ty ji sám milosti son
sprawowati. Skrze Kr. P. n. Amen.
Qde wssech(M ned. po Zjew. P.)
Dle libosti.

Episstola (k Gal. 5, 25. 26. a 6, 1n10).

Bratťi

Jsme:li dUchem žiwi, ducheln i choďme. Nebuďme marnč
chwálh žádostiwi, jedui drUhých popoUzejice, jedni druhým
záwidice. Bratťi! Bylcli bh člowěk w nějakěm hťichu zaa
chwácen, wh, kleťiž dnchowni jste, poUčte takowěho dechU
tichostť, problédaje taždý sám t sobě, abhš i ty nebhl por
koUssen. Jeden druhčho bťemena neste, a tat naplnite zá:
kon Krislňw. Nebo dolnniwácli se kdo, že něco jest, nic
nejsa, sám sebe swodi. Ale kuB jedenkaždý swěho dila, a
tak sám w sobč toliko chwálU mili bude, a ne w jiněm.
Nebo jedenkaždý bťimč swě ponese. ZdčlUjžx pak se ten
kterýš nančeni pixijimci w slown, 8 tim, od kohož naučeni

M

u

běťe, wssim ustatkem. jeNa!Unpltese: Bůb Ueďýwá posmiwán.
Neďo co dude člowčk siti, to bude i žiti. Nebo kdo rozsiwá
w swěm tčle, z tčla ř žiti bude porusseni: ale kdo rozsiwá

w duchU, z dUcha žiti bude žiwot wččný. chré
pak činice,
neUstáwejme; neďo časem swým žiti bUdeer neUstáwajice.
Tedh pokud čaš máme, čiňme dobře wssem, zwlússtč pak
domácim wirh.
,
GradUale Dobrč jest, oslawowati Hofpodina: a žalmh
zpiwati jmenu twěmU Nejwhšssi. Abh zwčstowáno bylo
ráno milosrdenstwi twě, a prawda twá pťeš Uoc. NllelUja
allelUja.
Neťwt Bůb weliký jeft HospodiU, a král weliký Ua
.wesikerč zemi.

BlllelUja,

Ewangelium (sw. Luk. 7, 11u16).

Za onoho času

ssel PáU Ježiš do mčsta, které slowe Naim, a ssli š Uim
Učennici jeho, a zástup welitý. Když pak se přibližowal k
bráUě města, aj, mrtwý nesen ďyl wen, shU jediUý matky
swě, a ta bhla wdowa; a zástUp mčsta mnohý š Ui. Kte:
roUžto kdhš Uzřel PáU, jsa l Ui milosrdenstwťm hnut, ťekl
jť: Neplačiž. N přistoUpiw dotell se mar. (Ti pak, kteťiž
nesli, zastawili see) J řekl: MládeUče, tobč prawim, wstaňl
J posadil se ten, jenž bhl mrtwý, a počal mlUwiti. J dal
ješ mateťi jeho. Pojala pak wsfecky bcizeň, a wšlebili Boha,
ťkoUce:Prorok weliký powstal mezi námi, a Bůh ansstio
wiť lid swš:j.

Qbčtowňni. Qčekáwaje očeláwal jsem Hospodina, a
Uaklonil se ke mně, a whslhssel prošbh mé, a wložil w ústa
má piseň Uoon, chwálu BobU Uassemn.
Sekreta. 1. Twě swátosti, o Pane, Uecht náš opatrnji
a proti ďábelským nátiskům chránť. Skrze. Nmen.

2. Wyslyš atd. (ned. 5. po Zjew. P.)
3. Dle libosti.

x
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Pťijinlúni. Chlčb, lterýž sá dám, tčlo mě jest, za
žiwot swěta.
Modlitbh.
1. Necht oUčiUkowáni nebeskéhodarU,
prosime PaUe, wládne w dUssťch i w tčlich Uassich: abh
nikoliw žcidost Uasse, Uýbrž jeho oUčinkowáni stále w Uáš
pťedcházelo. Skrze. AmeU.
.

2. Qčistiž Uáď (w Ued. 7. po Zjew. B.)
3. Dle libosti.

uuuu

sleďěle )(71. po sw. Dnchn.
Jntroit.

(Žalm 85.)

SmilUj se Uade Umon, Hospoe

dine, Uebot jsem k tobě wolal celěho dne: Ueb th jsi Pane
libezný a tichý, a mUohěho milosrdenstwi wssechněm, kteťiž
wzýwgsi tě.

Zalm 85. Nakloň Hofpodine Ucha swěho, a whslhš
mUe: Uebot nUzný a chndý jsem já. Sláwa thi atd.
Modlitbh.
1. Brosčme tebe, o Pane, nechl náo
lnilost twá wždhckh pťedcházi a doprowázi:

abhchom si po:

silnčni jsoUce, w dobrých skUtcich neUstále se cwičiti

mohli.

Skrze. Nmen.
2e Qde wssech atd. (ned. 7. po Zjew. B.)
Z. Dle lčbosti.

Episstola (t Cfeš. Z, 13u21).

Nejmilejssil Prosim

wáš, abhste nebhli malomhslni za přťčinoU mých soUženi
pro wáš, jenž jest sláwa wafse. Broto stloňUji kolena swá
ť thi
Pčma nasseho Ježisse Krista, zUčhož se wsselikč
otcowstwi na nebi t Ua zemi jmente, abh wám dal žpodle
bohatstwi slciwh swě posilnčnu býti skrze DUcha swčbo moci
Ua intťnim člowčkn, abh KriftUš pťebýwal skrze wirU w
srdcich wassich; abhste w lcisce wkoťenčni a založenl jsonce,
Uwhli pochopiti ďe wssemi swatými, kterci jest ssirokost a
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dloUbost, a whsolost a hlubokost; poznatitaké lásku Kristowu,
pťewhfsujicč wsselikou wčdomost; aďhfte naplněni bhli we
wsselikou plnost Boži. Tomn pal, lterýž mocen jest wssecko
učiniti mnohem bojnějť, Uež prosime Ueb rozumčme, podle
moci, lteráž působč w náš: tomu dudiž sláwa w cirkwi, a
w Kristu Ježťssi, po wssecka pokolenč na wčkh wělůw. A.

Grabual.

Báti fe bndou národowč jmena twěho Hou

spodine, a wssickni králowč země sláwh twée

Nebo wzdčlal

Hospodin Sion: a widčn bude w sláwě swé. Nlleluja, alleluja.
Zpčwejte Hospodinu piseň Uowou: Uebf jest dině wěci
Učinil Hospodin. Lllleluja.
Ewmlgclillm (sw. Luk. 14, 1u11). Za onohočasuwe:
ssel Bán Ježťš do domU jedUoho knižetefarisejského w sobotu,
aby sedl chlěb, a oUl ho pozorowalč. 2l aj, člowěk jedell

wodnatelný byl pťed nčm. J promluwiw Ježiš, prawil k
zákolmikům a fariseům, ťla: Slussi:li w sobotu Uzdrawo:
wati? Nle oni mlčelk. Tedd on sáhš a Uzdrawil jej, a prox
pustil. N promluwiw k nim, ťell: Ci z wáš osel aneb wůl
Upadne do stUdUice, a newhtáhne ho i hned w den soo
botni? Ll nemohli mu na to odpowčdčti. J powědčl takč kU
pozwaným podobenstwi, spatťiw, tterak pťedni mista whwo:
lowali, ťka k Uim: thž budeš pozwán na swatbu, Uesedej
na pťednč misto, abh snad wzácněsssi, Uežli th, uebhl poa
zwán od nčho; a pťijda ten, lterýž tebe i oUoho pozwal,
neťrkl tobč: „Dej tomuto mťsto;“ a teýdh počalbho 8 han:
boU na poslednčm xnčstě seděti. Ale když budeš pozwán,
jdi, posaď se na posledxlčm mistě, asoh, kdhž pťijde teU, kteo

rýž tebe pozwal, ťesl tobč: „Bťčteli, posedni wýsse.“ Tehdh
dUdeš miti sláwu pťed spolustolčcimi. Nebo každý, kdo se
powhssuje, bude ponižen: a kdo se ponižuje, bude powýssen.
Obťtowúnť. Hospodilte, ku pomoci mě wzezťi: ak fe
zahanbi a zasthdi spolU, kteťiž hledali dusse mě, abh mi od:
jall li: Hospodine, lu pomoci mě wzezťi.

Sckrcta.
1. Qčistiž Uáo, prosime PaUe, oUčinkowánim
pťitomnč občti: a dokonej w Uáo, abhchom Ua ni podiln

bráti mohli. Strze. Nmen.
2. Wyslyš náš (ned. 7. po Zjew. P.)
3. Dle libosti.
Pťijimúni. Hospodine, pťipomanti budu samU spra:
wedlnost twou: Bože, Učil,a mne od mladosti mč, a až do
starosti a sfedin, Bože, neopoUsstěj mne.

Modlitbh.

1. Qčistiž milostiwč,prosimcPane, mhsl

Uassi, a Uebeskými swátostmi obnow: abhchom náfledownči
časnoU podporu těla i bUdoUci ziskali. Skrze. Nmen.

2. Qčistiž atd. (ned. 7. po Zjew. P.)
3. Dle libosti.

mu

slcďěle )(711. po sw. Dnchn.
Jntroit.

(Žalm 118.) Sprawedliwý jsi, Hospodine, a

pťimý jest soUd twkxj: Ualož a slUžebUikcm swým podlě mt:
losrdelǧstwi swěho.

Zalm 118. Blahoslaweni neposskwrněnina cestč,lten
ťiž chodi w zákonč Hospodinowé. ,Sláwa thi atd.
Modlitbh
l. Prosime, o Pane, Udťl lidU swčmU
té milosti, abh se wsseho ďábelsiěho nakažeUi pečliwč whe
stťihal, a tebe jediněho Boha swěho čistým srdccm se pťi:
dršel. Skrze. AmeU.
2. Qde wssech (ned. 5. po Zjew. P.)

3. Dle libosti.

Episstola (k Efeo. 4, 1u6).

Bratťi! Brosim wáe, já

wězeň w Pánu, abhste hodnč chodili w powoláni, lterýmž
powoláni jste, ďe wssi pokoroU a tichosti 8 trpčliwosti
snássejťce se wespolel w lásce , UsilUjice zachowáwati
jednotU dUcha w swaku pokojee Jedno tělo a jeden dUch,

jakož powoláUi jsic w jedně naději powoláni swčho. Je:
den BČU, jedna wira, jeden kťest. Jeden Bůh a Qtec
wssech, lterýž jest nade wssecko, a skrze wssecko, a we wssech

náš, jenž jest požehnaný na wčkh wěkůw. Nmen.
Gradllal. Blahpslawený národ, jelnuž Hospodin jest
Bohem jeho: lid ten, jejž oU whwolil za dčdictwi. Slo:
wem Hospodinowým nebesa UtwrzeUa jsoU: a dechem úst
jeho wssecka moc jejich. Nllelnja, allelUja.

Pane whslhš delith

moU, awoláni mě ktobč pťijď.

AllelUja, allelnja.

Ewangclinm (sw. Mat. 22, 34u46).

Za onoho časU

pťťstoUpili k Pánn Ježissowi fariseowě, i otázal se ho šeden
z nich, zákona Učitel, poloussšje ho: Mistťe, kterč jestlljUej:

wětssi pťikázanč w ZáloUč? Rekl mU Ježiš: Milowati bU:
deš Pána Bdha swého z celého srdce swého, a z celě dusse
swě, a ze wssi mysle swč. Tok jest to nejwětssi a prwni
pťikázani. Drnhč pak jest podobUč!tomU: Mtlowati bUdeš
bližniho fwého, jako sebe samčho. Na tčch don pťikáza:
nich wsseckeUzalon zaleži i proroci. Akdhž se sessli fari:

seowě, otazal je jich Ježiš

ťka: Co se wam zda o Krtstu?

Či jest shn? Řtol: jemU: Dawidůw. Di jiln: Kteralž
tedh Dawid w dUchUnazýwá ho Panem, ťka: „Řekl Pán
Pám: měmn: Seď Ua prawici mě, až položim nepťátely
lwč za podnoži Uoh twých?“ Poněwadž tedy Dawid PáUem
ho nazýwá, kterakž jest jeho shn? N žádný nemohl jemU
slowa odpowědčti, anž se rdo wice osmčlil od toho dne
jeho se tázati.
Občtowúnť. J modlil jsem se k BohU swěmU, sá

Daniel, a ťekl jfem: Wyslyš Pane modlith služebnika
swého: a Ukažtwáť son nad swathUi son; a mtlostiwč
wzhlcdni na lid tento, nad kterýmž wzýwáno jest jmeno
twé, Hospodine.
x Srkrttll 1. Welebnost ton, o Pane, pokornčžcidáme:
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abh thto oběti swatě, kterě pťinássime, i od mťnUlých hťi:
chů náš sprostilh, i pťed bUdoucimi zachránilh. Skrze B

n. J. K. leen.
2. thlhš

náš ouo(7. ned. po Zjew. B.)

Z. Dle lřbostř.

Pťijťmúnť. Slibh

čiňte, a plňte HospodinU BohU

swčmu wssickni, kteťiž wůkol něho jfte a pťinássite darh
hrozněmU a tomU, lterýž odjimá žiwot knižatům: hroznčmn
wssem lralUm zemským

Modlitbh

l Twhm poswčcenimwssemohouciBože,

nasse neprawofti se naprawť, a wččných prostťedlů kspasenř
nám se dostane. Skrze. Nmen.

2. Qčistiž u (ned. 7. po Zjew. B.)
3. Dle libosti.

sleďčle )(7111. po sw. DUchU.
Jntroit.

Dej msz,

Hospodine, očekáwajicim na tě,

abh proroci twoji shledáni bhli wěrni: a wrhslhš modlitbh
slUžebeika swěbo, a lidU swčho Jsraelskěho.

Zalm 121. Weselil jsem se z toho, ldhž mi jest poo
wčdino: Do domU Hospodinowa půjdeme. Sláwa Qt. atd.

Modlitbh.

1. Rač, o Pane, prosime tede, srdce

nasse oučinlem smisowáni fwěho zprawowati a l dobrěmU
nakloniti, jessto se tobč bez tebe libiti nemůžeme. Skrze
Kr. B. n. Nmen.
2. Qdř wssech (ned. 7. po Zjew. P.)

3 Dle libosti
Episstola(1 kKorint.1 4u7)

Bratťil DěkUjiBohu

wždhcky z waš za milost Bozi, kteraž dana jest wám w
KrlstU Ježissi: že we wssem Učinčnijste bohati w nčm, w
každěm slowU, a we wsselikém Umčni, jakož swčdectwč Kriu
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stowo utwrzeno jest mezi w,šml: lak že nemáte žádněho
nedosta:ku w žádnč milosti, uočekeiwc:jťcezjeweni Pána Uaa
sseho Ježisse Krifta.
Gradnal.
Weselil jsem se z toho, kdhž mi jest powě:
dino: Do domu Hospodinowa půjdeme. Budiž pokoj w mou
cnosti twě, a hojnost we wčžech twých. Lllleluja, allelnja.
A báti se bUdoU ncirodowé jmena twého Hospodine,
a wssickni lrálowě zemč sláwh twě. Nlleluja, allelnja.

Ewangrlinm (sw. Mat. 9, 1w8).

Za onoho časU

wstoUpiw Pán Ježiš na lodičkU, pťeplawil se a pťissel do
mčsta swěho (KasarnaUm).
A aj. pťinesli mU sslatem pou
raženěho, ležiciho na loži. Ll widčw Ježiš wirU jejich,
ťekl sslakem poraženěmU: Donfej shnU, odpousstčji se tobč
hťichowč twoji. A aj nětteři ze zákonniků ťekli sami w
sobť: Tento se ronbá. A wida Ježiš mhssleni jejich, ťekl:
Broč mhslite zlě wěci w srdcich swých? Což jest snáze, ťici:

„deoUsstčji

se tobč hťichowě twoji;“ čili ťici: „Wstaň a

choďř“ Alé abhste wčděli, že mci ShU člowč!a moc na
zemi odpoUsstčti hťichh, tedh di sslakrm poraženčmU: Wftaň,
wezmi lože swě, a jdi do domu swčho. J wstal, a odessel
do domu swěho. Widouce pak to zástupowě, báli se a weo
lebili Boha, ckterýž dal talowou moc lidem.
Obťtowúni. Wzdčlal Mojžiš Hospodinu oltáť, i občo
towal na něm občti zápalně, a občti polojně: Učinil i we:
černi odčt pro wůni liberou Hospodinú BohU swěmU,pťed
obličejem shnů israelských.
Sckrcta. 1e Q Bože, který činiš, abychom pomoci
těto wzácnč oběti oUčastnými se stali jedinčho inejwyšssiho

Božstwi: popťej prosime, abhchom, ja!o prawdu ton poa
Slrze. Azmen.

znáwáme, .i hodným chowánim ji whkonali.

2. Wyslyš u (ned 7. po Zjew. Pánč.)
3. Dle libosti.
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Pťijťmúni. Wezmčte občti a wrjdčte do sini jeho:
llančlte je Hospodinu w sini swatč jeho.

Modlitby.

1. Nashceni swatým darem tobč, Bane,

dilh wzdáwáme, a milosrdenstwi twč prosťme, abho náo
oučastenstwi na nčm hodnými Učinil. Skrze. Amen.

2. Qčistiž m (ned. 7. po Zjew. B.)
3. Dle libosti.

uuuu

Reděle )(l)(.
Jntroit.

po sw. Duchu.

WhlUpitel lidU jsem lá, prawi Hospodin, w

lterěmkoliw soUžcniuke lnnč wolati budoU, whslpssim le,
bUdU Hospodinem jejich na wěry.

a

Žalm 77. BozorUj, lide můj, Učeni měho: nakloňte
Uchú swčho k slowům úst mých. Sláwa thi atd.
Modlitbh.
1. WssemohoUcia milosrdný Bože, ra:
čiž od náů milostiwč odwrátiti wssecko, což se spaseni na:
ssemU protiwi; abhchom, jsoUce profti wssi pťekážly na tčle
i na dussi, swobodnou mhsli, což k službč twč přinálrži, ko:

nati mohli. Skrze. leen.
2. Qde wssech (w ned. 7. po Zjew. B.)
Z. Dle

lřsoostia

Episstola (t Eseš. 4, 23m28). Bralťi! anowte
dUchem mhsli swě, a oblec:e člowčla nowého,

se

kterýž podle

Boha stwoťen lest w sprawedlnosti a swatosti prawdh.
Bročež složte lež, a mlthe prawdu jedenlaždý 8 bližnim
swým ; nebo jsme wespolek údowčrz Hnčwejte se, a nehťesste:

slUnce nezapadej na hnčwiwost wassi. Nedáwejte mista ďáex
ďlu. Kdo kradl, již nekraď, ale radčji pracuj, dčlaje rUkama
swýma, co dobrčho jest, abh mčlz čeho udčliti tomu, jenž
noUzi trpi.
Gradnal. Wznássej se modlitba má, jalo zápal pťed
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obličejem twým: pozdwiženi rUkoUmých oběk wečerni.

Alteu

luja, allelUja.
Chwalte Hospodina, a wzýwejte jmeno jeho: zwčsttheu
mezi Uárodh skUtkh teho.

BlllelUja.

EwangcliUm (sw. Mat. 22, 1uu14). Za oUoho časU
mlUwil PáU Ježiš kU tnižatům knčžským a fariseům w po:
dobeUsiwi, ťka: Podobno UčinčUo jest králowstwť nebeskě
člowčkU králi, kterýž Učinil fwath synU swémU. J poslal
slUžebUikhfwé, abh powolali pozwaných na swath: ale Ue:
chtčli pťisiti. Qpčt poslal jinč služebnily, ťka: Powčzte
pozwaUým: Yj, občd swůj pťiprawil jsem, wolowč moji a
krmný dobytek zbit jest, a wsfeckohotowo: pojďtež Ua fwath.
Llle oni zanedbali: a odessli, jiný do dwora fwčho, a jiUý
po kUpectwi swčm: ostatni pak zjimali slUžebUiky jeho, a
posmčchh jim Učiniwsse, zabili jee Uslyssew pak to král,
rozhnčwal fe, a poslaw wojska swá, zahUbil wražedniky th,
a mčsto jejich zapálil.
Tehdh ťekl slUžebUikům swým:

Swatba

zajistě hotowa jest: ale kteťi pozwúni bhli, nebhli

hodni. Brotož jdčte na rozcesti, a kterčžkoli Ualeznete, pon
zwete nax swath.
J wyssedsse slUžebnici jeho Ua cesty,
shromášdili wsseckh, kterěž nalezli, zlč i dobrě: a UaplUčna
jest swatba hodownikh. Wssel pal král, abh pohledčl Ua
hodownikh, a Uzťel tam člowčka ncodčnčho roUchem swate:
bnťm. J ťetl jemU: Pťiteli, kterak jsi sem wessel, nemaje
roucha swatebnihoř Qn pak ončxněl. Tehdh ťekl lrál san
žebnikům: Swážťce rUce i Uohh jeho, Uwrzte jej do tec
mnostl zewnitťUť; tamk bUde pláč a skťipěni zUbů. Nebo
mnoho jest powolaUých ale málo whwolených.
“ Obětowúnť. BUdUali choditi U prostťed soUženi, obžin
wiš mne, HospodiUe; a Ua hnčw nepťátel mých wztáhl jsi
rUkU son, a swobodna mUe Učlnila prawice twá.

Sekreta.

1. Brosime tě, o Pane, popťel Uá.m, abhth

darh, kterč očim twč welebnofti piinássime, nám spasitelnč
dhlh. Skrze. Amen.

2. Whslhš náo (ned 7. po Zjew. P.)
3. Dle libofti.
Bťijimúlli. Th jsi pťikcizal, abh pilnč ostťihúno bhlo
přikázani twých. Q bh zprawenh bhlh cesth mé k ostťihcinť
sprawedlnosti twých.

Modlitbh.
1. aTwč spasitedlnč oUčinkowánč,necht
náš, o Pane, od nassich Ueprawosti milostiwč sprostť, anáš
r tomU pťiwede, bhchom wždh we twých přikázanich cho:
dili. Skrze. Amen.
2. Očistiž náe.
Z. Dle lwosti.

ueqpu

Ueděle )()(.
Jntroit.

po sw. DUchU.

(Dan. 3.) Wssecko, co ssi loli Učinil nám,

Hospodine, w prawěm soUdU jsi nám UčiUil: nebo jsme hťeo
ssili, a pťikcizani twých jsme neposlouchali: než dej sláwU
jmenU swěmU, a Učiň š námi podle množstwi mllosrden:
stwi sžoěho.

Zalm 118l Blahoslawenť neposskwrnčni na cestě,kte:
ťiž chodi w zákoně Hospodinowč. Sláwa thi atd.
Modlitbh.
1. Udčl milostiwč,prosime, o Bane, wč:
ťťcim swým odesstěni

a pokoje: abd zároweň ode wssech

Urážek

i š

očistěUi ďhli ,

bezpečnou

mhslť tobě sloUžili.

Skrze. Amen.
2. Qde wssech (Ued. 7. po Zjew. P.)
3. Dle liďostj.
Episstoln (k Cfeš. 5, 15u2l). Bratťi! Wiztež, kterak
bhste opatrnč chodili: ne jako nemoudťi, ale jako moUdťi,
whkupujice čaš; nebo dnowč jsoU zli. Protož nebýwejte
Msse sroatň.
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neopatrnť, ale rozumčjťci, která jest wůle Boži. A neopč:
jejte se winem, w němž jest„chlipnost: ale naplněni buďte
Duchem swatým, mlUwice wespolek w žalmich, w chwálách
a w pisničkách dUchownich, zpťwajice a plesajice w srdcich
swých Báml, dith činice wšdhckh ze wssech wěci wc jmenu

Pána nasseho Ježťsfe Krista BohU a Btci. Boddáni bUďte
jedni drUhým w bázni Kristowě.
Gradnal.
Dči wsfech w tebe dousajč Hospodine, a th
dámš jim porrm jejich w čaa pťčhodný. Otwčráš rnru
swon: a naplňUješ wsfelitčbo žiwočicha požehnánčm. Alle:
lUja, allelUja.
Hotowo srdce mč Bože, hotowo srdce mčx: zpčwati
budU, a žalmh prozpěwowati w sláwě swč. AllelUja.

Ewangelium (sw. Jana 4, 46u53).

,Za oUoho časU

bhl jeden králowský (úkednik), jehož shn nemocen byl w
skasarnamn. Ten kdhž Uslhssel, žebh Ježiš pťicházel z Jud:
ska do Galilee, odessel k nčmn, a. prosil ho, abh ostoUpil
a uzdrawil shna jeho: neb počinal umťrat. Tedh ťekl k

němU Ježťš: Neuzťčte:li diwů a zázraků, nerěřite.
Di k
němU králowský (úťednťk): Pane ostUp, prwč nežli anťe
shn xnůl. Dť jemU Ježiš: Zedi, syn twůj žiw jest. Uwěťil
člowčk ťeči, kteroUž mlUwil jemU Ježťš, a ssel. thž
pak
již ostupowal, potkali se o nim slUžebnici, a zwčstowali
ťlonce, žc syn jeho žiw jest. Tcdh otázal se jich Ua bo:
dinU, w kteroUbh sc bhl lěpe mčl. J ťekli jemu: Wčera w
hodinu sedmoU ostala ho zimnice. Tedy poznal otec, že ta

hodina (to) bhla, w kteronž jemu ťekl Ježiš:

„Shn

twůj

žiw jest“; i Uwěťil on, a dňm jeho wssecken.

Krcdo.
Občtowúni.

Pťi ťckách ďabhlonských, tU jsme sedali, a

plakáwali: kdhž jsme se rozpominali na Slon.
Sekrcta. 1. Nechť nám, prosime Pane, tato tajemstwi
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nebeského lčku podasi, a nafseho srdce hťichh smeji.

Slrze

K. P. n. Amen.
2. Whslhš náď (ned. U. po Zjew. P.)
3. Dle libosti.
Pťijimňni. PamatUjž na slowo swě slUžebnitUswčmU,
w kterěmž jsi mi nadčji dal; tat mne potčssila w poniženč
mem.

Modlitdy.

1. Abychom hodni byli twých swacých

darů, o Pane, Učiň profime, bhchom twci přikázani zacho:
wáwali. xStrze. Nmen.

2. Qčistiš náš (ned. Ue po Zjew. B.)
3. Dle libosti.
uuuuauuun

Ueďěle )()(le

po sw. DUchU.

JUtroit. (Esth. 13.) W moci twč, Hospodine, wsseckh
wěci položenh jsoU: ua neni, kdobh mohl odolati wůli twě:
thš nčinil wsfeckh wěci, nebe i zemi, a cožloli zawirá se
olrsslekem nedeským, a Pánem jsi wsfech wěci.
Žalm 118. Blahoslaweni neposskwrnčni Ua cestě, ktea

ťiž chodi w zákonč Hospšdinowě. Sláwa thi atd.
M o d l i t b h. 1. Celeď son, prosime Pane, rač Ustau
wičnou dobrotou son ochraňowati: abh pod mocUoUstrážť
ton wssech protiweUstwi sprosstčna ďhla, a w dobrých skucn
cich prospiwajic jmenu twému wždh oddána zůstala. Skrze
Kr. P. n. Nmen.
2. Qde wssech (ned. 7. po ,Zjew. P.)
3. Dle libosti.
Episstola (k Cfeš. 6, 10u17). Bratťi! Posilněte se w
Pánn, a w moci silh jeho. Oblecte se w zbroj Boži, bhste
mohli státi proti úkladům ďábelským. Nebot bolowcinčnasfe
nenč proti tčlu a krwi: ale proti knižatům a mocnostem,
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protř spráwcům swěta této temnosti, proti dUchownim zloe
stem w ppwětťie Pročež wezmčte zbroj Boži, aďhste mohli
w den zlý odolati, a we wssem dokonali státi. Stůjtež
tedh, majice podpásanci ďedra swá prawdoU, a oblečeni jsoUce
w panciť sprawedlnosti, a obuté majice Uohh přťpraon
ewangelia pokoje; pťede wssim wezmoUce fstit wirh, kterýmž
bhste mohli wsfeckh ohniwč ssiph nesslechetnika Uhasiti; a
leka spaseni wezměte, a lneč DUcha, jenž jest slowo Boži.
Gradnal. Pane outočisstč učinčn jsi ncim, od národU
do národu. Prwč než Učiněnh bhlh horh, a než jest způsoo
bena zemč, a olrsslek zemský; dod wčků aš na wčťy jsi th

BUh

Nlleluja alleluja

thž whchazelJsrael z Eghpta a dUmJakobůw z na:
rodU ciziho Nlleluja

Ewmlgrlium (sw Mat 18 23q35).

Za onohočasU

ťekl Pan Ježiš Učennikům swým podobenstwť toto: Podo,:
bno jest lralowstwi neďeske člowčkn quli, kterýž chtčl počet
klásti še služebnikh swými. Zl kdhž počal počet klástř, podán
jest mu jeden, kterýž mU bhl dlužen deset tisic hťiwen. Ll kdhš

neměl
xi dčli,
ten, a
tobš.

čim zaplatiti, kázal jej Pún jeho prodati, iženU jeho
i wfsecko, což mčl, a zaplatiti. Tedh padl slušebnik
jprosil ho, ťka: Poshowěj mi, a wssecko zaplatim
J slitowal se Bán nad slnžebnikemtim, propustil jej,
a dluh jemU odpustil. thsed
pal služcďnik ten, nalezl
jednoho ze spoluslužebnikň swých, kterýš mu bhl dlužen fto
penčz; i chopiw se ho, hrdlowal se o Uim, ťka: Zaplal,
coď dlužen. Y padl služebnťk jeho, prosil ho ťka: Posho:
wěj mi, a wsseckozaplatim tobě. Qn pak nechtěl: ale odea
ssel, a dal jej do žcxlciťe,u
dokudžby nezaplatil dthU.
Wio
doUce pak spolUslUžebnici jeho, co se dálo, zarmoUttli se
welmi: i pťissli a powědčli PúnU fwěmU wssecko,co se bhlo

ftalo. Tedh powolaw ho pán jeho, di jemU: Slušebniče
nesslechstnýl Wssecken dluh odestil lsem tobč, neb jsi mne

prosil: zdaliž nemčl jsi i th se smilowati nad spolUslUžebniu
kem swým, jakož i já smilowal lsem se Uad teboU? A rozc

hněwaw se pán jeho, dal jej katům, dokudžbd nezaplatil
wfseho dthU.
Takť i Qtec můj UebeskýUčini wám, jestliže
erdpustite jedeUkaždý bratrU swčlnu z srdci swých.
Kredo.
Qbťtowútlť. Bhl muž w zemi Huš, jmenem Zob, a
mUž ten bhl sprostný, a Upťimý, a boje se Boha: i wha
žádal sl jej Satan, bh jej pokoUssel, a dčma jest mU moc
od Hospodina na statky jeho i na tělo jeho: i zničil wssecko
jmčni jeho i shnh: a tělo jeho ranil nežitem Uejhorssim.
Sekrcta. 1. Pťijmi milostiwě, o Pane, oběti thto, pro
kteréž jsi chtěl š Uúml se smiřiti, a mocnoU dobrotiwosti
spaseni nám nawrátiti. Skrze. Nmen.

2. thlhš

náš (Ued.7. po Zjewa B.)

3. Dle libosti.
Bťijimčmi. Po spaseni twčxm dusse mci (tonžic ze:
mdlela) a w slowo twé jsem doufal: kdh Učiniš sond nad
těmi, kteřiž mi protiwenstwi čini? Ueprawč mirprotlwenstwi
čxinili, spomoziž mi, Hospodine Bože můj.

Modlitbh.

l. Nesmrtelným pokrmem Uashceni,proo

sime Bane, abychom, co jsme pixijali ústh, i srdcem čistým
následqwali. Skrze. Zlmen.

2. Bčistiž náo (ned 7. po Zjew. P.)
3. Dle libostil
npanupao

Uebčle )()(ll.
Zntroit.

po sw. DUchU.

gŽaťm 129.) BUdešeli Hospodine neprawosti
Ale U tebet lest slitowáni,

ssetřiti, Hospodine kdož ostoji?

Božestraelský.
Zalm

129. Z hlUbokostiwolal jfem ktobč, Hospodine,

Hospodine whslhš hlaš můj. Sláwa thi

atd.
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Modlitbh.

1. Bože, oUtočisstč a silo nasse, raěiž

sám, pč:wodee wssi nábožnosti, zbožUým prosbám cirlwe swč
miloslč son býti pťčtomen, abhchom, zač dčlwčrnč prosime,
skntečnč dosáhli. Skrze. Amen.

2. Qde wsfech (ned. U. po Zjew. B.)
3. Dle libosti.

Episstola (r Fčlip. 1, 6u11).

Bratřč! Dousáni mám

w PeinU Ježťssi, že, který začal we wáš dilo dobrě, dokoná
le až do dne Krista Ježisse: jakož mi sprawedliwě jest smý:
ssleti to o wssech wáš, protože wáo mám w srdci, i w
swých okowech, a w obraňowáni i Utwrzowánč ewaUgelia,
še wh wssickni jste účastnťci radosti mé. Swědek zajistč
jest mi Bůh, kterak po wssech wáš toUžim w útrobách Jen
žisse Krista. Ll za to se modlťm, aby láska wasse wice a
wice se rozhojňowala w Umčlosti, a we wsselikčm smhslU;
aďhste kusili lepssich wčci, bhste upťimni a bez úrazn bhlč
ke dUi KristowU, naplněni lsoUce owocem sprawedlnosti skrze
Ježisse Krista k sláwč a chwále Božť.
Gradllal.
Hle jak doďrě jest to, a jak Utččssenč,lkdhž
pťebýwaji bratťč w jednotč. (Jestik to) stwostné jak mast
na hlawč, kteráž 8stUpUje na bradu, na bradU NroUowU.
AllelUja, alleluja.
(Wssickni,) kteťiž fe bojť Hospodina, necht donsali w
Uěho: spomocnčk jejich, a obrance jejich jest. ?llleluja.

Cwangclimn (sw. Mat. 22, 15n21).

Za onoho času

odssedsse sariseowě Uradili se, jakbh Ježťsse polapili w ťeči.
B poslali l němU Učennťkhswč š Herodianh, ťkonce: Miu

stťe, wime, že prawdomluwný jsi, a cestě Boži w prawdč
Učiš, a nedbáš Ua žádUěho: nebo nepatťiš Ua osobU lidskou:
protož powěz nám, co se tobč zdá, slUssicli dáwati daň ciu
saťi, čili ne? Poznaw pak Ježiš zlost jejich, ťetl: Co mne
pokoUssite, pokrhtci? Ukažte nži penťz daně. N oni dali

mu penize. J di jim Ježiš: Ci lest tento oďraz a nápiš?
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ŘkoU jemU: Cisařůw. Tedh dč jim: Deiweltež tedh, co
jest cisařowa, cisaři, a co jest Božiho, Bohu.
Kredo.
Občtowňni. Rozpomeň se na mne, o Pane, lterýž wlá:
dneš mocnosti wsselilou, dej řeč spoťádanoU w ústa má, abh
se libila slowa má pťed obličejem knižete.
Sekrcta. 1. Dej, o milosrdný Bože, abh tato občt
spasitedlná od winh wlastni náď chránila. Skrze. Amen.

2. Whslhš náš (ned. 7. po Zjew. P.)

3 Dle libosti
Bťijllnúnl. Ja jsem wolal (l tobč), nebo whslhssel jsi
mne, Bože: nalloň Ucha swého ke mně, a whslhš slowa ma

Modl itby 1 Břijali jsme darh tajemstwť swatěbo,
a prosime pokorně, o Pane, abh to, co jsi nám na ton
památkU činiti pťilázal, nám w nassi slabosti lU pomoci
sloUžilo. Skrze. Nlnen.

2. Qčistiž náš (ned. 7. po Zjew. B.)
3. Dle libosti.

uu

sleděle )()(ll!.

po sw. Dnchn.

Jntroit. Di Hospodin: Já mhslťm o wáš mhssleni
poloje a ne trapeni: wzýwati lnne bUdete a ja whslhssim
wáš a pťiwedu zase zajeti wasse ze wssech lnist.
,Žalm 84 Božehnal jsi Hospodine zemi swě: odwrao

til jsi zajeti Jakobowo Slawa thi atd
Modlitbh.
1. deUsk, prosime Bane, prowiněni
lidU swěmu: abhchom od swozkň hťichůw, lterýchž ssme se
z mdlobh swě lidskě dopUstili, dobrotiwosti ton oswobozeni

bhli. Slrze. Nmen.
2. Qde wssech (ned. 7. po Zjew. Báně.)
3e Dle libostie

uEpisitola(t Filip. 3, 17u2l, a 4, 1u3).

Bratťi!

Následownici moji buďte, a pozorthe tčch, kteťťž tak chodi,
jakož máte způsobn nassi. Nebot mnozi chodč, o nichž jsem
wám častokrcite prawřl, Uhni pak i š pláčem prawim, že
(jsoU) nepřátelč kťiže Kristowa, jichžto konec zahhnmř, jichžto
bůh bťčcho jest., a sláwa w zahanenix jejich, kteťiž o zem:
skč wčct stosi. Nle nasse obcowáni jest w nebesich: odkudž
takč Spasitele očekáwáme, Pána nasseho Ježisse Krista, kte:
rýž prolučni tělo poniženť nasseho, abh pťipodobrxčno bylo
k tělU jasnosti jeho, podle působeni, kterýmž takš mňže podo
manřti sobč wsseckh wčci. Protož, bratři moji nejmilejssi
a pťežádoUcč, radosti má a korUno má! tak slůjte w PánU,
Uejmilelssil Cwodie prosim, i Shnthchh prosim, abh jedno:
sterč smýsslelh w PánU. Takčl i tebe prosim, wěrný tox
waryssi, pomáhej jim, lteréž še mUoU pracowalh w ewan:
geliUm o Klimrntem, a š jinými pomocnikh mými, jejichžto
smeUa jsoU w knřze šiwota.

Gmblllll.

thwobodil

jsi náš

od sUžUjťcichnáš, a

th, kteťťž Uáo nenáwiděli, zahanbilš. W BohU chlnbiti se
bUdeme celý den: a we jmenn twč!n chwálU wzdáwati bU:
deme na wčky. Nl„lelUja, allelUja.
Z hlnbokosti wolal jsem k tobč Hospodine, Hospodine

wyslhš deli:bn moU. NllelUja.
:
Ewangrlium (swt Mat. 9, 18u28). Za onoho časU,
kdhž Pán Ježiš mlUwil k zástnpům, aj, pťistoUpilo jedno
kňiže, a !tanělo se jemU, ťka: Bane, dcera má nhnť Umťela:
ale pojď, wlož na ni rUkUson, a bude žiwa. A wstaw
Ješťš, ssrl za nim, i UčenUťcřjeho. N aj, žena, kteráž
krwotok trpěla dwanácte let, pťistoUpila pozadU, a dotrnUla
sexodolkU roUcha jrho. Nebo ťekla sama U sebe: Dotkm:eli
se jen roncha jeho, Uzdrawena bUdU. Ježťš pak obra,tiwd
se, a Uzťew ji, řell: DoUsel, dcero, wťra twá tč Uzdrawila.
J ozdrawčla žena tč hodinh. Pťissed pak Ježiš do domU
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knizete, a Uzrew pisstce i zastup hlUčťci, ťekl: Qdejdětež;
nebor neUmťela diwka ale spi. J posmiwali se jemU. A
kdhž bhl whpUsstěn“zástup, wessel tam, a Ujal ji za rukn;
i wstala diwka. N roznesla se ta powčst po wssi zemi.

Obětowúni. Z hlUdorostč wolal jsem r tobě, Hospox
dine: Hospodine whslhš modlilbU UloU: z hlnbokosti wolal
jsem k tobč Hospodine.
Sckrcta.
1. K rozmnoženi nassi slUžbowolnosti oběo
tUjem tobě, o PaUe, tuto obět chwály: abhď nám milostiwě
splnil, co jsi nám Uehodným Udělil (pťiprawil). S!xrze Am.

2 thlhš

(Ued.7. po ,Zjew.B.)

3. Dle liďosti
z
Bťijimúm. Nmen, prawim wam: wssecko, začtoliw
modlice se prosite, wěťte, že wezmete, a stanet se wám o

Modlitbh

1 Prosime wssemohonci
Boze: aďh Uam,

jimžto jsi popťal, podilu brati na božských wčcech, nedal
podlehnomi lidským nebezpečenstwčm Slrze Amen
2. Bčistiž uUciý(ned. 7. po Zjew. P.)
Z. Dle libosci.
(thbh

mělo býti wice neděl ncšli 24 po sw. DuchU, pa! po

23. Ueťčli pťidá se z následeicich 4 mssi swatúch bUď 4., aUede., q
4., aUcb 2. 3. a 4., aneb 1. 2. 3. a 4. dlelltoho, kolil sc jicb Ueďoé
stáwá; tak sice, že rterú se nazýwň 24. po sw. DUchU, wždy býtk mUsi

poslednie)

)

l. Mssc swatčl.
(Wsse jak w Ued. 23. po sw. DnchU, jen modlitbh, episst., ewano
geliUm jsoU zwlásitni.) o

s!j)ťjodlitba.u.

Wssemohonciwěčný Bože, račlž na

mdlobn nassi milostiwč wzhlednoml, a k ochraně nasst praa
wici welebnosti swč wztáhnoUtť. Slrze K. B. dn. Amrn.
(2. jak w ned. ll. ho chw.

Srllrtn.

Púně.)

e cu

1. Tato obět, prosime Bane, at nassc winh
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smejek: a k slawenč oděti toďč poddaných

těla č mhsle poo

fwčti. Skrze K. B. n. leen.

Modlitba
ješ,

po Bťijimáni.

1. Pane, tterýš Udčlu:

abhchom takowých tajemstwi užiwali:

prosime, aďh

Uáš ď jejich oUčinky prawdlwč spojřti ráčil. Skrze.

Amen.

Episstola (jako w ned. Ul. po Zjew. Panč, wiz str. 80).
Ewangclinm (jako w ned. ul. po Zj. Pe, wiz str. 89).
ll. Msse smatň.
(Wsse jal Ued. xxlu.

Modlitba

po sw. DUchu.)

1. Q Boše, jenžto znáš, že pro mdlobu

lidskon w tolikerých nedezpečenstwich wezdejssiho žiwota sami

seboU se Uchowaši nemůžem, posilňuj náo na tčle i na dUssi,

whchom, co pro hťichh swčxtrpime, pomoci ton
fnčsti
mohli. Skrze K. P. n. Amen.
Sekrrta. 1. Propůjč, prosime, wssemohouciBože: abh
tčto občti pťinessenč darh

nassi kkebkost ode wsseho zlčho

wždh očistilh, a posilnily. Skrze.

Modlitda

Amen.

1. po přijimáni. Darh twole,o Bože,

necht náš od swčtských rozl!ossidodloUči: a nebeskými po:

lrmy wždh obnoiji.
Slrze K. P. U. Nmen.
Episstola (jako na ned. N. po Zjew. B. wiz str. 82).
Ewmlgeljnm (jako na ned. UA. po Zj. P. wize str. 83).

lll. tMsse swatň.
(Wsse jak w Ued. xxlll.

Modlitba

po sw. DuchU.)

1. Račiž, o Bane, prosime tebe, čeleď

swou UftawičnoU doďrotiwosii son ostťťhati: abh, jako se
jedinč na lon
nedeskoU pomoc spolehá , lon
božskoU
ochranou takě wždh obhájena bhla. Skrze. Amen.

Sekrcta.

1. Smiťljwě oběti, Bane, pťinássime, ath
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nad námi se smilowal, a bťichh nasfe odpustil, inasse ssdce
wrtkawé ťidil. Skrze. Nmen.

Modlitba

1. po pťilimánč.

Prosime, wssemo:

houci Bože, abhchom onoho spaseni owoce ziskali, jehožto
zasliďeni lsme skrze toto tajemstwi obdrželi. Skrze. Nmen.

Episstolae(jako Ua ned. 7. po Zjew. B. wiz str. 84).
Ewangclillm (jak na ned. 7. po Zj. P. wiz str. 84).
17. Msse smatň.
(Wsse jak w Ued.M.

Modlitbxa

po sw. Duchu.)

1. Propůlč nám, wssemohoUciBože, abha

chom wždh rýzUmné wěci přemýsslejice, 1en to, co tobč milčho

a pkijemnčho jest slowh i skUlkyulazowali

Skkze. Nmen.

Sekrrta. 1 Tato občt, profime Bože, at nao očistii
i oonwi, zprawuje i zastáwá. Sktze Amen.

Modlitba

po pťijimani

sladkostmi, prosime tě o Pane,

1 Nebeskýminashceni
abhchom po tom,

skUtečUěžiwi, toUhU mčli. Skrze.

co náo

Amen.

Episstola (jalo Ua ned. N. po Zjew. P. wiz str. 86.)
Ewangclinm (jako na ned. N. po Zlew. P. wiz str. 86.)

sleďěle x)(lf.

a posleďni po sw. Dnchn.

Jntroit (jak na nedčli )()šlll.

Modlitba

po sw. DUchU).

1. Wszdiš, prosimeo Pane, wůli wčru

něho swěho lidu, abhchom owoce božskěbo wykoUpeni o
wětssi horliwosti whdáwajice, tim wětssi pomoci od milosti
twě obdržeti zasloužili. Skrze. Amen.

Srkrrta.

1. Milostiw buď, Bane, prosbám nassim, a

občtem lidU swěho a pťijaw prosbh wssech náe srdce k sobě
obrat; abhchom zanechawsse swčtských žadosti po nebeských
wěcech toUzili. Skkze K. P n. Zlmen.
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Modlitďa

po pťijčmáni

1. Bopťejnám, prosime

Pane, abh skrze swátosti, klerě lsme pťijali, a skrze jejich
moc spasitedlnoU wsse, co w mhsli nassi hťissněhose nakezá,

napraweno ďhlo. Skrze. Ymen.
Episstola (k Koloo. 1, 9u14). Bratťč! Nepťestáwáme
dekitt se za wáď, a žádati, abhste bhlř Uaplněni známostč
wůťe jeho, we wssi moUdrosti a rozumnosti dUchowni; abhste
chodili hodně Boha, we wssem se (jemU) liďice, w každěm
skutkU dobrěm owoce whdǧwajťce, a rostouce w zUámosiř
Boži: wsseliloU mocč jsoucr zmocněni podle mocnofti jasnofti
lebo, keáwssi trpčliwosti a dlouhočekáUi, ď radosti dčkUjice
BohU Qlci, kterýž hodnč náď Učinil dilU losn swatých w

swčtle: kterýž whtrhl náš z moci trmnosti, a pťenesl do
kralowstwi Shna wilowani sweho w Uěmž máme wh:
koUpeUi skrze krew lcho, odesstčUč hťichů.

Gmdnal (jaro w neděli 23 po sw DUchU.) ,

Ewmlgelium (sw. Mat 24 15u35). Za onoho času
ťekl Pán Ježčš učennilčlm swýln: thž Uzťitebohawnoft
szsstčni, lteráž jest pťedpowčdčna od Daniele proroka, ana
stosť na mistč swatěm (kdo čte, rozuměj!):x tehdaž ti lteťiž
jsou w Judsku, necht Ulekon na horh; a ldo Ua stťessejest,
UeďstUpUj dolů, aďh wzal nčco z domu swěho; a kdo na
poli, .Uelhrarlljuse zase, abh wzal sutni swou. ,Bčda pak
těhotným a těm, kterěž koji w těch dnech. Modlete pak se,
abh Utikáni wasse nebhlo w zimě anebo w sobotU. Nebo
bUďeutehdáž soUžeUi weliké, jakěhož nebhlo od počátkU swěta

aš dosawa):d,dantž (tdh) bUde. A ldhbh nebhli Ukráceni
dnowé ti, nebhlbh žádný člowčk zachowán: ale pro whwoo
lenč ukráceUř budou dnowě ti. Tehdh ťekne:li wám ldo:
„Nj tUtot sest Kristuď, aneb tamto,“ newčťte. Nebo poo
wstanou falessni kristowč a salessni proroci, a činiti bUdou
znameni welikčoa zázrakh, tak žebh w blud Uwedeni dhli,
rdyby :nožpč dylo, rarě whwolenť. Aj, pťedpowěděk jsem weims

Protož

ťeknoušli wám: „Aj, na poUssti jest,“ newhcházejte;

„aj w skrýssichee, newčťte. qNesm jatou ýlesk wdchc!zi od wý:
chodU, a UkazUje sé až na západ: tak bUde i přčchod Shna
člowčka. Kdeškoli bUde tčlo , tU se shromáždi i orlowč.
Hned pak po sonženi tčch dnů slUnce se zatmi, a mčsic
Uedá swčtla swěho, a hwčzdh b.UdoUpadati B nebe, a moci
nebeskě bUdoU se pohhlšowatiz N tehdáž se Ukáže znameni

Syna

člowčka na nebl, a tehdh bUdoU twileti wssecka po:

koleni zemč, a Uzťi ňSlyna člowčka, pťichcizejiciho w oblacčch
nebeských, š moci mnohoU a wrlebnostč. Ll possle andčlh

swč š troUboU a o hlasem wellkým,.a (ti) shromáždi wh:
woleně jehoj ode člhr wčtrů, od koUčin nebeo až do končin
lejich. Qd strolnn pak sitowého naUčte se podobenstwi:
kdhž dratwlest jeho již odmladla, a listi se pUči, wite, že bťézlq
jest lčto. Tak i wh, kdhž Uzťite wsscckh td wěci, wčzte,

že blizko jest U dweři chlt

prawim wcim, že ntpomine

pokoleni toto, až se wsseckd th wčci stanoU

Nebe a zemč

po:ntnon: ale slowa mú nepominon
Qbětowňni
Pťijimúni ž jako na ned. 23. po sw. DUchU.

xáž„
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Ua dcn oťissfowánk pannp Utaric.
.Jntroit.u Pťilali jsme Boše milosrdenstwi twě, Upro:
stťed chrámU twěho: jakož jmeno twé Bože, tak i chwála
twá lest do končin zemč: sprawedlnofti plna jest pra:
wice Zwá.

Zalm 47. Welký jest Hospodin, a welmi chwálh
hodný, w měslě Boha nasseho, na hoťe swatč jeho. Slciwa

thi atd.

Modlttbae
WssemohoUcč, wččný Bože, twě weleo
bnoflt ponišenč prosťme: abh, jakoš jednorozený Shn twůj
dnessUiho dne tělem nassťm pťiodin w chrámč postawen jest
pťed tebou, i nám dal jednoU očisstěnon mhslť pťed tebon

postawenu býtt. 7Skrze. Wnen.
Episstola. (Neč z proroka Malachřásse 3, 1u4.) Toto
prawi Pán Bůh: Aj, já posýlám andčla swčho, a pťiprawť
cestU pťed twáťi mou. A hned pťijde do chrámu swěho
panownčk, jehož wh hledáte, a andčl zákona, ktelěhož wh
chcete. ?lj, pťicházč, prawi Bán zástupů: a kdož bUde moct
mysliň den pťčchodn jeho, a kdo ostoji kwiděnčjeho? Nebo
on jako oheň pťehánčjici, a jako bhlina walcháťů, a sedčtť
bnde (jako) pťehánčje a whčisskUle stťibro, a wyčistč shnh
Lěwi, a cedlti je bude jako zlato a jako stťibro, a bUdoU
Hofpodlm: občtowati občti w sprawedlnosti. Bl lčbiti se bUde

Hospodinn obět Judy a Jerusalema, jako za dnů wčku, a
jako za let starodáwných.
Gradual. Bťtjali lsme, Bože, milosrdenstwi twč, Uproo
stťed chrámU twěho: jakož jmeno twé Bože tak i chwála
twá jest do končin zemč. Jakž jsme slýchali, takdjsme to
spatťtll w mčstč Boha nasseho, na hoťe swaté jeho. Allea
lUja, allelujae
Staťec dčtě nesl: ditč wssak ftarce ťidilo. Blleluja.
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(thďh

pťipadla slaw!lost tato po Ucdělt dewitUik, pak sc aslcn

luja thechaji a pťidá sc následeiei:)

Traktllš.
NyUť propoUsstiš slUžebnila swčbo, Banc,
podle slowa swěho w pokoji; nebo widěly oči mč spaseni
twč, kterčž jsi pťiprawil pťed oblťčejem wssech lidi, swčtlo k
zjeweni pohanům, a k sláwč lidU swčho israelského.

Ewangelinm (sw. LUk. 2, 22a32).

Za onoho časn,

kdhž se naplnilt dnowě očisskowáni Marie podle zálona
Mojžissowa, nesli jej do Jetusalema, abh ho postawili pťcd
Bánem, jakož psáno jest w zákonč Pánč: „Že laždý pachoo
lil otwiraje žřwot, swatý Bánn sloUti bUde;“ a abh dall
občt, jakož powěděno jest w zákonč Páně, dwč hrdliček ncb
dwč holoUbátel. A aj, člowěk (jeden) bhl w JerUsalemč,
jemUž (bylo) jmeno Simeon, a člowčl ten bhl sprawedliwý
a bohabojný, očckáwajicť potčssenť israelskčho, a DUch swatý
ďyl w něm. .Ll dostal byl odpowěd od DUcha swatého, že
neUzťi smrti, lečbd prwé Uzťel Krista Páně. 8 pťissel w
dUchU do chrámU.

N když Uwádčli dťtč Ježťsse rodtčowč

jeho, ady UčiUili za nčj podle oďhčeje zákona, wzal jej i on
na lotky swě, a chwálil Boha, a ťckt: Nyni propoUsstiš
slUžcbnika swěho, Pane, podle slowa fwčho w pokoji; nebo
widěly oči mč spaseni twě, kteléž jsi pťiprawil pťed oďlč:
čejem wssech lidť, swčtlo k zjeweni pohanům, a k sláwč lidU
swěho israelskěho

Kredo
Qbťtowúni. Rozltta jest mtlost we rtech twých, protoz
požehnal tebe Bůh na wčkh, i na wčkh wělňw.
Selrcta. Wyslhš Pane proody nasse: i abh hodnh
bhlh občti, llerě pťed obličejem welebnostl twě pťiUássime,
pomocl twe dobrotiwosti nám popťej. Slrze. Amen.

Presaci o Narozeni Banč
BrijimúUi. deowčd dostal Simeon od DUcha swan
tčho, ze neUzťi smrti, lečbh prwč UzťelKrista Banč.

Modlitba.

BrosťmeBane Bože Uáš, popťej nám:

abh swatci tajemstwi, kterých jsi k jistělssimn napraweni na:
ssemU nám Udělil, na pťimlUwU blahoslaweně wezdh Pannh
Mariej časným i budoucim lěkem bhla. Skrze. Amene

x

úa ďen zwěstowáni pannp !slarie.
Jntruit.

leičeje

twého žádati bUdoUwssickni bohati

lidč: pťiwedenh bUdoU králi pannh za ni, pťibUzlžé jeji pťřu

wedelšh bUdoU tobě ď radosti a plesánim.

Zalm

44.

Whneslo srdce mč slowo dobrě: whprae

wuji dila swá králi. Sláwa thi atd.
Modlčtba.
Boše, jenž jsi chtčl, abh zšiwota blaho:
slawenč Marie Bannh Slowo twě skrzeandčlskě zwčstowáni
tčlem pťiodino bhlo: dejž prosicim tebe, abhchom, jenž ji
w prawdč RodičkoU Boži býti wěťime, jejim orodowánim
u tebc podporowáni bhli. Slrze. Amen.

Cpisstola. (Řeč z proroka Zsaiásse 7, U)uxš.)

W

tčch dnech mluwil Hospodin k Nchazowi, ťka: .Bošádej sobč
znameni od Hospodina Boha fwěho, w hlUbokosti pekelné,
aneb na wýsosti zhůrU. J ťekl Nchaz: NebUdU žádati, a
UebUdU pokousseti Hospodina. J ťekl: Slhšte tedh, dome

Dawidůw! Zdali málo jest wám, lidem ďýti t obtiži, že i
Bohu mčmU obtižni jste? Protoš sám Bán dá wám znaa
xneni.u Aj, panna počnc a porodi shna, a nazwáno bUde
jmeno jeho Emannel. Máslox a med jisti bnde, abh Uměl
zawrcl zlě, a wywoliti dobré.
Grabncll. Rozlita jest milost we rtech twďch: protož
požebnak tebe Bůý na wěkh. Bro prade a tichost asprau
wedlnost: a dowede tč podiwně prawice twá.
Ttaltnš.
Boslhš dcero, a wiz, a nakloň Ucha swčho:
nebo požúdal ťrúl krásh twě.

Obličeje twčho šcidati bUdoU
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wssřckni bohati lidU: dcery králů w počestnosti twé. Bťi:
wedenh bUdoU králi pannh za nč, pťibUzně jeji pťiwedenh
bUdoU tobč. Pťiwedenh bUdoU o radosti a plesánim: pťiu
wedellh bUdoU do chrámU krúlowa.

LlllelUja,allelnja. Zdráwaš Maria, milosti pllla, Pán
š teboU, požehnanáš th mezi ženťmi. Llllelnja.

PrUt Ješse whkwetl: Panna porodila Boha i člowěka:
Bůh nawrátil pokoj, kdhž zemi smiťil š

Uebem. LlllelUja.
Ewmlgelillm (sw. LUk. 1, 26u38).
Za onoho časU
poslcin jest andčl Gabriel od Boha do mčsta galilejskčho,
lterěmnš jmeno Nazaret, kU panně, zasnoUbenč mnži, kterč:
mUž jmeno ďhlo Josef, z domU Dawidowa, a jmeno pannh
(bylo) Marřa. N wfsed k nč andčl, ťekl: Zdráwa bUď,
milosti plna„ Pán š tebou; požehnaná th mezi šenami.
Kterážto Uslhssewfsi zkormomila se nad ťeči jeho, a mhslila,

jakébh to bhlo pozdraweni? J ťekl li andčl: Neboj se,
Maria:
nebo jsi nalezla milost U Boba. Ns, počUeš w
žiwotč, a porodiš shna, a nazweš lmeno jeho Ježťš Tent
bUde weliký, a Shn Nrjwhšssiho sloUti bUde, a da jemu
Pán Bůh stolici Dawida otce jeho, a kralowati bUde w
domč Jakobowč na wčlh,a krcilowstwčjehonebUdelonce. J
ťekla Maria k andělU: Kterak se to stane, poněwadž muže
Uepoznáwám? N odpowčdčw anděl, ťekl ji: DUch swatý
šstoupi w tč, a moc Nejwhšssiho zastini tebe; a protožico
se z tebe swateho narodi, sloUti bUde Shn Božč. A aj,
Lllžbčta, pťibUzna twa, i ona počala shna w ftarosti swě,a
tento jest ji ssestý mčsic, kteraž slowe neplodna , nebot Ueu
ďUde nemožně U Boha nižčchě slowo. J ťekla Maria:
Llj, děwka Páltč; staniž mi se podle slowa twčho.

Kredo.
Qbčtowúni. Zdrawaš Maria, milosti plna, Bano
teboU: Požehnaná
wota tweho.
Msse fwacá.

ty mezi ženami, a požehnaný plod žia

15

Sckrcta. W mhslech nassich, prosime Bane, prawě
wirh tajemslwi Utwrz: abhchom, kteřiž počatého z Marie
Pannh za prawého Boha i člowčka whznáwáme: skrze
mocnost jeho spasitelného z mrtwých wstáni k wččnč radosti
pťijiti mohli. Skrze. Alxǧen.

Brefaci o Pannč Marii.
Pťijimúlli. Ejhle, Panna

počne, a porodi shna: a

nazwáno búde jmeno jeho. Emamlel.

Modlitba.

Milost twon, prosime Pane, rač w mhsl

nassi wliti: abhchom, kteťi jsme skrze andčla zwčstujiciho
wtčleni Krista Shna twého poznali; skrze Umučenť jebo a
kťiž k sláwč wzkťifseni pťiwedeUi bhli. Skrze. Amen.

Gchranp sw. Josefa, pěstonna páně.
(Neděle Ul. po Welikonoci.)

Jntroit.
C(eč:pomocnik
a obrance náš jest Hospodin :w
nčm roeselitt se bUde srdce nasse: a we jmeUU jeho swatčm

donáme. NllelUja, alleluja.
Žalm 79. Th, jenž zprawuješ Jsraele, pozorUj, jeUš
wodiš Josesa jako owci. Sláwa thi atd.
Modlitb h. 1. Q Bože, který jsi z newhslowněpro:
zťetedlnosti fwatého Josefa za ženicha swé nejswětějfsi Ron
dičkh whwoliti ráčil: popťej, prosilne, abhchom, jehož co
swého opatrownita zde na zemi clťme, jej i pťimlUwcem w
Uebesich mitl zasloužili. Skrze. Amen.
2. Q Uedčeli.s

Episstola. (Ctenťzl. knihy Mojž. 49, 22.26.)

Syn

rostoUci Joses, th rostoUci, a lrásuého wzezťeni: dcerh běo
halh po zdl. Nle rothěwali ho, a wadili se, a záwiděli
mUumajici stťelh. Zpolehlo na silnčm lUčifstě jeho, a rozx
wázáni jsoU swazkowě ramen,

i rUkou leho, skrze rUce moco

Učho Jakďba, odtUď pastýť whssel, lámen Jsraelůw.

Bůh
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otce twčho bUde spomornit lwůj, a wssemohoncčpošthá
tobč poštháUťmi Uebeskýmio hůny: požehnánčmi propafti
ležťci dole: požehnánimi prsů a žiwota. Božehnámi olce.
twěho z:uocuila se pošehnánimi otců jeho: dokUdž Uepťijde
žádosl pahrbků wěčných: buďtež nad hlaon Josefowon. a
na wrchu Nazarejskčho mezi bralťimi jeho.
LlllelUja, allelusa
W kterčmkoli souženi kdhž bUdoU
wolati ke mně, wdslhssim je: abndu spomocnil sejichwždhcky

Nlleluja
Učiň swalý Josefe,

abhchom bezouhčxnný žiwot wedli,

i abh bhl ton ochranoU jistý. Ylleluja.
Ewmlgelium (sw. LUt. 3, 21uu23). Za

onoho časU:

J stalo se, kdhž wssecken lid se kťtil a ldhž se pokťlil i Je:
žiš, a se modlil, že se olewťelo Uebe; a DUch swalý ostoU:

pil w tělesne způsobě, sako holUbice na něj , ahlao š nebe
ftal se: Th jsi ShU můj milý, w lobčť jsemajsi zalťbil. A
oU Jeziš počinal býli aš we tťiciti letech, jak domnťn byl
syU Joseskxw.

Krrdo.
Dbťtowúlli. Chwal Jernsalčme Hospodina: nebok oU
upeinl zálllkh bran lwých ; požchnal shnům twým w tobě.
Nlleluja.
Sckretae 1. Podpowwáni jsoUce ochranU ženicha twě
Uejswčtčjssi Rodičly prosime smilowánč twě, o Pane, abho
nčinil, bh Uasse srdce wssim pozemským pohrdlo, a tebe prau
wčho Boha dokanloU láskoU milowalo. JeUž jsi žiw a

kraluješ e Bohem them w jednolč DUcha swalčho na wěkh
wčkůw. Amen.
2. B ned. Ul. po welikonocť.
Blcsaci welikonočnč.
Bťijimůni. Jakob pak zplodil Josefa, muže Maricd,d
z nižto se narodil Ježiš, senž slowe KristUů. AllelUja.

Modlitba.

Nebeskčmilosti pramenem nashceni,prm
15ln

sime Pane Boše náš: abh nciš, jako činiš, že se z pťi:
mlUwh swatého Josefa radeeme, takč jeho zásthami apro:
stťedUictwilU Uebeskš sláwh oUčastnh Učiniti ráěil.

Skrze.

Nmen.

2. Modlitba.

Q neděli.

Bosledni ewangclinm o neděli.

pťenesseni sw. slorberta.
(Slawť se M. Ued. po Welikonoci.)
Čelá mssc se dčťez společnč msse (StatUit), jerm

Modťitba

1.

modlitbd zwlásstnť.

WssemohoUci, wččný Bože, jenž jsi

siawUý w swatých swých, a pro jejich pťimlUwy l nám mi:u
lostiwý: dejž Uám, abhchom radeice se dneš z pťenesseni
sw. Norberta, wyznawače twého a biskUpa,jeho zásthami
a proďbami
do slciwh twěho králowstwť slawnou smrti
sskastnč wejiti mohli. Skrze.x Alnen.
2. Q ned. 4. po WelikoUoci.

Srkreta.

1. Slawnost

každoročnč sw. Norberta, wh:

znawače twěho n biskUpa, prosime PaUe, nechť nám k tobč
pťiftUpU ziskci:abhskrze thto občtř smiťellčnejen jemU slawnč

odmčnh, nýbrž ř nám darU milofti twě se dostalo.
Amen.
2. Q Ued. 4. po Welikonoci.
Brefaci o Welikonoci.

Modlitba

po pťijimánie

Strze.

1. Bože, odmčniteli

wčrných dUssi, Udčl ncim: abhchom skrze prošbh sw. Nor:
berta, whznawače twěho a biskUpa, jehožto ctihodné pťene:

sseni slawime, odesstěni dofáhli. Skrze. ?lmen.
2. Q ned. M. po Welik.
Posledni cwnngelimn o Me ned. welikon.
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Slawnost fw. Jana slepomuckého.
(lš. Meije.)

Jntroit.

Dal mi Pán jazhk za Ulsz moU: a jim

chwalitř bUdU ho; NllelUja, allelUja

Žalm 38 Řekl jfem: ostťihati bUdUcest swhch: abych
Uezhťessiljazhkem swým. Sláwa thi ald.
Modlitba.
Boše, jenž jsi skrze UepťemožitedlnoU
swátostnť mlčenliwost fwatčho JaUa twoji cirkew Uoon ko:
rUnoU mUčedlUickoUozdobili ráčil: propůjč nám, prosime,
té milosti, abychom pťikladu jeho, a Ua jeho orodowáni i
lnh ústa fwá opatťili, a tak Uěkdhw Uebesich pťičtčUl bhlik
těm blahoslaweUhul, jenz jazhkem Uepoklesli. Skrze. NmeU.

Čteni zknihyMondrosti(Sirach 2l 26u31)
Blazen okUem nahlědati BUde do domU: Uxuž pak wh:
cwičeUý w Uč postoji. Bláznowflwi
člowěka jest posloU:
chati skrze dweťe: ale opatrný obtižilbh use pohaučnim.

Rtowč erpatrných
blázniwč wčci rozpráwčti bUdoU: slo:
wa pak opatmých Ua wáze wážeUa budon.
W ústech
blázUů jest srdce jejich, a w srdci moudrých jsoU úfta jejich.
thž bezbožxtý zloťečiďáblu, sám swé dussi zloťeči. Nadha
mač zprzňuje dUssi son, a mezi wssemi bUde w ncnáwisti:
i kdožbh š Uim pťebýwal, w Uenáwisti bUde: mlčenliwý a
rozmnný ctčU bUde.
NllelUja, allelUja. Blahoslawený, kdož jazhkem swým
nepoklesl a kdož nesloužil nehodným sebe. NllelUja.
.
Jazhk pťewráceUýchzhhne Jazhk moUdrých jest zdrawi.
NllelUja

Ewangelium (sw. Mat. 11, 2u10).
Jan,

Za onoho časU

kdhž bhl Usldssel we wězenť o skutcich Kristowých, pou

siaw dwa zUčeUnikůswúche ťekl jemU: Th:li jsi ten, lterýž
pťijitt má, čili jiněho čekati mámeř J odpowidaje Ježťš,
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iekl jťm: Jdouce zwčslujle Janowi,
slepi widi, !Ulhawť chodi, malomocni

co jste slhsseli a widělť:
se očiskUjť,hlussi slhssť,

mrtwi wstáwaji z mrtwých a chudým se zwčstuje ewange:
lium; a blahoflawený jest, tdo se nebUde Uade mnou hor:
ssiti. N kddž oni odcházeli, počal Jržiš mluwiti zástUpům
o Janowi: Co jste whssli ná poussk widčt? lťtimlnli wěu
trem se !látici? Nneb co jste whssli widět? člowčka:li mčkx
lým rouchem odčnčho? Nj, kteťč se měkkým rouchem odť:
wasi, w domich krúlowských jsou. Anrb co jste whssli wi:
dčt? proroka:li? Jistč prawim wám, i wice Uežlk proroka.
Tentok jest zasistě, o nčlnž psáno jeft: Llj, já posýlám an:
děla swěbo pťed lwáťť ton, kterýžto pťiprawč cestu ton
pťed tebou.

Kredo.
Oďčtowam. Neopčluj ťeči slhsseUýchpronássenim ťeči
skrhte: a bUdeš práwě bez pohančni: a nalezneš milost
pťed obličejem wssech lidi

Sckreta. Tato tajemftwi swatá, o BaUe, Uecht w Uáš
onen oheň rozniti, ltrrým twůj slawný mučedlnik a lněz
Jan hoťčwal, kdhž je whkonáwal. Skrze. Ymen.
(Bresaci dle času buď WeliroU. Ueb o NanebewstoUp. Ueb o sw. Duchu.)

Pťijťniúnť. J pťiletčl ke mnč jeden z serafinů; a w
ruce jebo kaminek (ohniwý), kterýž wzal bhl z oltáťe: a
dotekl se úst mých.

Modlitba.

Slabost nassi, Pane, stůl nebeský chleu

bem silných ak posilni, který stálost swatěho mučedlnťka a
knčze twčho Jana k zneuctčnč swátosti wábenou stále k wiu

tčzstwi nashcowal. Slrze.

Amen.
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Slawnost sw. aposstolů petra a palďla.
(29. xČerwna.)

Jnlroit.

Nhni wiul w prawdě, že poslal Bán andčla

swčbo, a whtrhl mne z rnky Herodesowy, a ze wsseho oče:
kawani lidU židowskebo.
Žalm 138. HospodiUe, zknsil jsi mne, a seznal jsi

mne: th jsi seznal sednuti mě i powstáni mě Sláwa atd.
Modlitba.
Bože, jenž jsi dnessni den mUčenickoU
smrti swatých aposstolů lwých, Petra a Pawla, poswětiti
ráčil: propůjč cirkwl swč, abh we wssem následowala Učeni
oUčch, skrze nčž základ twčho náboženstwi položen jest bhle

Skrze Krista atd Amen.
Episstola. (Řeč ze SkUtků aposstol 12 1

11.) W

těch dnech wztáhl Herodeo lrál rUce, abh sUžowal nčkterě z

cirkwe. J zabil Jakoba, bratra Janowa,

mečem. Wida

pak že se libilo ,Židům, uminil jiti i Petra. Bl bhli dnowě
Pťesnic. Kteréhož kdhž bhl jal, wsadil do žalaťe, whdaw
jej čthrem čtwernilům wojáků k ostťiháni, chtčje po welie
konoci wywesti jej lidU. A Petr zajistě ostťihán bhl w žao
láťi; modlitbaxpal dála se bez pťestáni od cirkwe k BohU
za něj. A kdhž ho měl Herodeš whwesxi, w té noci spal
Petr mezi dwčma wojákh, swázán jsa dwěma ťetězh; a
strážni pťede dweťmi ostťčhali žaláťe. Ll aj, anděl Bánč
postawil

se, a swčtlo se zaskwělo w pťibhtkn;

a Udeťiw

Betra w bok, szdil jej rka: WftaU rhchle. J spadli ťe:
lčzowe z rUkoUjeho Řekl pak l něnm andčl: Qpaš se,a
podwaz obuw son
J Učinil lak. A ťekl jemn: Qdčj se
plásstčm swým, a pojď za xnnoU. J whssed, ssel za nim,
xa newťděl, že prawda jest, co se dálo skrze andčla; ale po:
mniwal se, žebh widčni widčl. Y prossedsse skrze peri
i
drUhoU stráž, pťissli k bránč železně, kteráž wede do měsla,
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a llrrúž se jim salna od sebe otewťela. N whssedsse, pťen
ssli Ulici jednn: a hned odessel anděl od něho. N Petrupťi:
ssed sám l sobě, ťekl: Nhni wim w prawdě, že poslal Bán
andčla swého, a whtrhl mne z rUky Herodesowh, a ze wsseho
očekáwáni lidU židowskěho.
GradUal. Ustallowiš je lnižath po wssi zemi, pťipo:
minati bUdoU jmeuo twé Hospodine. Misto otců twých zro:
zeni jsoU tobě synowé: protož národowě chwáliti tebe bU:
doU. Nlleluja, allelUja.

Th jsi Petr, a na tč skálewhstawim cirkew son.

Ewangcjimn (sw. Mat. 16, l3u19).

Nllel.

Za oUohočan

pťissel Pán Ježťš do krajin Cesaree Filipowh; i otázal se
Učenniků swých, ixka: Kúm prawi lidé býti Syna člowčla?
N oni ťelli: Nčkteťi Janem Kťtitelem, jini pak Eliássem,
jini pak Jeremiássem, aneb jednim z prorolů. Dč jim Ježiš:

Wh pak kým mne býlj prawite? deowidaje

Šiwon Petr,

ťell: Ty ssi KriftUš, Shn Boha žiwěhoe N odpowidaje
Ježčš, ťekl jemU: Blahosiawený jsi Šimone, shnU Jonássňw;
nebo tčlo a lrew Uezjewilo (toho) tobě, ale Qtec můj, ktee
rýž iest w nebesich. J já prawim tobě, že ty jsi Petr, a
Ua tě skále wzdělám cirkew son, a bráuh peselnč ji ne:
pťemohou. N tobč dám kliče králowstwi Uebeskěho; a což:
koli swážeš Ua zemi, bUde swázáno ie na nebi: a cožkoli
rozwúžeš Ua zemi, rozwázáno bude i na nebi.
Kredo.
„

Občtowňni.

Ustanowiš je bližalh po wssi zelni: pťi:

pominati bUdoU jmeno twě w každém národU a pronárodU.
Sekrctll. Qběti, lterě, o Pane, lwčmU jmenU poswě:
rUjeme a pťinássime, nechte pťimlUwa aposstolská podporuje:
i Udčl nám, abychom skrze tUto pťimluwn i smiřeni i pod:l
porowcini bhli. Skrze. Nmen.
Brrsacť o swatých aposstolech.
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Bťijinlňni.

Th jsi Betr: a na té skále whsiawim cira

kew swou.

Modlitba.

Kterč jsi, Bane, nebeskýmpolrmem nan

shtil: th aposstolskýmř pťřmlUwami ode wsseho nebezpečenu
stwi odpatrUj. Skrze. Nmen.
.

Slawnost pťeďrahěkrwe páně.
(TU Uedčli pťed Nawsstiwenim Bannh Marie.)

Jntroit.

thoUpil

jsi náš Bane lrwi swou ze wssex

likěho pokolenť, a jazhku a lidU a národU, a Učinil jsi náš
.Wobll7nasselnu králowftwťm.

Zalm

88. Q lnilosrdenstwichHospodinowýchna wělh

zpiwati ďudu: od UárodU do národU zwěstowati jbUdU pra:

de

twou ústy swýlni. Sláwa thi atd.
Modlitďa.

1. WssemohoUciwěčný Bože, jenž jsi

jednorozeněho lSyna swěho spasitelem swčta Učiniti, a jeho
krwi 8 námi se smťťiti ráčil: popťej nám prosime, abhchom
cenu spasenť nasseho slawnoU službou tak ctili, a jeho moci
od časněbo zlého zde na zemi tak zaopatťeni bhli, abhchom
se z owoce wěčného w nebi radowali. Skrze. NmeU.

2. Q neděli.

Episstola (sw. Pawla k Židům 9, waš).

Bratťi!

KristUď pťissed, nejwhšssi knčz bUdoUciho doďrěho, skrze
wčtssi a dokonalejssi stánek, ne rUkoU Udělaný, to jest Ue

tohoto staweni, ani strze krew tozlů neb telat, ale skrze
wlastni krew, wssel jednoU do swathně a nalezl whtoupeni
wěčně. Nebo jestližc krew lozlů a býlů, a popel jalowice,
polropujic posskwrněných, pofwěcuje k očisstčni těla: čimš
wice krew Kristowa, lterýžto skrze DUcha swatěho sebe sa:
mébo občtowal neposskwrnčnčho Bohu, whčisti swědomi
nasse od skUňůw mrtwých, k sloUženi Bobn žiwčmUF Bl
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protož nowč smloUwh prostťednikeln jest: abh prostťedkem

smrti t whplaceni tčch pťestoupeni, kteráž bhla za prwni
slnloUwh, pťijali zaslibeni wěčněho dčdictwi ti, kteťiž jsoU

powoláni w Kristu Ježissi Bánu nassem.
Gradual.
TeUt jest, ktexxýžpťissel, skrze wodU a krew
Ježiš Kristuše: ne u wodč toliro, ale U wodč a krwi. Nebo

tťi jsoU, kteťiž swčdectwi whdáwaji Ua nebi: Qtec, Slowo,
a Duch swatý, a tl tťi jsoU jedno, a tťi jsou, kteťiž swč:
dectwi whdáwaji na zemi: DUch, a woda a lrew, a ti tťi
jsoU jedno.

YllelUja. n

Jestliže swčdectwi lidskě pťijimáme, swčdectwi Boši
wčtssi jest. AllelUja.
Ewmlgelinm (sw. JaUa 19, 30au35). Za onoho časU,

kdhž pťijal Ježiš ocet, ťekl: Dolonáno jest! a nakloin
hlawh wypustil dnssi. Tedy Židč, (pončwadž bhl den pťi:
prawowáni) abh nezůstala těla na lťiži w sobotU (bhl za:
jistč welký ten den sobotni), prosili Pilátaž abh zlámáni
bhli hnátowě jejich, a bhlt složenl. Brotož pťissli wojáci,
a zlámali sice hnáth prwnimU i drUhčmU, kterýž bhl o
.nim Ukťižowán. thž
pal pťissli k Ježissowi, jalž Uzťeli
ho již mrtwčho, Uezlámali hnátú jeho: ale jeden z wojálů
otewřel bol jeho kopiln, a hned xwhssla krew a woda. Bl
ten, kterýž to widčl, swědectwi whdal, a prawč lest swč:

dectwi1eho.
Krebo.
Obětowťmi. Kalřch požehnánč, rterýž žehnáme, zdaliž
nenť společenstwi krwe Kristowh? a chleb, lterýž lámeme,
zdaliž neni oUčastenstwi těla Báně?
Sckreta. 1. Skrze tato božská tajemstwi , prosime,
abhchom k prostťedUikU nowě Umluwh k Ježissi Kristn pťi?
stoUpili: a Ua twých oltáťich, Bože zástUpů, pokropeni krwi,o
která mocněji k Bohu wolá než krew ?lbelowa, obnowou
walie Skrze. Bmen.

2. Q Ueděli.

Brcsaci o sw. lťiži.
Bťijťmňni. KristUů jednoU jest obětowárt l shlazeni
mnohých lidi hřichň: po druhé se Ukáže bez hřichu těm,
lteťiž ho čekajť l spaseni.

Modlitba.
1. PťipUsstčni jsouce, o Bane, k stoln
swalčmu, požťwali jsme z pramenů Spasitele wod 9 ra:
dostť: nechk at krew jeho, prosime, jest nám pramenem
wody do žiwota wččného skákajicj. Skrze.

Blmen.

2. Q nedčli.

Boslchi

rwangrlinm o neděli (wiz pťipadajici nedčli).

Slawnost slawsstiweni pannp Utarie.
(Wrwni Uedčli po 1. Čerwenci.)

Jntroit.

Zdrúwaš swatá matko, jenž jsi se stala roa

dičton7lrále: který wládne na nebi i na zemi na wčky wěkůwe
Zalm 4:1. Whneslo srdce mě slowo dobrč, whpraa

wujt dila swá rrálř. Sláwa Otcl atd.
Modlitba.
1: Rač, o Pane, prosčme tebe, slnžex
bnikům swým daru nebeské milostl Udčliti: abh, jalož nám
porod blahoslaweně Banny Marie bhl počátlem nasseho
spaseni, tal ta pťežádoUci slawnost nawsstčweni jejťbo pťi:
nesla w srdce nasse Upokojenť. Skrze. Amen.
2. Q Uedčli.r

E.Uisitola. (Cteni zpisnč Šalomounowh 2,8au14.) Hle,
oU se bčťe, skáče po horách, pťeskakUje pahrbkh; podobný
jeft milý můj srnč, a kalouchn jelenčmU; hle, on stoli za
stčnou Uassi, hledč skrze okna, prohlčdaje skrze mťiže. Al,
milý mťxl mlUwi le mnč: Wstaň, pospčš pťitelkhnč má,

holubice má, lrásná má, a pojďl Nebo ztma již pominula,
prsska přestala a pťessla.

Kwiti se okázalo na zemi nassi,

čaš ťezáni winic pťisset, hlaš hrdličky slhssán sest w zemi
nassi, fik whpučil holičkh swě, winice kwětouci whdalh wůni
swo U. Wstaniž, pťitelkynč má, krásná má, a pojď; holU:
bice !ná w rozsedlinách skalnich, w dčrách mezerh, Ukaž mi

twáť son, ak zni hlaš twůj w Ussich Ulých; nebo hlaš
twůj jest sladký, a twáť twá spanilá

Gradnal

Požehnána a Uctčnihodna jsi Palmo Ma:

ria, ktera bez usskozeni panenstwi nalezena bhlaš matkon
Spasitele. Panenská Rodičko Boži, kterého swčt obfáhno,nti
nemůže tohoeš pod srdcem nosila, kdhž se stal člowčkem.
NllelUja, allelUja

Škastna jsi swata Banno Maria

a wssi chwálh nejhod:

nčjssi: nebo ztebe posslo SlUnce sprawedlnosti, KristUo Bůh

náš. Nlleluja.
Ewmlgelillm (sw. Luk. 1, 39 er).

Za onoho časU

powstawssi Maria, odessla 8 chwátánim na horh do mčsta
JUdowa. J wessla do domU ,Zachariássowa, a upozdrawila
Alžběth. CJ stalo fe, jakž Uslhssela Alžbčta pozdraweni
Matie, zplesalo nemluwňátko w žiwotě jejim, a naplněna
jest Alžbčta Duchem sw., i zwolala hlasem welikým, a ťella:
Božehnaná th mezi ženami, a požehnaný plod žiwota twěho.
A oded mi to, že matka Bána měho pťissla le mně? Nebo
aj, jakž se stal hlaš pozdraweni twěho w Ussich mých, zple:
salo radosti nemluwňátlo w žiwotč měm. N blahoslawená
jsi, žeš Uwčťila,e neboť whkonány bUdou th wčci, lterčž

jfoU powčdčnh tobč od Pána.
J ťekla Maria: Welebi
dUsse má Hospodina, a zplcsal dnch můj w Bohu, spastteli
měm.

Krcdo.
Qbťtowúm.

Blahoslawena jsi Panno Maria, kteráš

wssech wěci Stwoťltele

Uosila: porodilaeo toho, jenz tebe

stwoťil a na wčty zůstáwáš PannoU
Sclrrta 1. Jednorozenčho Shna twčho, Bane, ak
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nám člowččenstwi jest nápooncUo: abh ten, který fe z
Pannh narodil, a matkh swč neporUsserst Uezkrátil ale
poswčtil, na den slawUý ansstčweni jejiho náš od bťčchů
očistil, a nassi občť tobč přijemnoU Učinil: Ježťš Kr. náš
Pán: jenž š tebou žije a kraluje na wčlh wčkůw. Nmen.

2 Q Uedčli.
Brcfaci o PaUUč Marii
Pťijlmanl. Blasposlaweně wnitťnosti Marie
kte:e nosilh Shna the wččneho.

uModlitba

Pannh,

1. Pťijali jsme, o Pane, wýročnčslaw:

nosti swátosti občtnť: Udčl ncim, prosime; aby nám i pro
wččný žiwot lčku podaly. Skrze. Nmen.
2. Q nedčli. Posledni ewang. UedělUi.
(Tato msse swatá jse bčře i Uúsledujici neděli jarožto w oktáwč
Nawsstiweni BaUUh Marie.)

Slawnost Uanebewšeti pasmp !slarie.
(lš. Srpxxa.)

JUtroit. Rademe fe wssickUiw PánU, slawice slawnost
k Uctčni blahoslaweně Marie Panny: z jejihožto nanebex
wzeti aUdčle se raduji a Shna Božčho společnč chwalť.

Žalm 44. Whneslo srdceme slowodobre, whpraiji
dila swa králť Sláwa Qlci, Shml atd
Modlitba
Rač, o Pane, slUžebnikůmprowinčni
odpustiti, abhchom, UejsoUce dostatečni pro skutkh swe tobč
se zalibiti, na mocnoU pťimlUwU Rodťčry Syna twěho,

Pána nasseho Ježisse Kr spaseni bhli.

Jenž o tebou a

o Duchem sw žiw jest a kralUje po wěkh wčkůw Nmen.

Episstola. (Řeč zEklesiastika24 1120.)

We wsfem

hledala jfem odpočťnUti, a w dědictwi Paně přebýwati
bUdU. Tehdh pťikcizal a ťekl mi Stwořitel wssech wčei;
a tterýž stwořil mne, odpočiUUlw stánkn měm, a ťekl mi:

W JakobU pťebýwes, a w Jsraeli měj dědictwi, a we wh:
wolených mých pUsk loťenh.
Qd počátkU a před wčky
stwoťena jsem, a až ko budoUcibo wěkU býti nepťestanU,
a w přčbytlu swatěm pťed nim posluhowala jsem. A tal
na Sionu Ulwrzena jsem, a w mčstě poswčcellénl podobnč
odpočilpala jsem, a w Jernsalemě jesti moc má. A w lidu
ctčněm wkoťenila jsem se, a w čásire Boha mého, (sežto
jest) dčdictwi jeho, a w shromáždčni swatých jest zdržowánť

šUě; thýssena
jsem jato cedr Ua LibanU, a jako chpťiš
na hoťc SioUU. Jako palma w Kádeš wywýfsena jsem
a salo sstěp růše w Jerichu: jato spanilá oliwa na polich,
a jalo jawor whwýssena jsem podle wodd na ulicich. Jalo
skoťťcea wonný balsám wůni jsem wydala, jako wýborná
mhrha whdala jsem libeznost wůnč.

Gradllal.

Bro prade,

tichost a sprawedlnost: dox

wede tč podiwnč prawice twá. Poslyš drero, a wixz, a
nakloň Ucha swého: Ueb požádal král lrásy lwč. NllelUja,

alleluja.
Na nebe wzata sest Maria,

radujč se zástupowč anu

dčlů. Lllleluja.

Ewangclinm (sw. LUr. 10, 38u42).
Za onobo časU
wssel Pán Ješiš do sednoho městečla,a žeua jedna, jmenem
Marta, pťlsala sej do domU swěho. Ll ta mčla sestru, jme:
nem Marii, kteráž lakě sedic U noh Páně, poslouchala slowa
jeho. Ale Marta byla pečliwá při mnohč slUžbč: lterážto
se zastawila, a ťekla: Bane, nemášxliž o to pčče, že sestra
má nechala mne samU sloUžiti? Protož rci si, ak mi pomůže.
U odpowčdčw, ťekl jč Pán: Marto, Marto, pečliwá jsi, a
rmoutiš se pťi mnobých wčcech: ale jednohot jest potťebi.
Maria Uejlepssistránkn whwollla, kterážto nebUde odlata od nč.

Kreďo.
Občtowňnť.

Na nebe wzata jest Maria:

andčlě, a dobroťeččHospodim:,

raduji se

fpolečně jej chwálčce. ?lllelnja.
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Sekrcta.
Nechk lidU twémU orodowánl Rodičky Božť,
Pane, pťispčje: i ačkoliw Uznáwáme, že pro dth tčla z
tohoto

swěta se odebrala;

necht jeji w Ueďeskč sláwč Ud

tebe pťimlUwU za náo zatoUssime Slrze

Nmen.

Prcsacl o Pannč Maii
Bťijimčlnť Maria Uejlepssi stranku wdwolila, kterážto
nebUde odjata od ni na wěky
Modlitba
Nebesteho stolU oUčaftni Učinčni jsoUce
žádáme smilowáni twoje, Bane Bože Uáš: abhchom slawice
na nebe wzeti Rodičly Boži; ode wssebo nastáwajicibo
zlěho na jesi pťimlUwU wyswoďozeni bhli. Skrze. AmeU.

Slawnost sw. ostatků,
kterč se chowaji w hlawUčm chrámn PáUč sw.
Wita w Braze.
(Wždh tu Uedčli po sw. Bartolomčji.)

Jntroit.

Radnjme se wssicrnt w Pámx, slawice slawe

nost k Uctčnť swatých wssech,

(jejichž ostatkowč zde jsoU)

z jejichžto oslawowáni radeť se andčlě, a společnč chwáli

Shna Božiho.
Žalm 32 Weselte se sprawedlwi w Hospodim::
Ua Upťimnětpťislussichwáleni Sláwa thl
aťd
Modlitba
1. WssemohoUci,wččný Bože, který jsi
nám popťál, abhchom zásthh swatých wssech (lejlchžto ostatu
kowč zde jsou) jedUoU slawnostč oslawowali: prosime tebe,
abyo nám žadoUci hojnost smilowáni twčho Udčliti ráčil.

Skrze B n. J K Nmen
2. Q nedčlipťipadajťci
Epťsstola. (Čteni z knihy Zjeweni sw. Jana 191uo9.)
W ončch dnech: Potom jsem slyssel jako hlaď zástUpů
mnohých na nebi, ťkoUcich: Nlleluja! Spasenč, a sláwa,

i uwr jest Bohu Uassemu; nebok jsoU prawi a fprawedliwi
soUdowě jeho, jenž odsoudil newčsttu welikou, kteráž pom:
ssila zemi smilstwim swým, a pomstil krwe siUžebniků swých
z rUkoU jejich. A opčt ťekli: Lllleluja. N dým jeji wstU:

puje na wčlh wčkůw.

J padlo čthťmecitma sta:ců, a

čtwero zwčťat, a klančli xseBohU, sedicimU na trt)mU, řkoUce:

Nmen, allelUja. J whssel z trsmU hlaš,
wzdejte BohU nassemu wssickni slnžebnici
bojite ljeho, mali i welici. A slhsiel jsem
kčbo zástnpu a sako blaš wod mnohých, a

ťkoUcř: Chwáln
jeho, a rteťi fe
jako hlaš welia
jako zwuk welio

lěbo bťišnáni, řloucich: NllelUja: nebo kralowal Bán
Bůh náš wssemohoUcť. Rademe se, a weselme fe, a
chwáln wzdejme jemn; neboť pťissla swatba Beránkowa, a
chol sebod pťiprawila se. N dáno jest ji, abh se oblěkla
w kment stkwouci a bilý; nebo kment jsoU sprawedlnosti
swatých. J ťell mi: Piš: Bla!šoslawenť, kteřiž k wečeťi
swatbh Beránkowh powolúnč jsou.
u
Gradnnl.
Bojtež se Hospodina wssickni swati jeho:
nebot nemaji nedostatku ti, kdož fe bo bojč. Ti ale, kteťiž
bledaji Hospodina, nebUdou zkráceni w ničem dobrčm.
LlllelUja, alleluja.
Bojďtež ke nmč wssickni, kteťiž prachete, a stišeni jste,
a já občerstwim wáš.

Nlleluja.

Jd

e

Ewangtlillm (sw. Mat. 5, 1ue12). Za onoho časU:
Wida Ježtš zástupy, wstoUpil na horU: a kdhž se posadil,
pťistoUpili k nčxnU Učedlnici jeho. J otewťew ústa fwá,
Učil je ťka: Blahoslaweni chUdi dUchem: Uebo jejich jest
lrálowstwi nebeskě. Blahoslaweni tissi: Uebo oni zemi
wládUoUti budoU. Blahoslaweni lkajici: nebo oni potčsseni
budou. Blahoslaweni, kteixiž lačnťji a žižněji po fprawer
dlnosti: Uebo oni Uashceni bUhou. Blaboslaweni milosrdni:
nebo oni milosrdrnstwi doldou. Blaboslawenč čistčbo srdce:
Uebo onl Boba widěti budoU. Blahoslawenť pokojni: nebo
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oni shnowč Boži sloUti bUdoU.
wenstwi lrpi pro sprawedlnost:
nebeskč. Blahoslaweni jste, rdhž
stwč činiti, a wssecko zlč o wáš
mne: radUste fe, a weselte fe:

Blahoflaweni, kteťiž proti:
Ueb jejich jest králowstwi
wám zloťečiti, a protiwenu
lhouce mluwiti bUdoU, pro
nebo odplata wasse hojná

jest w Uebesich.

Kredo.
Qbětowňlli.

Dnsse fprawedliwých jfoU w ruce Boži,

a nedotkne se jich muka smrti. Zdaji se očim nemoUdrých
umiratť: ale oni jsou w po!oji.

Sekreta.

Qbčti tobě, Pane, nassi oddannosti pťiná:

ssime; inechr ssou tobč pťijemně pro úctU, kterou ke wssem
sprawedliwým erilne,u a twon milosti necht nám slouši ke
spasenč. Skrze K. Nmen.
2e Q nedčli.

Bresacť o nejfw. Trojici.
Pťijimúni.
Blahoslaweni čistčho srdce: nebo oni
Boha widčti bUdou. Blahoslawenť pokojni: nebo oni sh,e
nowé Boži sloUti budou. Blahoslaweni, kteťiž protiwenstwi
trpi pro sprawedlnost; neb jejich jest krňlowstwi nebeskčz

Modlitba

1. Popťej, prosixnePane, wěrnčmn lidu,

abh se z úcty swatých, (jejichž ostatkowě zde lsou) wždy
radowal, a lejich orodowánim stále se silil.

2. Q nedčli.
Poslednč ewang. o nedčli.

sla slawnost sw. anďčlů strášných.
(Wždy d2. Ueděli po sw. Barcoromějře)

Jntroit.

Dobroťečte HospodinU wssicknt andčlč jeho:

mocni w sile, jeUž činite slowo jeho, k slysseUi hlasn ťeči

leýo.
Msse swalňo
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Ž alm

102.

Dobroťeč dUssemá HospodinU, a wssecko,

co we mnč jest, jmeml swatčmU jeho.

Modlitba

Sláwa thi.

atd.

1. Bože, jenž z newhmlanč prozťetelu

nosti swatě andčly swč k stráži nassi sesýlali ráčiš: Udčl
náxn, polornč prosime, bhchom zde ochranoU jejich stále
obhájeni bhli, a nčkdh ze společnosti jejich wččně se rado:

wali.

Slrze Kr. P. n. Amen.
2. Q neděli.

Episstola. (Řeč z 2. rn. Mojž. 23, WwW.)
prawi

Hospodin:

Toco

Blj,j já posslnp andčla swého, kterýžbh

ssel pťed teboU, a ostřihal tě na cestě, a Uwedl na misto,
kterěž jsem připrawil tobě. Šetčxiž ho, a poslonchej hlasU
jcho, aniž se domniwej, žebh smč!l potUpen ďýti; nebo neu
odpnstč, kdhž prohťessiš, a jest w něm jmeno mč. Pakli
Uposlechneš hlasU jeho, a Učiniš wssecko, což mlUwim: ne:
pťitelem

bUdu nepťátel twých, a sxlžowati bUdU sUžUjici oteťxee.

J pňjde pťed teboU anděl lnůj.
Gradnal. Yndělňm swým Bůh
tč ostťihali Ua wssech cestách twých.

pťikázal o tobč, aby
Na rUkoU poUesoU tě,

abh snad neUrazil o kámen nohh jwč. All. allelnja.
Dobroťečte Hospodiml wsseckymocnosli jeho: slUžebnici
jeho, kteťiž činite wůli jeho. Yllelllja.

Ewangelimal (sw. Mat. 18, 1u10).
pťistoUpili Učenici k Ježissowi,

Za onoho časU

ťkoUce: Kdo pal jest wětssi

w králowstwi neďeském? J pťlwolaw Ješiš maličtě pachole,
postawil je U prostixed Uich, a ťekl: Ymen prawim wám,
neobrátiterli se, a nebndete:li jako maličká pacholata, newe:
jdete do králowstwi nebeského. Protož kdo se koťi poniži
jako toto pachole, len jest wčtssi w krúlowstwi nebeskč:n.
A kdobh pťijal jedno takowč pachole we jmenU mčm, nme
pťijimá: kdoďh pak pohorssil jedno z těchto pačholat, jenž
we mne wěťi, lépe by jelUU bhlo, abh zawěssen bhl šernow
osliči na hrdlo jeho, a pohťižen bhl do hlubokosti moťskč.
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Bčda swětu pro pohorsseni! Neboť to mUsi býti, abh pťi:
cházela pohorsseni; ale wffak bčda člowěkll tomU, skrze něhož
pohorsseni pťicházi. Protož jestliže rUka twú aneb Uoha
twá tč pohorssuje, Utni ji, a wrz od sebe: lěpek jest tobě
wjiti do žiwota mdlěmu aneb lulhawémll, nežli dwě rUce
aneb dwč nohh majicimU UwržeUU ďýti do wěčného ohnč.
A pakli oko twč tě pohorssUje, whlUp je, a wrz od sebe:
lepeť jest tobe jednookemU wjiti do žiwota, nešli obě oči
majťcimu UwrženU býti do pekelneho ohnč Wiztež, abhste
Uižadně z maličkých těchto nepotupowali
neboť prawim
wám, že andělč jejich w nebefich wždycky widč twáť Otce
měho, kterýž w nebesich jest.
Občtowúni.
Dobroťečte Hospodinu unossickni andčlě
jeho: slUžebnici jeho, jenž činťte slowo jeho k slhsseni hlasu
ťeči jeho.

Sekrrtll. Pťijmi o Pane oběti, kterě z úcth kandčlům
twým swatým pťináfsime: a popťej nám milostiwč, abhchom
jejich UstawičnoU ochranon

od časných neďezpečenstwi ofwo:

bozeni ďhli a žiwota wččného dosáhli.
K. Amen.
2. Q neděli.

Skrze Bána n. Je

Brcfacť o nejsw. Trojici.
Pťijimúnť.
Dobroťečte wssickni andčlé Hospodina
Hofpodinn: chwalte, a nade wssecko whwhssujte ho na wčkh.

Modlitba.

1. Bťijali jsme, o Pane, božstá tajem:

stwi ze slawnosti swatých twých andělů se radnjice: i pro:
sčme, aďhchom jejich pomoci od nátisků nepřátel wždh oswo:
bozeni, a proli wssem protiwenstwčm opatrowáni ďhli. Skrze
Pálla nasseho. Amen.
2. Q nedčli.

Posledni cwmlgclillm o uedčli.
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Slawnost Uarošeni pannp Usarie.
(8. Záťi.)

Jntloit.
dičkoU krále:

wčlůw.
,Žalm

iji

Zdráwao swatá matko, jeUž jsi se stala Ro:
který wládne na nebi i na zemi na wčkh

44.

Whneslo srdce mč slowo dobrě: whpra:

dila swá lráli. Sláwa Otci atd.
Modlitba.

Rať, o Pane, prosime tebe, služebnikům

swým darU nebeskč milostř Uděliti: abh, jakož nám porod
blaýoslawenč Bannh Marie bhl počátkem nasseho fpaseni,
tak wýročni slawnost jejiho narozeni způsobila w srdci nassem
wzrůst Upolojeni. Skrze. Amen.
(Episstola a ewangeliUm jak Ua den neposskerěnčho početi Pannh

Marie u 8. Prosince, str. 53 a 51.)

GradUal. Božehnaná a uctčni hodnú jsi Banno Mar
ria, která bez Usskozeni panenstwi nalezena bhlaš matkoU
Spasitele. Panenská Rodičlo Boži, kterčho celý swčt nee
mohl obsáhnomi, tohoš pod srdcem nosila, kdhž se stal člon
wčkem. Nlleluja, alleluja.

Šfastná jsi swatá Pamlo Maria,

a wssi chwálh Uejc

hodnějssi, neb z tebe posslo slunce sprawedlnosti, Kristno Bůh

:táš.

Allelnja.
Občtowčmi. Blahoslawená jsi Banno Maria, která jsi
Stwoťitele wssech wěci nosila: porodilaš toho, jenž tebe
stwoťil, a na wěth zůstáwáš Bannon.
Sckrrta. Jednorozcnčho Shna twěho, Bane, at nám
člšwččenstwi jest nápomocno: abh ten, který se z Bannh
Uarodilp a matkh swé nepornssenost nezkrátil ale poswčtil,
na den slawný jejčho Narozenť náš od hřichů očistil, a nassi
občk tobč pťijemnoU Učinil: Ješiš Kr. Pán náš: jenž e
teboU žije a kraluje na wťky wěkůw. Amen.

Pťijl,mčmť. Blahoslawenč wnitťnosti Marie
klerč Uosilh Shna the wččněho.

Modlitba.

Balmh,

Pťijali jsme, oPane, wýročnislawnosli

swátosti občtni: Uděl nám, prosime, abh nám i pro časný
i pro wěčný žiwot lěkU podalh. Skrze. Amen.

Slawnost Jmena pannp Utarle.
(Neděle mrzi oktúwou NarozeUi Bannh Marie.)

Jntrojt. leičeje tweho žšdati bUdoUwssickni bohatť
lidn, piiwedenh bUdoU!rali pannh za ni, piibUzUěxeji pťi:
wedenh bUdoU tobě ď radosti a plesanim
Žalm 44 WhUeslo srdce mě slowo dobrě: whprawuji

dila swá králi. Sláwa thi
Modlitba.

atd.

1. Propůjč, prosime, wssemohoUcč
Bože,

abh wčiici twoji, lteťiž ze jmena a ochranh nejswětějssi

Marie Pannh se radei,

jejč pťimluon ode wsseho zlěho

ochránčni bhli na zemi a wččných radosti dojiti zasloUžili
Ua nebi. Skrze. Amen.

2. Q nedčli.7

Episstola. (Neč z Ekkles.24, 23u31.)

Jako winný

kmen wypUčila jsem libost wůnč, a kwčt můj pťinássi
owoce cti a poctiwosti. Já jsem matka krásněho milowánť,
a bázně, a poznáni, a swalě naděje. We mnč jest wsseliká
milost cefth a prawdh, we mnč wsseliká naděje žiwota a
ctnostř. PťistUptež ke nmč wssickni, kteťiž mne žádostiwi
jste, a plodh mými Uasytte se; Uebo dUch můj lest Uad
med fladssi, a dědjctwi mě nad med a plást strdi; památka
má (lrwá) do pokoleni wčků. Kteťi mne jedi, jesstč lačněti
bUdoU, a !dož mne piji, jesslě žizniti bUdoU. Kdo posloUchá
nme, UebUdezahanben; a kteťř prachi we mnč, nebUdoU
hťessitť. Kteťi wyswětlUji mne, žiwot wěčný miti bndou.
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Gradnal.

Požehnaná i Uctčni hodnci jsi Panno Max

ria, která bez Ufskozeni panenstwť nalezena bhlaš matkoU
Spasitele. Panenská Rodičko Boži, kteréýo celý swět ne:
mohl obsáhnoUti, tohoš pod srdcem nosila, kdhž se stal člo:
wčkem. Llllelnja, aťlelUja.
Po porodn pannou Uepofskwrnčnou zůstalaš: Rodičko
Boži, oroduj za náš. NllelUja.

Ewangtlinm (jako Ua !xen zwěftowáni Pannh Marie).
Krcdo.

e

Občtowúnť. Zdráwaš Maria, miloftiplna„Pán š tebou,
pxožehnančxth mezi ženami a požehnaný plod žiwota twěho.

Sckreta.

1. Ton

milosti, o Pane, a orodowánim

blahoslawenč Marie wezdh Pannh necht nám ta občtk
wěčnémn i časněmu fstěsti a pokoji sloUži. Skrze.

leen.

2. Q nedčli. Prefaci Marianská.
Bťijimúnť. Blahoslaweně wnitťnosti Marie Pannh,
lteré nosily Shna wččnčhothe. ,

Modlitba

1. Pťijawsse, o Pane, spaseni nasseho

podporU: Udčl, prosime, aby náš ochrana blahoslaweně
Pannh Marie wždh podporowala, poněwadž z úcth k ni
thto darh weleonsti twě jsme obětowali. Skrše. Amen.
2. Q nedčťi.

Posledni rwangclinm o neděli.

Slawnost seďmibolestněpannp Usarir.
(Wždy 3. nedělč w Záři.)

Jntroit. Stálh pak blizko kťiše Ježissowa matka jeho,
a sestra matkh jeho, Maria Kleofássowa, a Maňa Magx
daleUa.

7

7. Zeno, hle shn twůj, di Ježiš: polom di kUčedle
nikowi: Hle, matkatwá. Sláwa thi, Synn i Duchn sw. atd.
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Modlitba
1. Q Bože, w jehožto UmUčenť,podle
proroctwi Simeona, Uejsladssi dussi slawně Pannh a matky
Marie meč bolefti pronikl: Uděl milostťwě, abhchom mh,
jenž sobč bolesti jeji 8 Uctiwosti pťipomináme,
čenč sfsaftný účinek dosáhli. Skrze. Nmen.

twého UmUx

2e Q nedčli.p

Episstola. (Cteni kuihh Judith 13, 22o25.)

Bože:

hnal tebe Pán w moci swé, nebo strze tebe na nic pixiwedl
nepťátelh nasse. Požehnaná jsi th dcero od Pána Bohae
nejwhšssiho, Uade wssecky ženh Ua zemi. Požehnaný
Bán, kterýž ftwoťil Uebe i zemi, kterýš tebe zprawo:
wal kranám hlawh knižete Uepťátel Uassich: nebo dneo
jmeno twé tak zwelebit rabh neodftoUpila chwála twá z úsk
lidi, lteiižbhkoli se rozpominali na moc Pánč Ua wčly, pro
kteréžto jsi Uessetřila žiwota swěho, za pťičilwu oUzlosti a
zármUtkU národu twěho, ale pťedesslaš pád náš pťed obli:
čejem Boha nasseho.

Grnďllal. Boleftná a žalostUá jsi Pamw Maria, stoe
jici pod kťčžemPána Ježisse shna twčho a thUpitele. Pa:
Uenská RodřčxkoBoži, kterěho celý swčt obsáhnoUtř Uemůže;
ten podstoUpil smrt tohoto kiiže, kdhž se stal člowčkem.

Trnktnš. Stála swatá Maria, bxálowna Uebeš a panť
swčta, pod kťižem Pána nasseho Ježisse Krista bolestná. Q
wh wssickni, kteťčž jdete cestoU, pozorujte a wizte, zdali jest
bolest, jako bolest má.

Sekwencr.

Stála

matka Spasitele u

podlě kťiže

plná žele, uu kdhž Shn jeji Ua nčm pUčl.
DUssi jeji pťeuďohoU, um zlormoUcenoU pro strast mnon
hoU, u pťeostrý meč otewťela
Q jak smntná, zsužowaUá uo byla máti požehnaná uo
w hoťe tobo úchwatč!

Q

Q jak mdlela, lak se chwčla, u
zťeta u ftrádat kswěta odplatě!

a jak tlela, kdhž ho
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Jestoli někdo w zemskčm dolU, u
bolU uu matkU zťiti ztrápenoU?

jenžbh zdolal prostý

Kdožbh ronit pláč se sthdčl, u kdhbh matku Pánč
widěl ou oe swým Shnem souženoU?
Pro národa swého winU u widěla, jak swěmU ShnU

u

tčlo biči zedrali;

Zťela, jak Shn jeji laskh u Umornými spoUtán pei:
skh u dokonáwá zsinalý
Eja, matko, laskh zdroji u nechak šel mne 8 teboU
spoji, u nechť se o teboU rozkwilim.
W me nitro rozkochanéuu ke Kristowi láskoUplane, u
ať se jemU zalibim

Swatú matko,onh ranh, njimiž oUdhKristasklanh,
hlUboko mnč w dUssi wtlač.

Th bolesti, jež chtčl nésti, u
ťesti, u še mnoU mile dělit rač!
Nechk bol dčdim, slzh cedim, u

hledim, u

podle zwčsti pro Ue:
o účastnosti na kťiž

poknď stáwá žiwota.

Podle kťiže ď teboU státi, un š teboU spolU wěrnč

lkáti, u wroUcná jest má ochota.
Pannol th wssech panen sláwo, u

twojeprawo;dej

bUď mně srdce

ar š teboUrozplýwám

W každe dobč roweň tobč uu ak smrt Panč nosim w

,sobě, u

a ran jeho pomniwam.

Nechak :anh jeho čiji, u

ze kťižr se podnapiji, u

z láskh k twěmU Shnowi.
Láskou toUto kdhž se znitiln, uu nech at pťimťnwh twč
citim, uu ldyš Bůh soudh whpowi.u
Udčl„ ak mne kťiž ohráži, uu ak smrt Pánč lest mi k
stráži, uu jeho milost w otawU.
A kdhž tělo toto skoná, uo des, ak dUsseneúbonná, uu
pťljde w ralskoU oslawul Nmen.
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EwaUgelinm (sw. Jana 19, 25u27).

Za onoho časU:

Stálh pak blťzto kťiže Ježissowa matka jeho, a sestra matkh
jeho, Maria Kleosássowa,aMaria Magdalčna. Tedh Uzťew
Ježťš matkn, a UčennčkatU stojiciho, kterěhož milowal, di.
matce swč: ,Ženo, hle shn twůj! Potom di Učenikowi: Hle
matka lwá! A od tě hodinh pťijal ji Učenni! k sobě.
Krcdo.

Qbčtowúlli. Rozpomeň se PanUo Maria, matko Boži,
až bUdeš státi pťed obličejem Páně, orode za náo, abh
hUěw swůj odwrátil od náď.
Sckrcta. 1. ObětUjem tobě modlitby a oběti, Pane
Jcžissi Kriste, a pokorně prosime: abhchom, jeličož probo:
dUUti Uejsladssi dese blahoslaweUě matkh twě Marie mo:
dlitbami slawime; jeji a tčch swatých, lteťi B Ui pod kťi:
žem stcili, strze nejdobrotiwějssi pťimlUwU zásluh smrti twč
společUosti oUčastnými se stali, a záslUhU swatých měli.

Skrze. Amen.
2. Q neděli.

Prcsaci o Pmmě Marii.
Pťijťmúni.
Q sskastUá dUsse blahoslaweně Panny
Marle, která bez smrti zasloUžila sobě palmU mUčedlnickoU
pod kťižem Pčmč.

Modlitba.

1. Qbčti, klerč jsme přijali, PaUe Ježissi

Kriste, nechk nám, kteii probodUUti matkh twč a Paxmy
wroUcUč slawťme, U twčho smilowáni wsselikéýo dobra ouo
čiUek U tebe ziskaji. Skrze.

Nmen.

2. Q neděli.
Posledni ewangeliUm o neděli.
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sla ďcn sw. !Uáclawa.
Jntroit.x Hospodine, w sile twš radowati se bnde fprau
wedliwý,: a nad spasenim lwým weseliti se bnde náramnč:
šádost srdce jebo dal jsi jemn.
,Žalm 20. Nebo pťedsselš jej w požehnánich sladkosti:
wsadilď na hlawu jeho korUnu z kalneni drabého. Sláwa atd.

Modlitba.

Q Bože, jenž jsi urozenostswatébo Wáo

clawa w slawnčjsii dňstojnost promčniti, a jej skrze wťtčz:
stwi mučenickš l sláwč nebeskč pťiwoditi ráčil: Uchowej nciš
k orodowáni jeho ode wsseho protiwenstwi a popťej, dhe
chom ze společeltstwi jeho w nebesťch se radowali.
Srrše.
Bmen.
l

Epijstola. (Řečz rnihy MoUdrosti10,1on14.)

Spran

wedliwčho prowedl Bán cestami pťčmými, a Ukázal Um krcie

lowstwi Boži, a dal mu známost wěci swatých: poctil jej
w pracich, a doplnil práce jeho. W podwodn ollalnáwau
jirich jej bhl jemU pťitomen, a počestnébo UčiUiljej. Qstťia
hal ho pťed nepťátelh, a pťed swůdci bezpečna jej Učinil,
a boj silný dal jemu, abh pťcmobl, a poznal , že nadc
wssecko mocnčjssi lcst mondrost. Ta prodaněho sprawedlie
wčho neopUstila, ale od bťissniků whswobodila jej: a ďstou:
pila 8 Uťm do sámh, a w okowách ho erpustila,
až mn
pťinesla berlU králowstwi, a moc proti tčm, kteťiž jej poa
tlačowali, a Ukázala, že lháťi bhli ti, kteťiž jej hdzdili; a
dal jemu jasnost wččnoU Hospodin, Bůb Uáš.

Gradlml. Blaboslawený mUž lterýž se boji Hospoe
dina: w pťikázančch jeho chtiwý bude wellni. Mocně na
zemi bUde simč seho: rodan Upťťmných požehnánč dojde.
LlllelUja, alleluja.
Wsadil,š Ua hlawU jeho korUnUzkameni drahěbo. Nll.
Ewangclillm (fwr Mat. 16, 24uo27). Za onoho časU
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xekl PáU Ježiš Učelmilům swým: Cbce:li kdo za mnoU
pťijťti, zapťi sebe sam a wezmi kťiž swůj, a následe mne.
Nebo rdobh chtčl dUssi son zachowati, ztrati ji; kdožbh
pak ztratil desi son pro mne, Ualezne ji. Nebo, co jest
platno člowčku, bhk wssecken swět ziskal, alc na dUssi swě
sskodU trpěl? Llnebo jakoU dci člowěkwýměnU za dUssi son?

Shn zajisté člowčka pťijde w sláwč the

swčho 8 andělh

swými: a tehdáž odplati jednomukaždčmU podle skUtků jeho.

Kredo.

Qbětowúnť. Sláon

a cli korUnowaljsi jej, a Usta:

nowil jfi jej nad dilrln rUloU swých, Hospodine.

Sekreta. Qbčt tUto, wsfcmohoUcčBože, kteroU jsme
na oltáťi pťinesli, nechk pťťmlUwa sw.Wáclawa mučedlnika
tobč pťťjemnou, nám pak stále spasitedonU Učini. Slrze. Am.
Presacť wsseobecná.
Bťijimčmi. Kdo chce pixijiti za mnoU, zapťi sebe sám;
wezmi křiž swůj, a následe mne.
Mod li tba. Prosime, wfsemohoUciBože, abh nebeu
skě swatosti, lterě jslne pťijali: na pťimlUwU sw Wáclawa
mUčedlnika tweho od hťichů očistěnč k swčmn počatkU náš

pťiwedlh. Sklze

Amen

Slawnost sw. Aůšence.
(Beri

Ueděliw ŘijUU.)

Celú msse sw. bčťc sc ze msse MariaUskč od Hromlxic až do AdweUtU,
zwlússtni wssak jest:

Modlitba

ř. Bože, jehožto jednorozený Shn skrze

žiwot, smrt, a z mrtwých wstáni swč zásthU wččněho spaa
seni nám ziskal; Udčl nám, prosime, abhchom pťlpominaa
sice soďč tato tajemstwi skrze nejswčtčjssi rúženec blahoslau
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wenč Bamth Marie, i Uásledowali toho, co obsahulť, ido:

sáhli, co nám pťijlibuji Skrze Alnen
2 Q neděli.
Sckrcta. 1 Učiň, o Pane, abychompatťičně tyto dary
občtowali, a skrze tajemstwi Uejswčtějssihorůžence tak žiwot
Umučeni, a sláwU twčho jednorozenřho Syna sobě pťipoo
minali, abhchom hodni Učinčni bhli zaslibeUi jeho. Skrze.

Amen.

2 Q nedčli.
Prcsaci o Pannč Ma:ii

Modlitba

á .

po pťijimánč

1. Nechťnáš, prosime,

Bane, prosbh Marie Panny, jejižto růženec stočtime, pod:
porUjč: abhchom i tajemstwč, která si pťipominame, moc
zakusili i swatosti , kterě jsme pťijali , oUčinek obdrzeli

Slrze. Amen.
2 Q nedčli.
Bosledni cwangclinm o nedčlč.

Slawnost

poswčceni chrámU páně.

JUtroit. Jak hroznč jesl mčsto toto: nenčt tU jiného,
jediUč dům Božč, a bráUa nebeská: a bude slouti dům Boži.
Žalm 83. Jar milč json stanowč twoji Hospodine
mocnosti; touži a omdléwá dusse má po sčnčch Hofpodino:
wých. Sláwa Qlci alde

Modlitba.

Bože, jenž nám kašdoročnčden poswču

ceni swatčho chrámu tohoto obnowuješ,a nám wždh o swa:
tým tajemstwim bez pohromy obcowati dáwáš: whslyš prosby
lidu swěho, a propůjč, aby, kdokoliw wstoupi do chrámu
tohoto k whprofseni dobrodini twých,z obdržeUč wsseho se
těssiti mohl Skrze. Amen

2 Q nedelt
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Episstolar (Řeč z Zjew. 21, 2u5.)

W tčch dnech

widčl jsem mčsto swaté, Jerusalem nowý, šstUpUjici o nebe
od Boha, připrawený, jalo newěstUokrásslenon mnži swémU.
J slhssel jsem hlaš weliký z trůnu, ťkoUci: Nj, stánek Boži
o lidmi, a pťebýwati bude o nimi. N oni bUdoU jeho li:
dem, a sám Bůh š nimi bUde jejich Bohem. Ll setťe Bůh
wsselilou slzU 8 oči jejich; a smrtt nebnde wice, ani kwiu
leni, ani kťiku, ani bolesti wice nebude: nebo prwni wěci
pomiUulh. J ťekl ten, kterýž seděl na trůnn: Nj, wssecko
. činim nowč. x

Gradllal. Toto mislď jest Učinčno od Boba, pťewzácně
(neocenitelně) tajemstwi, nepochopitedlně jest. Q Bože, jeu
mUžto andělů kůrowé slouži, whslyš profbh slnžebnikůw
swých. Nlleluja, alleluja.
Klančti fe bUdU k chrcimU swatěmn twěmU: a oslawoo
wati bUdU jmeno “twě. Mlelnia.

Ewangclium (sw. BUk. 19, 1u10).
Za onoho časU
wssed Pán Ježiš bral se skrze Jericho. Ll aj, muž jmenem
ZacheUď, a ten bhl wrchni nad celnými, a byl bohatý, i
žádal widěti Zežisse, kdobh .bhl: a nemohl pro zástup, nebo
bhl maličkě postawh. Ll pťedbčh, wstonpil na strom pla:
nčho siku, abh jej widěl; nebo tudy mčl jiti. ?l kdhž pťil
ssel Ješiš k tomU mistn, pohledčw wzhůru, Uzťel jej, a ťekl
knčmU:d Zachee, ostup spěssně dolů: nebo dneš w domU twěm
mUsim zůstati. J ostonpil spěssně, pťijal jej, a radowal se.
Ll kdhž to Uzťeli wssickni, reptali

ťkoUce: K člowčku hťi:

ssněmU se obrátil! Stoje pak ZacheUš, ťekl kU Pánn: Yj,
polowici statkn swčho,Pane, dám chudým: a oklamaleli jsem
koho w čem, nawrátim čtwernásob. Di jemU Ježiš: Dneo
stalo se spaseni domU tomUto, protože i on jest syn Abra:
hamůw. Nebo pťissel Shn člowěka, abh hledal a spasil, co
bhlo zahhm:lo.

Kredo.
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Qbětowúni. Hospodine Bože, w sprostnosli srdce swěho
wesele občtowal jsem toto wssecko: a lid twůj, kterýž se
zde shledal, widčl jfem š welikoU radostť: Bože Jsraelský,
zachowejž tuto wůli. Lllleluja.
j
Srkrrta. Nakloň se, prosime Bane, kprosbám nassim,
(abhchom, co náš se w oboru chrámn tohoto, jehož poswču
ceni wýročni památkn slawime, Ualezá, oUplnoU a dokan:
loU pobožnosti tčla i dUsse tobč se zalťbili n):
abhchom,
plnice thto sliby swé, wěčně zásluhh pomoci ton dosáhli.

Skrze. leen.
2. O Ueděli.

Prtsaci o nejsw. Trojici.
Bťijťmúnť. Dům můj dťlm modlitbh sloUti budr,
prawť Hofpodin: w Uěm každý, kdo prosie obdrži: kdo hledá,
nalezne: a ldo tlUče, tomU bude otewťino.

Modlitba.
1. Q Bože, který ze žiwých o whwole5
Uých kamenů wěčný přibhtek welebnosti swě připraiješ:
pomáhej prosťcimU lidU swěmU, abh co k rozssiťeni cirkwe
napomáhá, taktéž i k duchownimu prospěchn sloUžilo. Slrze.
Amen.
2. B neděli.

Boslrdni ewangelium o neděli.

Slawnost wssech Swatých.
(x. ListopadU.)

JUtroit.

Rademe se wssickni w Pánu,

slawice den

slawný k Uctěni wssech swatých: z jejichžto oslaweni

andčlé

se radnjč: a společnč chwáli Shna Božiho.
,Žalm 32. Weselte se sprawedliwi wj HospodinU: na
Upťimnět pťťslussichwáleni. Sláwa thi atd.

Modlitbae

Wssemohouci, wččný Boše, jenž jsi nám
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propůjčil zásluhy wssech swatých w jednč slawnosti welebiti:
prosime, abyš nč:m hojnoft smilowáni swěho, o kterčž wroUcnč
žádcime, z ohledn tolika orodowniků Udčliti ráčil. Skrze
Kr. P. n. Lllnen.7

Edjsstola. (Reč ze Zjew. sw. Jana 7, 2ú12.)

W

těch dnech: Hle já Jan widčl jsem jiněho andčla, wystuu
pUjiciho od wýchodU slunce, majiciho znameni Boha žiwěho;
i wolal hlasem welikým Ua čthrh andčly, kterýmž dáno jest,
aby ssrodilř zemč a moři, ťra: Nessroďte zemi a moři, ani
stromům, dokUdž nepoznamenáme služeďniků Boha nasseho
na čelich jejich. J slyssel jsem počet znalnenaných, sto čtha
ťiceti čthry tisice znamenaných ze wsseho pokoleni shnů israo
elských. Z pokoleni ZUdowa dwallácte tisicůe znamenaných;
z pokoleni RUbenowa dwanácte tisiců znamenaUých; z
pokoleni Gádowa dwanácte tisiců znamenaných; z poko:
leni Nserowa dwanácte tisčcň znamenaných ; z pokoleni Neflao
limowa dwanácte tčsiců znamenaných; z pokoleni Manaese:
sowa dwanácte tisiců znamenaných; z pololeni Simeonowa
dwanácte tisiců znamenaných; z pokoleni Lěwiowa dwac
nácte tisiců zUamenaných, z pololeni Jšsacharowa dwanácte
tisiců znamenaných; z pokoleni Zabulonowa dwanácte tisiců
znamenaných; z pokoleni Josesowa dwanácte tisiců zname:
naných; z pokoleni Benjaminowa dwanácte tisiců znalnenao
nýchz Potom jsem widčl zástup weliký, jehož žádný pťe:
čistť nemohl, ze wsfech náxxodň a pokoleni, lidů a jazhlů,
ani ftoji pťed trňnem, a dpťed obličejem Beránka, jsoUce
oblečeni w bilá roncha, a palmy w rukoU jejich, a wolali
hlasem welirýln, ťrouce: Spaseni BohU nassemu, kterýž
sedi na trůnu, a Beránrowi.
Ll wssickni andčlě stáli kolem

trňnu a starců, a čthr zwiťat; i padli pťed trůnem na
twciťe swě, a klaněli se Bohu, ťlouce: Nmen! Dobroťečeni,
a jasnost, a moudrost, a dilůčinčni, čest a moc, i sila BohU
nassemU Ua wčkh wčlň. Amen.
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Gradnale.

Bojtež se Hospodina wssickni swati jrho:

nebot nemaji nedostattU ti, kdož se ho boji.
Kteťiž hledaji Hospodina, nebUdoU zkráceUi w ničemž
dobrém. NllelUja, allelUja.
Pojďte ke mnč wssickni, kteťiž prachete, a obtiženi
jste, a jč: občerstwim wáe. YllelUja.

Ewangclillm (sw. Mat. 5, 1uu12). Za onoho časU,
wida Pán Ješiš záftuph, wstoupil Ua horu; a kdhž se po:
sadil, pťistoupili k nčmU Učennici jeho. J otewťew ústa
swá, Učil je, ťka: Blahoslawent (lsoU) chndi dUchem; Uebo
jejich 1est králowftwi nebeskě. Blahoslaweni tissi; Uebo oUi
zemi wládnontž bUdoU. Blahoslawrni llajici; nebo oni po:
lčsseni budou. Blahoslaweni, kteťi lačni a šťzni po sprawea
dlnosti; nebo oni nashceni budáU. Blahoslawenč milosrdni;
nebo oni milosrdenstwi dojdoU. BlahoslaweUi čistého srdce;
nebo oni Boha widčti bUdoU. Blahoslaweni pokojni; nebo
e oni synowě Boži sloUti bUdoU. Blahoslaweni, kteťižcprotiu
wenstwi trpč pro sprawedlnost; nebo jcstch jest králowstwi
Uebeskč.dBlahoslaweni jste, kdhž wám zloťečiti a protiwena
slwi činiti a lhouce wsseckozle o wáš mluwiti bUdoU, pro
mne: radete se a weselte se; Ueďo odplata wasse hojná
jest w Uebesich

Krcdo.
Občtowňni. Dusse sprawedliwých jsoU w rUce Boži,
a nedotkne se jich mUka smrti: zdaji se očim Uemoudrým
Umirati: ale oni jsoU w pokoji.

Srkrcta.

Qběti oddanosti swč, o BaUe, pťinássime: i

necht tobdě pro úctU, kteron ke wssem sprawedliwým máme,
jest přijemnú; a neim twým smilowánim sloUži k spaseni.
Skrze. uxAmen.

Presari wsseobecná.
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Pťljťmúni. Blahoslawenť čiftěhosrdce : nebot oni Boha
widěti budou: blahoslaweni pokojni, nebot shnowč Boži
sloUti budoU: blahoslaweni, lteťi protiwrnstwi trpi pro spra:
wedlnost, neb jejich jest králowslwč nebeskě.

Modlitba.

Popťej, prosime Pane, wěrněmu lidU,

abh se z úcth wssech swatých radowal, a jejich orodowánim
stále se silil. Skrze. Amen.
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Ua ďen sw. Gnďťeje, aposstola pánč.
(20. ListopadU.)

éh j
lltroit.
x?e“
x:ef

lléfeé:ǧ

Mně pakspťiliš ctěni jsoU pťátelé

nlj„ftwoji, Bože:
. xeejřch:

)

pťiliď posilněno jest knižetsiwi

,Zalm 138.

Hospodine, zkusiljsi mne,

i powstáni mě. Sláwa Btci atd.

x( ža seznal
Modlitba.
o Pane,
jsi mne: Welebnostton,
th jsi seznal sednUti
mé,
e žš pokornč plosime: abh jakož sw. aposstol twůj
.
QUdťej cirkwe twě bhl Učitelem a ťeditelem,
tak nhni U tebe bhl nassim Uftawičným oro:
doPnikenl. Skrze. Amen.

Episitoln (k Rim. 10, 10uu18).
zajistč wčťi k sprawedlnosti,

Br tťj! Srdcem se

ale Ufth deje se whznáni k

fpaseni. Nebo prawi Pčsmo: „,Žádný, kdo !š něho wčǧťi,
Uebude zahanben.“ Neni zajiftě rozdilU mezi Zidem a Re:
kem; nebo tentýž Pán jest wssech, bohatý ke wssem, kteťiž
ho wzýwaji. Každý zaiistě, kdožkoli wzýwati bUde lmeno
Pánč, spasen bUde. Ale kterak bUdoU
toho wzýwati, w
rsl
kterčhož neuwčťili? Nneb kterar Uwerl w tobo, o nčmž ne:
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slhsseli 9

A kterak Uslhssi bez kazatele?

A kterak bUdoU káo

zati, nebUdoU:li poslcini? Jakož psáno jest: Jak krásUě jsoU
nohy zwěstUjicich pokoj, zwčftUjicich dobrě wěci! Llle ne
wssickni jsoU poslUssni ewangelia; nebo Jsaiáš prawi: Pao
ne, kdo Uwčťi blásúuinassemlx? Tedh wira (jde) zeslysseni,
slhsseUi pak skrze slowo Kristowo. Aťe prawim: Zdaliž Ue:s
slhsseli ? A zajisté po wssi zemi rozessel se szk jejich, a do
končiU okrfslkU zemč slowa

GradUal.

jejich.

Ustanwiš je knižaty po wfsi zemi: připo:

minati bUdoU jmeno twě Hospodine. Misto otců twých zrou
zeni jsoU tobč synowě: protož národowě chwálčtitebe bUdoU.
Allel.Uja, allelnjae

Milowať Qndťeje Pán co wůni libeznoU. AllelUja.
Ewllngelillm (sw. Mat. 4, 18uu22). Za onoho časU
chodč PáU Ježiš podle moře galilejskěho, Uzťel dwa bratrh,
Šimona, kterýž slowe Petr, a Qndťeje, bratra jeho, ánť
pousstčji sif do moťe; Uebo byli rhbúťi. J di jim: Pojďte
za mnou, a Učinilnuz wáš rhbáťe lidi. N oni hUed opUa
stiwsse sitě, ssli za nim. A poorssed odtnd, Uzťel ji,ně dwa

bratrh, Jakoba (shUa) Zebedeowa, a Jana, bratra jeho, Ua
lodi š Zebedeem, otcem jejich, an opraiji
sitč swě: i pon
wolal jich.

Y loni hned opUstiwsse sitč a otce, ssli za nim.

Krcdo.
Qbětowcini. Mně pak přirjš ctčnř json přácelé twoji,
Bože: pťiliš posilnčno jest knižetstwi jejich.
Sckrcta. Nafsi občt nechak, o Pane prosime,pťimlUwa
sw. Qndťeje aposstola š tebou fmiťi: abh, pro jehož Uctčni
ji slawime, jeho záslUhami tobč se stala pťijemnoU. Skrze.

leen.

Brcsaci o sw. aposstolech.
Pťijťmúlli. Pojdte za mnoU, a Učinim z wciš rybáťe
lidi: a oni hned opUstlwsse sitč, sslt za Pánem.

Modlitba.

Pťťjali jsme, o Pane, tajemstwi božská,
Uell
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radnjťce se ze slawnosti sw. Qndťele: t Učiň, abh, jako
swatým twým k oslaweni, i ncim l odesstčni Uapomáhala.
Skrze. Amen.

Ua ďen sw. Tomásse, aposst.
(2l. Brosincc.)

Jutroit.

Mnč pat pťilřš ctčni jsoUpťátelě twojř, Bože:

pťillšyposilnčno jeft knižetstwi jejich.

Zalm
mne:

lh

thi atd.

138.

Hospodine, kusil jsi mne, a seznal jsi

jsi seznal sednUuti mč i powstánč mě.

Modlitba.

S1áwa

Bopťej Uám, prosime Bane, památkU

swatčho aposstola twčho Tomásse tak slawiti, abychom pťč:
mlUwou jeho l pomoci twě wšdh dochúzeli, i wirh jeho
přislnssnou pobožnosti následowali. Skrze. anen.

Edisstola (k Efeo. 2, 19u22).

Bralťi! Již Uejste

hostě a pťichozť, ale jfte spolUměsskanč swatých

a domácč

Božť, wzděláni na zálladč aposstolů a proroků, kdež jest
nejblnbssi úhelný kámen sám Kristuš Ježiš; na Učmžto
wsfecko staweni (pťislnssně) wzdčlanč, roste w4 chrám swatý
w PánU, Ua klerémž i wh spoln wzdčláwáte se w pťibhtek
Boži w DUchUe
Gradnal. Pťiliš ctěni jsou pťcitelé twojř Bože: pťiliš
posilnčno jest knižetslwi jejich. Sečtn je, a nad pisrt roz:
množenl bndon. Nllelnja, allelnja.
Weselte se sprawedliwi w Hospodiml, na Upťimněť
pťčslUssi chwáleni. Llllelnja.

Ewangrlium (sw. Jana 20, 24u29).
ZaoUoho časU,
Tomáš, jeden ze dwanácti, kterýž slowe Didthů
(bliže:
Uec), nebhl o nimi, kdhž pťlssel Ježiš.
Tedh ťekli semU
jini Učennici: oWiděli jfme Bána. Qn pak ťekl jřm: Leč

26k
uzťčm w rukou jeho bodeni hťedů, a wpustim prst swůj w
misto hťebů, a rnlu swon wložim w bok jeho, neuwčřťm.
N po osmi dnech byli Učennici jeho opčt wnitť, a Tomáš
ď nimi. Bťissel Ježiš zawixenými dweťmi, a stál w pro:
stťed, a ťekl: Pokoj wáml Botom di Tomássowi: Wlož prst
swůj sem, a wiz rnce mě, a wztáhni rukn swon, a wpust
ji w bok mňj ; a neďudiž newěixici, ale wěixici. deowědčl

Tomáš„a řerl jemn: Pán xnňj. a Bčw můj! Řerl jemu
Ježřš: Ze jsi lnne widěl, Tomássi, Uwčťilssi: blahoslaweni,
kteťiž newidčli a Uwčťili.

Kredo.
Qbčtowňni.

Po

wssi zemi whssel zwuk jejich: a až

do končin olrsslkU zemč slowa jejich.

x

Sckrettl. Bowinnowanou obět slnžebnosti swč tobě, o
Pane, pťinássime: abhš na pťimlnwu swatěho Tomásse
aposstola w náů twč darh opatrowal: jebožto ctihodným
wyznánim oďěk chwálh tobč wčnujem. Skrze. Amen.
Bresari o sw. aposst.
Přjjimňni.
Wztáhni rUkU swon, a wiz mista hťebů,
a nebUdiž newčťici, ale wěťici.

Modlitba.

Bťispěj náux, milosrdný Bože: a na

d pťimlUwU sw. Tomáfse aposstola twě dary w náo milostiwč

opatrUj.

Skrze. Nmen.

uuanu

Ua ďen sw. Anežkp, pannp. a mUčenice páně.
Jntroit.

Na mne četali hťissnici, abh mne zabnbili:

já pak Hospodine swědectwim twým jsem whrozmněl. Wsseu
likč dokonalosti widěl jsem !onec: pťikázani twč ssirokě jeft

náramnč.
Žalm
118. Blaboslaweni neposskwrněni na cestě,
kteťiž chodčw zákonč Hospodlnowě. Sláwa thi atd.
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Modlitba.
WssemohoUci, wččUý Bože, kterýž, co
we swětě slaďěho, woliš, abhš silné zahanbil: popťej lni:
lostiwě, abhchom mh, jenž slawnost sw. palUth a mučennice
Anezkh swčtime, jeji U tebe ochranh zakUsili Skrze Nmen.

Episstola (Řeč z Eklesiastika51,1

8 a 12.) Qsla:

wowati bUdU tě, Pane králi, a chwaliti tebe Boha,

spasi:

tele swč!hoo Qslawowati
bUdU jmeno twé, že jsi ďhl po:
Uwcnik a obrance můj a whswobodilš tělo mě z zahhnUti a
z osidla jazhka Ueprawého, a ode rtů těch, kteťiž peifsi lež,
a pťed obličejem pťistojicich byl jsi pomocnťk můj. N wh:

swobodil jsi mne podle množstwi milofrdenstwi jmenaswého
od (lwů) ťoncich, pťiprawených sežrati mne; z rUkoUtčch,
kteťčž hledali dUsse mě, a z braU soUženi, kterěž mne obllť:

čžlh; od dUsseUi plamene, kterýš obllťčil mne, a U prostťed
ohnč Uebhl jsem pálen; z hlUbiny bťicha pe!elného, a od
jazyka zprznčneho, a od slowa lžiweho, a od krúle Uc!pra1

wého, a od jazyka nesprawedliwčho

Chwalitř bUde PáUa

dUsse ma až do smrti; nekxo whchwacheš th, kteťčž očen
káwaji Ua tebe, a whswobozUješ le z rUkoU Uarodů, Pane

Bože Uaš
Gradlml. Rozlita jeft milost we rtech twhch: proto
požehnal tebe Bůh na wčky. Pro prade, i tichost a sprae
wedlnost, i dowede tč podině prawice twá. NllelUja,
allelUja.
Pět moUdrých panen wzaťo olej w Uádobách swých š
lampami: a o půlnoci stal se kťir: aj, šenich pťicházi, wh:
jdčte proti KristU PáUU. AllelUja

Ewangelillm (sw Mat 25,1u13).

Za onoho časU

ťekčPaU Jeziš Učennitům swhm podobenstwi toto : Podou
ďno bUde králowslwi pnebeskědesiti panUám, kterěžto wzawsse
lamph swě, whsslh proti ženichowi a newčstč. Pčt pak z
nich bylo blázniwých, a pět moUdrých. Ale pčt bláziných
wzawsse lamdd, eržalh š seboU oleje: moUdrč pak wzaťd
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olej w nádoďách swých 8 lampanli. N kdhž prodléwal žeu
nich, zdřimalh wsseckh a zequly. A o půluoci stal se kťil:
Llj, ženich jde, whjděte proti Učútu! Tehdh wstalh wsseckh
th pannh, a pťiprawowalh lamph swě. Blázniwé pak ťeklh
moudrým: Udčlte nám swéhooleje; Uebo lamph Uassehasnon.
deowčdělh
moUdrč, ťkoUce: Nikoli; snadbh se (ani) nám
ani wcim nedostalo: jdčte raději kprodawačům, a tUpte
sobě. thž pak odesslh kUpowat, pťissel žeUich, akteré pťi:
hotowenh bhlh, wesslh š Uťm na swath, a zawťenh jsoU
dwéťe. Naposledh pak pťisslh i ty drUhč pannh, ťkouce:
Pane, Bane, otewťi nám. Me oU odpowidaje, ťekl: Ymen,
prawim wám, Ueznám wáš. Bdětež tedh, nebo newite dne

ani hodiuh.
Qbčtowčlni. PťiwedeUy bUdoU krckli pannh za ni: pťiu
bUzné jeji přiwedeny bUdoU tobč š radosti a plesánim, pťin
wedenh bUdoU do chrámU králi Hospodinu.
Sckreta. Qbčli, o Pane, kterč tobě přiUássime, miloa
stiwč pťijmi: a na pťimlUwU pauUh a mUčcnnice twčswatě
Nnežkh, wazby hťčchůw nassich rozwaž. Skrze Pána nasseho

J. Kr. leen.

Bťijťmňnť. Pět moUdrých paneU wzalo olej w Uúdo:
bách swých B lampami: a o půl Uoci stal se kťik: aj,ženich
pťicházi, whjdčte proti KristU Páml.

Modlitba.

Nasyceni jsoUcepokrmem a Uápojem neo

beským, Boze naš, pokorně tč prosime, abhchom modlito
bami tě podporowan bhlť, k jejčžto památce tyto dary jfme

pťinesli Skrze

Amen

sla den sw. Utatčje, aposstola páně.
(24. UUora.)

Jntroit

Mně pak pťčlišctěni jsou pťatelě twojiBože:

pťiliš posilnčno jest knťžetstwi jejich.
Žalm 138. Hospodine, zkusil jjl mne, a seznal jsi

mne: th jsi seznal sednutč mě i powstani me. Sláwa thi
i ShnU i DuchU swatěmu atd.
Modlitba.
Bože, jenž jsi sw. Matťje k šhromážo
dťni swých aposstolň pťipojiti ráčil: uděl nám, prosimetebe,
abhchom na

jeho pťimlUwU libeznč dobroty twč na sobč

wždh zakusili. Skrze.

Episstola.

Nmen.

(Reč ze Slutkň ap. 1, 15o26.)

W tčch

dnech powstaw Petr U prostťed bratťi (bhl pak zástup lidť
pospolu otolo sta a dwaceti), ťekl: Muži bratťi, musi se
naplniti Pčsmo, kterčž pťedpowědčl Duch swatý skrze Usta
Dawidowa o Jidássowi, jenž bhl wůdce těch, kteťiž jali
Ježisse ; jenž bhl pťičtčn k nám, a dossel podilU w poslu:
howáni tomto. Ll ten zajistč obdržel pole ze mzdh nepra:
wosti, a občsiw se, rozpuťl se na dwč, i whthdla se wssecka
stťewa jeho. A známo jest to učiněno wssechněm pťebý:
wajicťm w Jerusalemě tak že jest nazwáno pole tojazhkem

jejich Hakeldama, to jest pole krwe. Nebo psáno jest w
knihách ŽalmU: „Budiž pťibhtek jejich pustý, a nebuď,
tdobh pťebhwal w nčm;“ a „BiskUpstwi jeho wezmi jiný.“
Protož z otěch mužů, ktrťiž ď llámi jsoU šhromážděni po
wssecken čaš, w němž mrzi námi wcházel i whcházel Pán
Ježčš, počaw ode kťtu Janowa, až do dne, w kterčmžto
wzat jest od Uáš; jeden z těch lnusi býti o námi swědkem
wzkťčssenijeho. J postawili dwa, Josesa, ktexýžslout Bar:
sabáš, jenž Ulčl pťijmi Sprawedliwý, a Matčje. A mou
dlice se, ťekli: Th, Pane, kterýž znáš srdce wssech, Ukaž
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jednobo, lterěhož jsi z těchto dwou whwolil, abh pťijal mč:
sto posluhowáni tohoto,j a aposstolstwi, z nčhož whkročil Jiu
dáš, abh odessel na mčsto swě. J dali jim losh, a padl
loš na Matěje, i přičten jest k jedenácti aposstolům.

Gradllal.

Přiliš ctěni jsou pťátelě lwoji Bože: piiliš

posilnčno jest knižetstwť jejich.

SečlU je, a nad

pčsek roz:

množeni budoU. 7

Traktuš.
Zádost srdce jeho dal jsi jemu: a wůle ortlJl
jeho neodepřel lsi mU. Nebo pťedesselš jej w pošehnánich
sladtosti: wsadilo na hlawu korunu z kmneni drahěho.

Ewnngelinm (sw. Mat. 1l, 25n30).

Za onoho času

odpowědčl Ježiš a ťekl: Chwálčm tč, Qtče, Bane nebe i
zemč, že jst skryl thto wěci před moudrými a opalrnýmť, a
zjewil jsi je maličkýur. Ano Qtče: nebtě se tak zlčbilo tobč.

Wssecky wčci dánh jsoU mi od the

Shna, jedině Qtec; qniž the

měho; a žádný nezná

kdo zná, jedčné Syn, a lo:

muž bnde chtčti Shn zjewili. Pojďtež ke mně wsstekni,
kteťiž pracujete a obtťženi jste, a já wáe občerstwim. Wezo
mčte jho mě na se, a Učte se ode mne, nebot jscm tichý a
pokorný srdcem ; a naleznete odpočinuti dussem swým. Jho
mč zajisté jest sladké, a bťimč mě lehkě.

Krcdo.
Qbětowúnť. Ustanowiš je knižath po wssi zemi: pťio
pominati bUdou jmeno twě Hospodine u wssech núrodů a
pokoleni.
Sekrcta. Qbčti nasse, o Bane, ktesč občtujem, abd
se poswětilh jmenu twěmU, nechať zprowázi přimluwa sw.
Matěje, aposstola twěho: a Učiň, aďychom skrze ni 8 teboU
smčťeni a ;achráněni bhli. Skrze. Nmen.
Prcsnci o sw. apossr.
Pťijimťlni.
Wh, kteixiž jste mne ncisledowali, sedčti
budete na dwaneirti stolicich, sondťce dwanáctero pokoleni
israelskě.
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Modlitba.

Bopřel, prosime wssemohoUcčBože: abhe

chom skrze pťijaté swátosti na pťimlUwu sw. Matčje, apo:
sstola twčho, odesstčni a pokoje doscihli. Skrze. leen.

sla ďen sw. Eprilla a Rethoďěje.
(9. Břera.)

JUtroit.
Knčži twoji, Hospodine, al se obláčeji w
sprawedlnost, a swasi twoji al plesajť.

Žalm 131. Bamatuj Hospodiue na Dawida a na
wsselikoUtichost jeho. Sláwa thi atd.
Modlitba.
WssemohoUci,wččný Bože, jenž jsi náš
skrze ďlahoslawenč ďiskUph a whznawače Chrilla i Metho:
dčje k jednotč wirh kťeskansképowolati ráčil: Uděl, prosime,
abhchom, jenžto pro pťitomnoU siawnost jejich pleseime, tou
lilěž pro záslUbh jejich wěčné sláwh dosici zasloUžili. Skrze.
Nmen.

Episstola (r Žčd. 7, 23u27).

Bratřčl Mnoho jčných

Učiněno bhlo knčšimi, protože smrt jim brcinila trwxati: ale
Ježiš, protože zůstáwá Ua wčkh, má wěčnč knčžstwť.Brotož
i wěčnč spasiti může, kteťčškoli skrze nčxho pťistUpUjikBohU,

jsa wždyckh žiw k orodowáni za náo. Takowého zajistš bhlo
núm potťeďi miti nejwhšssiho knčze, swatého, newinného,
Ueposskwrnčného, odděleného od hťčssnčků, a kterýžjestwhšssi
Uad nebesa; kterýž nepotťeije na každý den, jako kněži,
nejprwě za bťčchh swé občti konatť, potom za (hťichh) lidU ;
Uebot to Učinil jednoU, sebe samého obětowaw, Ješiš Krio

stUš, Bán náš.
Gradnlll.
Knčze jeho oďlekU spasenim, a swatť jeho
plesánim bUdoUplesati. Tam whwedu roh Dawldůw: jei
pťiprawil swici PomazanérnU xnč:UU.r
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Traktuš. Blahoflawený mnž, kterýž se bpjťHospodina,
w pťikázanich jeho chtiwý bUde welmi.
Mocné Ua zemi bUde sčmč jeho:

rodina Upťčmných

požehnáni dojde. Sláwa a bok)atstwi w domč jeho: a
sprawedlnost jeho zůstane Ua wěkh wělů.
Ewlmgelimll (sw. Mat. 24ž 42u47). Za onoho časU
ťekl Pált Ježiš UčeUUťlůmswým: Bdětež tedh, pončwadž
newite, w kteroU hodiUU Pún wáš pťijde. Toto pak wězte,
že kdhbh wědčl hospodáť, w kteroU hodinU má zloděj pťi:
jčti, bdělbh zajiftě, a nedalbh podkopati domn swého. Pro:
tož i wh bUďte přihotoweni: Uebo w kteroU hodiUUerite,
přijde ShU člowěka. Kdož tedh jest ten wěrUý a opatrný
slUžebnir, kterěhož Ustanowil Pán jeho nad čeledison, abh
jim dáwal polrm w čao? Blahoslawený služebnik ten, ktec
rěhož, kdhž pťijde Bcin jeho, Ualezne, aU tak čini. Amen
prawim uwčxm,xže nade wssim statkem swým Ustanowi jej.

Krcdo.
Qbťtowůltť. Brawda mú a milosrdenstwi mčrgš Uim
bUde: a we jmem: měm whwýssen bnde roh jeho.
Sckreta. Modlitbh Uasse, prosime HospodiUe, a twých
wěmých občti rač pťijmoUti, abh liberé tobč bylh o slaa
onsti twých swatých, a Uám pomoc twého slitowánč zje:

dUalh. Skrze. leen.
Brcsaci postnč.
Pťijimúni.
Blahoslawený slUžebUik,jehožto, až pťijde
Pán, nalezne, an bdi. NmeU, prawim wúm: Uade wssemi

statkh Ustanwi jej.
oModlitba.
Prosime tebe, wssemohoucřBože, abh
jakož nebestě ráčil jsi Uám Udčliti darh: na pťimlUwUswau
tých twých Chrilla a Methodčje dal Uám tUdiž pohrdati
wěcmi pozemskýmix Skrze. leeU.
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sla ďen swatého Joscfa, patrona českěho.
(19. Bťezna.)

Jntroit.

Sprawedliwý jalo palma kwěstibude: jako

cedr na Libam: rozmnoži se: fstipen w domu HospodinowU,
w sinich domU Boha nafseho.

Žalm 91. Doďrě jesc oslawowati Hospodina a žalmy
zpiwati jmeml twčmU Nejwyšssi. Slúwa Btci, Syml t
DUchU swatěmU atd.

Modlitba.

R

At Uáln, prosilne Bane, zásluhd žonicha

nejswětčjssi Rodičth twč pomáhaji, abh, čeho nasse nedo:
statečnost dosáhnouti nemůže, jeho pťimlUon nám uděleno
bylo. Skrze. Nmen.

Epičstola. (Řeč z EUesiastira45, 1a6.) Milý Bohu
i lidem, jehožto pamútka w požehnúni jest. Bodobněbo jej
Učinil k sláwč swatých, a zweleďil jej k bázui nepťátel, a
slowy jeho skrotil potwory. Oslawil jej pťed obličejem králů,
a pťikúzani dal jemu pťed lidem swým, a Ukázal mU sláwU
swon. Bro wirU a tichost jeho Učinil jej swatěho, a wde
wolil jej ze wsselikěho tčla. Nebo slhssel jej i hlaď jeho, a
Uwedl jej do oďlaku. Ql whdal mU w pťitomnosti swč pťi:
kázani, a zákon žiwota a káznč.

Gladnal. Hospodine, pťedesselď jej w požehnánich
sladkosti: wsadilš na hlawn jeho lorUnU z kamcni drahěho.
Žiwota žúdal od tebe,e a dalo mU prodlouženi dnů na
wčkh wčků.

.

Tmťtuš. Blahoslaweuý mUž, kterýž se boji Hospou
dina: w pťilázanich jeho chtlwý bude welmi.
Mocnč na zemi bUde simč jeho: rodina upťťmných po:
žehnánč dojde. Sláwa a bohatftwi w domč jebo: a spra:
wcdlnost jeho zůstanc na wěky wčlůw.

Ewangelinm (sw. Mat. 1, 18021).

thž

matka Je:
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žissowa Maria zanoUbena byla Josefowi, prwě Uežsesessli,
nalezenaetest majici w žiwotč z DUcha swatčbo. Joses pal
muž jejč, sprawedliwý

jsa, a nechtě ji w

lehkost Uwěsti,

chtčl ji tajně propnstiti. thž
pak on na to mhslil, aj,
anděl Páně Ukázal se jrmU we fnách, ťka: Josefe, thU
Dawidůw, Ueboj se wziti (k sobč) Marii, manžetkn son;
nebo což w ni zro;er jest z DUcha swatěho jest Borodit
pak shna, a nazweš jmeno jeho Ježiš: on zajiftě whswobodi
lid fwůj od hťťchn jejich

Krcdo.
QbětowúUi.

Brawda má a milosrdenstwi mě 8 nim
bUde: a we jmem: měm whwýssen bude roh jeho.
Sckrctn. BowinUowanoU občt slUžebnosti swé, o Bane,
tobč přinássime, pokornč prosice: abyš Ua pťimlUwU sw.
Josesa, žeUicha Rodičkh ShUa twěho Ježisse Krista, Bána
nasseho, w náš twě dary opatrowal, jehožto clihodUon slae
wnosti občt chweilh tobč wěnujou. Strze. dAmen.
Brcfaci postni.
Brijimúltť. Josefe, shnU Dawidůw neboj se wziti
Marii manželrU swou; nebo což w ni zrozeno jeft z Duu
cha swatěho jest

Modlitba
Pťispčxuj
nam, prosime, milosrdný Bože:
a na pťimlqu sw. Joscfa wyznawače twě darh w náo
milostiwč opatruj. Skrze. ?lmen.

sla den sw. Benedikta, opata a patrona českčho.
(2!. Bťezna.)

Wsse, jak na den sw. opata wůbec.
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Ua ďen sw. U)ojtěcha, dědice a patrona českčho.
(23e DUbUa.)

Jako Ua den swe mUčeUika w čase welikoUočnim, jeU modlitba
zwlásstnč.

Modlitba.

Bože, jenž jsi swatěho Wojtěcha, pano

čemtťla a biskupa swěho, sláwou a cti korunowati ráčil: po:
pťej Uám, prosime tebe, abychom toho swatčho patran
swěho, jehož jfme k dojiti wěčněho spasenť mčli za spomo:,
cUťka zde na zemi, také mocného orodownika mťti zasloUžili

na nebi.

Skrze.

Nmen.

Sckrcta. Darh wroUci nábožňosti, lterč z Uctčnč sw.
Wojtěcha, mUčennřka a bťskUpa, twě welebnosti pťinássime,
nechat náš wěčné blaženosti bodnt)mi Učini: kU kterě on
whlitim krwe swé zasloUžil přijčti. Slrzee Ymen.

Modlitba

po přijťmáni.

Nechat w náš, prosime

Pane, nashcených swátostť předrahého Těla a Krwe twě na
pkťmlUwU fw. Wojtěcha mUčennťka a biskUpa čistá wira tak

se rozmnoži: abychom we wěčné sláwě kuswatým připočteni
býti zasloUžili. Skrze. Nmen.

sla den sw. Utarka, ewangelistp páně.
(25e DUbUa.)

Jako Ua den sw. mUčenika w čase welikoUočnime Modlitbp, cpisstola
a ewangeliUm jsoU zwlásstni.

Modlitba.

Boše, jenš jsi sw. Marka, ewangelistu

swého, skrze milost kázani swatěho ewangelium powýssiti
rcičil : dejž, prosime, bhchom jeho thčowcinťm wždh pro:

spiwali, i jeho pťčmlUon
P. ne AmeU.

ochránčni bhlř. Slrze J. Kr.
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Episs:oln. (Řeč z prorora Czechiele1, 1oy14,)

Po:

dobenstwi obličeje čthr zwiťat bylo: lwáť člowěka a twáť
lwa Ua prawici jich čthr; twáť pak wola na lewtcť jich
čthr, a twáť orla še swrchUjich čthr. Twáťe jejich, a kři:
dla jejich byla swrchU roztažená; rwě kťidla každěho jich
spojowala se, a dwě pťikrýwala tčla jejich. N jednokašdě
z nich chodilo pťed twáťi son ; lam bhla prUdkost dUcha,
tam kráčela aniž se obracela, kdhž chodila A podoba zwi
ťxat: lwaťnost jejich ďhla jako Uhlň ohnčm hoťicich a jako
wzezťenč lamp
Toto bplo widčni ďčhajici U prostťed zwi:
ťat lesk ohnč, a z obnč whcházejici blýskani A zwiťata
chodila a nawracowala se, ku podobenstwikmitajiciho:se ďleskU.

Ewangclinm (sw. LUk. 19, 1a9.)
Za oUoho časU
wywolil Pán i jiných sedmdesate dwa, a poslal je po don
pťed twaťi son do každěho mčsta i mťsta kamž chtěl sam
pťijiti. ?l prawil jim: Žeň zajistč jest mnohá, ale dčlnikú
málo. Protož proste Pána zně, abh poslal dčlnikh na zeň
son. Jdčtež: aj, já posýlám wáď jako ďerčmkh mezi wlťh.
Nenosteš (š seboU) xněssce, ani mossnh, ani obUwi, žádnéu
do na cestč Uepozdrawnjte. Do kterčhožkoli domU wejdete,
rcete Uejprwě: Pokoj domu tomUto. Y bUdeali tU syn pou
koje, odpočine Ua Učm pokoj wáš: pakli ne, k wám se naa
wráti.
N w těmž domč ostaňte, jedice a pijice, což U
nich jest; nebo hoden jest dělnik mzdh swě. Nechoďtež z
domn

do domU.

N do kteréhoškoli mčsta wejdete, a pťiux

jmou wáš, jezte, co se wám pťedkládá, a Uzdraijte Ueu
mocně, kteťiž w Učm jsoU, a rrete jim: Pťibližilo se kwám
králowstwi Božie
Sekrcta. Za pťičinou slawnosti swatého Marka ewan:
gelisth twčho darh občtUjice, tebe Bane prosime: abh, jako
jes kázani swatěho ewangellum UčiUiloslawným, tal l náš
jeho

pťimlnwa

Strze. Nmen.

slowem i skUtkem Učinila tobč pťijemně.
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Modlitba

po pťijimáni.

Nechat ném,prosime

Banc, twě swatosti stalon podporn Udčluji: ť at nao na
přimlnwu swatěho Marka ewangelisth ode wsfeho zlěhoopar

trnsi

Skrze

Nmen.

u

sla ďen sw. aposst. šilipa a Jakoba.
(l. Máje.)

JUUZU.

Wolali

k todč Hospodine w časn soUženi:

wo je o nebc whslýchal Alleluja, alleluja
Žalm 32 Wesclte fe sprawedliwi w Hospodinu: na
Upťimnčt pťislussi chwaleni. Sláwa thi, Synn i DUchU
swatčmU ald.

Modlitba.

Bože, jenž náo wýročni slawnosti apoo

sstolů swých Filipa a Jakoba obweselUješ: udčl nám, pro:
sime, lě milosti, abhchom, z jichžto zásl:lh se těssime, takě
pťikladh jejich poučeni bhli. Skrze. Nmen.
x

Eptsstola. (Řeč z lnihy Moudr. 5, 1q5.) Státi bux
dou sprawedliwi U welikč slcilosti proti tčm, kteťiž je sUžor

wali, a kteťiž odňali práce lejich. Widonce to, bndoU se
kormomiti bázni hroznon, a diwiti se núhlosti nenadálěho
spasenč (jejich), ťitajice. sami u sebe, želice a pro úzkoft
ducha lkajice: Tot json ti, kteréž jslne mčli nčkdh kposmťr
chU a za pťislowi potuph. Mh nesmhslni, měli jsme žiwot
jejich za bláznostwi, a konec jejich za bezectný: aj, lak jsoU
počtěni mezi shnh Boži, a mezi swalými jest loo jejich.

Graďnal. NllelUja, alleluja. Qslawowati bndou nebesa
diwně skUtlhtwě Hospodine: i prade ton w sbromá:
šdčni swatých. Nlleluja.
Tak dloUhý čao jsem o wámi, da nepoznali jste mne?

Ftlipe, ldo widi mne, widi i the. Blllelnja.
.Cwangeljnm (sw. Jana 14, lulZ). Za onoho časn
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ťerl Pán uJežiš Učemtikům swým: Nermutiž se srřce wassr.
Wčťite w Boha, i we mne wčixte. W domě the mčbo
jsou mnozi pťibhtkowé. thbh tak nebhlo, bhlbdch powě:
dčl wám; nebok jdu, abhch wám připrawil misto. N kdhž
odejdu, a připrawim wánl misto: pťijdu zase, a wezmu wáš
l sobč saměmU, abhste, kde jsem já, i wh byli. Ll kam jú

de, wite, i cestUwite. Di jemUTomáš: Bane, erime,
kam jdeš; a kterak můžeme cestu wčdětiř Di jemu Ježiš:
Já jsem cesta, a prawda, i žiwot. Žádný Uepřicházik thť,
než skrze mne. thbhste znali mne, zajistě bhste i Otce
měho poznali; a od těto chwťle poznáte jej, a widčli jste
sej. Di jemU Filip: Pane, Ulaž nňm the, a dosti jest
nám. Di jemU Ješiš: Tak dlouhý čae jsem e wámi, a
Uepoznali jste ume? Filipe, kdo widi mne, widi i the.

Kterakž th prawiš: Ukaž nám the? Newčřite:liž, že já
jsem w thi, a že Qtec we mnč jest? Slowa, kteráž jei
mluwim wám, sám od sebe nemlnwim: ale Qtec we mnč
zUstáwaje, onk čini skUtkh. Což newčřite, že já jsem w thi,
a že Qtec we mnč jest? Nspoň pro samě skutkh wčťte.
Amen, amen prawim wám, ldo wčťč we mne, skutkh, kten
rěž já činim, i on činiti bUde, a wčtssi nad th činiti bnde;
nebo jci de l Dtci. Bl začkoliprositi bndete the wesmenU
měm, to Učinčxn.u

Kredo.

x

Občtowúllť. Qslawowati bUdoU nebesa dině skutkh
twč Hospodine, i prawdu ton w shromáždčni swatých,
allelUja.

x

Sekleta. Qběti, Pane, lterě pro slawnost swatých twých
aposftolů Filipa a Jakoba pťinássime , milostiwč pťijmi: uct
wsse zlě, co zasthujem, od náď odwras. Skrze. Nmen.
Bťijimúnť. Tak dloUhý čaš jsem e wámi, a Uepoznalt

4jsta!mUeř Filipe, kdo wiri mne, widi l the,
Msse swatá.

allelUja: neo
18
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wčťiteuliž, še já jsem w thi,
a že Qtec we mně jest?
Allelnja, alleluja.
Modlitba.
Prosime Pane, Uashceni jsoUce spasitelu
Uými tajemstwimi: abhchom, jejichžto slawnost swčtime, je:
jich modlitbami podporowáUi bhli. Skrze. Nmen.

Ua ďen sw. FikmUnďa, patrona českého.
(2. Máje.)
Wsse jak Ua deU sw. mUčeU. w čaď welikoU.

Modtitba.

s.) Bože, krerýž jsi sw. ZikxnUUda krále

oďojč korUUoU, totiž časnoU i wččnon, i še žádonci palmoU:
mučennictwi poctiti ráčil, a jeho ostatkh z hlubokofti moť
skč k Uctěnč wěťčcim objewil: popťej prosime; abhchom
jeho záslnhh clice, jeho pťčmlUwalni ode wsseho zlěho wšdh

ochránčni bhli. Srrze. Nmen.
Sekrctll. Skrze thto darh Pane, kterě k Uctčni sw.
Zikmnnda tobč pokornč pťinássime, rač náš ode wssech
hťichů očistitč. Skrze.

Modlřtba

Nmen.

o

po pťijixná:xi.

Pane, UashceUi, pokornč lon

Milosti twých swátosti,

dobrotiwost prosime: abhu

chom, jehožto slawnost zde Ua swčtč swčtčme, jeho záslUhami
k wččným radostem pťijčli xnohli., Skrze. Amen.
4

Ua ďen Ualeženi sw. Tiťiše.
(3. Mcije.)
Wsse jak o UctčUť swatčbo lťťše podle časU welikonočnťbo.

Modlitba.

Bože, jenž jsi skrzeradostně Ualezenčspae

sitedlněho kťiže diwh swatčho UmUčeni swého obnowiti rá:
čil, propůjč Uám, abhchom pro drahoU cenU tohoto obži:
zwnjiciho dťewa žiwota wččného dojiti mohli. Skrze. Am.
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Ewlmgrlium (sw. Jana Z, 1u15).

,Za onoho časU

byl (jeden) čxlowěkz fariseů, jmenem Nikodém, kniže ži:
dowskě. Ten přissel k Ježissowi w noci, a ťekl jemU: Mi:
stře, wime, že jsi od Boha pixissel (jako) Učitel; nebo šá:
dný nčmůže tčch diwů činiti, kterčž th čjniš, lečbh Bklh bhl
8 nčxnl deowčdčl Ježiš a ťekl jemU: Nme!t, amen prao
wim tobč: Nenarodč:li se kdo znowU, nemůže widčti lrciz
lowslwi Božiho. Di jemU Nikoděm: Kterak se může čloc
wěk naroditi jsa starý? Zdali může zase w žiwot matkh

swé wjiti, a opět se naroditi? deowčděl Ježťš: Nmen,
amen, prawim tobč, nenarodi:li je kdo znowU z wodh a
DUcha swatého, nemňže wjčti do lrálowstwi Bošiho. Co se
narodilo z těla, tčlo jest: a co se Uarodilo z DUcha, dUch
jest. Nediw se, še jsem ťekl lobč: MUsite se z nowU zro:

diti.

Witr, kde chce, wčje, a szk

jeho slhssiš, ale eriš,

oded přicházi, aneb lam jde; tak jest každý, ldo se narddil
z DUcha. deowědčl Nikoděm, a ťekl jemU: Kterak se to
může stciti? deowčdčl Ješiš, a ixekljemU: Th jsi lnistr w
Jsraeli, a toho newiš? Nmen, amen prawťm tobč, že, co
wime, :nlUwime, a co jsme widčli, o tom swčdčime, a swču
dectwi nasseho Uepixijimáte. Jestliže zemské wěci mlUwil
jsem wám, a newčťite: kterakš Uwčřite, bUdU:li wám o neu
beských wyprawowati? ?l nižádný newstoUpil na Uebe, jeu
dinč ten, kterýž šstoUptl 8 Uebe, Shn člowčka, kterýž jest
w nebi. Bl jako Mojšťš powýssil hada na poUssli, tak má
býtť powýssen Shn člowčka, abh žádný, kdo w nčho wěťi,
nezahhnnl, ale mčl žiwot wččný.

Občtowúni. Prawice Hospodinowa zpňsobila tU moe:
prawice Hospodinowa powýssila mne: UeUmrUk,ale šiw budU:
a whprawowati bUdU skUtkhHospodinowh.
Srklcta. Na občr, o Pane, kteroU ti občtUjem, rmin
losiiwč wzhledUi: abh Uáš ode wssi neprawosti wálek whá
swobodťla; a skrze znameni swatého kťťže Shna twčho, kw
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potťeni nátjsků tnoci Uepťátelskě Uáš ! bezpečnostl twoji podu

porh pťiwedla. Skrze. Zlmen.

Modlitba

po pťijimáni.

NashcenipokrmemUe:

beským, a Uápojem dUsse občerstweni, prosime wssemohoUci

Bože: adh Uáš od zlěho nepťitele chránil, jimžto jsi poe
rnčil, abh skrze dťewo sw. kťťže Shna twěbo, skrze tUto
zbraň sprawedlnosti pro swčta spaseni witčzili. Skrze. Nln.

sla ďen sw. slorberta, patrona českého.
(6. Čerwna.)

Modlitba.

Q Bože, který jsi fw. Norberta whznáo

wače swěho a biskUpa slawným hlasatelem slowa twěho Uči:

nil, a skrze něho cirkew son Uoon rodinoU obdaťil: po:
pťej, prosime: abhchom skrze jeho pťimlUwU a zásthh,
čemU on slowem i skutkem Učil, ton pomoci whkonáwati
Uwhli. Skrze. Nmen.
(QstatUi ze wsseobchě msie swatě Ua deU sw. wdznawače biskUpa.)

Ua ďen sw. lUita, mUčen. a patrona českého.
(15. Čerwna.)

Jntroit.

Rademe se wsstckni w BánU, swčtice sla:

wnost k Uctěnť sw. Wita mUčennika, z jehožto Utrpeni ana

dělě sš radei, a Shna Božiho společnčchwáli.
Zalm 32. Weselte se sprawedliwi w BánU; na Upťi:
mnét pťislUssichwáleni. Sláwa thi. atd.

dModlitba.

Dej cirkwi swě, pnšsime Bane, na pťi:

mlnwu sw. Wita, abh phssně nesmýsslela; nýbrš přijemnoU
elobě pokorou prospiwala: abh coš neprawěho jest, zawrhue
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jic, což prawěho jest ochotně o laskawostť konala.
Amen.

Skrze.

Sekreta. Jako darh obětowané pro swatč sláwu božo
skě mocnosti zwěstUji, tak i nám as, Pane, oučinek twčho
spaseni ziskaji. Slrze. Nmen.
o

Modlitba

po pťijřmáni.

Naplněni,Pane, slan

wným požehnánim, prosťme: abh skrze pťimluwn sw. lnna
čedlnika Wita lčk swátosti i tťlu i dussi nassi Uapomč:hal.
Skrze. Nmen.
(Qstatni wsse ze msse swatč Ua ch

sw. mUčcUika UebiskUpa.)

sla ďen sw. Jana Bťtitele.
(24. Čerwna.)

Jntloit.
Z šxiwota matly mě zpolnněl HospodiU na
jmeno mé: a Učinil ústa má jako meč ostrý: w stinU rU!h
swě schránil Ume, a způsobil Ume jako stťelU wýbornou.

Žalm 91. Dobrě lest oslawowatiHospodina, a žalmh
zpiwati jmenn twěmu Nejwhšssi. Sláwa thi atd.
Modlitba.
Bože, jenž jsi Uám dnessnč den narozen
nim swatěho Jana

Kťtitele ctihodUý Učinili ráčil: Uděl lidn

swěnm milosti dUchownčho potěsseni, a Uweď mhsli wssech

wčťicich Ua cesturwččněho spaseni. Skrze.

Nmen.

Episstoln. (Reč z prorola Jsaiásse 49, 1w7.) Poslour
chejte oftrowowě, a pozorujle národowč zdalela: Hospodin
od narozeni powolal xnne, z žiwota matkh mé zpomněl na
jmeno mě. Y Učinil ústa má jalo ostrý meč: w stinu rnly swč
schránil mne, a Učinil mne jako wýbornou stťelu, .w toulU
swěm skrhl Ume. N ťekl mi: SlUžebnik můj jsi th, Zsraeli,
nebol w tobč bonosili se budu. Ll nhni dč Hospodin, kte“o
rýž mne způsobil od ščwota matky za slUžebnikaswčho: Aj,
dal jscm tč za fwěllo národům, abyo bhl spaseni mč až do
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koučiU země. Králowé Uzťť, a powstanoU knišata, abudoU
se klančti pro Hospodina a pro Swatého israelskěho, ktee
rýž wywolil tebe.
Gradlml.
Dřiwe Uežli jsem tč zplisobil w žiwotč,
znal jsem tebe: a dťiwe nežliš whsselz žiwota, poswětil
jsem tě.
J wztáhl Hospodin rUkU swou, a dotekl se ústx mých:
a ťell le mnč. Bllleluja, allelnja.
Y ty dirč prororem Nejwyšssáho slomi bUdeš; neďo
půjdeš pťed twáťi BáUě pťiprawowat cest jeho. NllelUja.
Ewangelimn (sw. LUk. 1, 57u88).
Ylžbštč se napl:
Uil čaď, abd porodila: iporodila shna. N Uslhsseli soU:
sedč a pťibnzni jejť, že Učinil š Ui Hospodin welikč milosr: e
deUstwi swě, a radowali se spolU š Ui. Ll stalo se w deU

osmý, že pťissli obťezowat ditěte, a Uazýwalijejmenem otce
jehox, Zachariássem. N odpowidajic maska jeho, ťekla: Nia
loli, ale sloUti bude Jan.
J ťelli k ni: Wfsak nižádného
neUi w pťibuzenstwi twém, kterýžby sloul tim jmeUem. J
dáwali Uáwčssti thi jeho, jakbh ho chtčl nazýwatř. A oU
požádaw desstičkh,napsal, ťka: Jan jrst jmeno jeho! J di:
wili se wssickni. N hned se otewťela Ustajeho a jazdk jeho,
a mlnwil welebč Boha. N pťissel strach na wsseckh soU:
sedy jejich, a po wssech horcich judských rozhlásámax jsoU
wssecka ta slowa. N wfsickni, kteťiž slhsseli, skládali to w
srdci swčm, řkoUce: Co se domUťwáš, kým to ditč: bnde?

Uebok ruka Pánč byla š nim. N Zachariáš, otec jeho, naa
plUčn jest DUchem swatým, a prorokowal, ťka: PožthaUý
(bUď) Pán Bůh israelský, že ansstiwil,
a UčiUil wdkoU:
loUpeUi lidU swěho.

Občtowúni. Sprawedliwý jalo palma kwčsti bnde:
jako cedr na LibanU roszoži se.
Sckreta. Twč oltáťe, BaUe, občtmi UaplňUjeme: patťiča
ným Uctčnim narozeni toho swčtice, který Spasttele swčta i
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bUdoUciýopťedpowťdal ijej
Jezisse Krista, jenž o tedou
Pťijimúnl.
Ty ditč
bUdeš; nebo půjdeš pťed
jeho.

Modlitba.

lidem zwěstowal Bána nasseho
atd
prorokem Nejwhšssiho slouti
twaťi Páne xpřiprawowat cest

Nechač cirkew twá, o Bože, pro narou

zeni swatěho Jana se raduje: skrze něhož půwodce swébo
znowUzrozeni poznala, Bána nasseho J. sk. Shna twěho,
lenž e teboU atd.
.

Ua ďen sw. prokopa, opata a patrona českého.
(1. ČerweUce.)
Wsse jal Ua deU sw. opaca.

Modlitba.

Wěčný Spasiteli, račiž w nčw způsobitl

dokonalý lék mocnosti swé: abhchom, jenž wýborné zásthh
swatšho Brokopa, whznawače twěho, ctčme, jeho pťimluwou
podporowáni od wsselikých neduhů dUsse zbaweni bhli. Jenž
jsi žiw a kralUješ atd.

Ua ďen sw. !Uarkétp, pannp a mučenice.
(l3. Čerwence.)
Wsse jak Ua dend sw. mUčeUice.

Modlitba.

Bože, který jsi dnessniýo dne swatoU

PannU MarkětU skrze palmU mUčennictwi do nebe Uwedl:
popťej nám, prosime, abhchom následujčce pťikladu jejiho,

k tobě pťijiti mohli. Skrze. leen.
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xxr

sla den pannp Usarie ď horp Warmel.
(16. Čerwence .)

a

Jntroit.
Radnjme se wssickniw PánU, swčtice slaw:
Uost k Uctěni blahoslawené Marie Bannh: z jejižto slaw:
Uosti gndčlč se raduji, a společnč Shna Božibo chwáli.
š
Zalm 44. Wyneslo srdce mě slowo dobrč: whpra:

wajř dila swá králi. Sláwa thi atd.
Modlitba.
Q Bože, jenž jsi nejswčtějssiPannh a
Rodičkh swč Marie jmenem zwlásstč ťád Karmělský ozdobil:
popťej milostiwě, abdchom, slawice dneš památlu jeji sla:
wnoU slUžboU, jeji pomoci zaopatťeni k radosti wččnč doa
spčti mohli. Skrze. NmeU.

Episitola (tako na den Jmena P. Marie str. 245).
Graďnal. Požebnaná a Uctčnibodná jsi Banno Maria,
lterá bez usskozenipanenstwi nalezena byla,š matqu Spa:
sitele. Panenstá Rodičro Boži, kterébo celý swčt nemohl
obsábnonti: tohoš pod srdcem nosila, kdhž se člowěkem stal.
Ulleluja, allelUja.
Srrze tebe RodičkoBoši žiwot zlracený Uám nawrácen:
nebo 8 nebe obdržela jsi Syna a swětn porodila jst Spa:
site!e.

LlllelUja.

Ewangelinm (podle sw. LUkásse11, 27u28).
Za
onoho časU: thž
mlUwil Ježiš k zásmpňm, pozdwihssi
hlasu jedna žena z zástUpu ťekla jemU: Blaboslawený žiwot,
lterýž tebe nosil, a prsh, kterýchž jsi požiwal. Ll on ťekl:
Qwssem pat blabojťaweni, lteťťž slyssi slowo Boži, a ostťi:

haji ho.
x

Kredo.

Obťtowčmť. Rozpomeň se Panno, i !natko pťed obličejem
Božim, abhe za náo orodowala, ť aby swůj hnčw odwráu
til od náo.

Sekreta.

Poswťt,

prosime Pane,

občtowanč oběti,
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a na nejmocnějssi pťčmluwu blahoslaweně Rodičlh Božč
Marie nechat nám se stanoU spasitelně. Slrze. Amen.
Pťijťmňni. Nejhodnějssi lrálowno nebeská,Maria wždh
Banno, pťimlouwej se za náš pokoj a spaseni, nebot jsi

porodila Krista Pána, Spasitele nasseho.
Modlltba.
Nechat Uáď, prosime Bane, pťimlUwa
ctihodná slawnč matkh twé Marie wždh Bannh podporuje:
abh náš, jichžto Ustawičnými dobrodinimi obobache, ode
wssech Uebezpečenstsoi zprostila, a twou miloftč swornými
Učinila. Slrze Kr. B. n. Bllnen.

!eča ďen sw. Jakoba aposstola.
(25. Čerwenee.)

Jlltroit.
Božeš

Zalm
mne:

Mnč

pak pťilřš ctčni jsoU pťcitelé twoji,

pťiliš posilnčno jest knižetftwi jejich.

138.

Hospodine, zknsil jsi mne, a seznal jsi

th jsi seznal sednUti !ně, i powstúni mě.

thi atd.

Modlitba.

Slxiwa

Budiž o Pane, poswčtitelema ochrann

cemolidU swčho, aby pťťmlUon aposstola twěho, swatěho
Jakoba, opatťen jsa, i bohabojným žiwotem se tobč libil
i weselou mhsii tobč sloUžil. Skr K. P. n. Nmen.

Edisstola (l. k Korint. 4, 9u15).

Bratťil

Mám

za to, že Bůb náš aposstolh (jako) posledni ukázal, jako
k smrti oddanč; nebo Učinčni jsme diwadlem swčtU, i ano
dčlům, i lidem. Mh (js!ne) blázni pro Kliska, wh pak
(jste) opatrnč w Kriftu; my mdlť, wh pak sillti; wh slawnč,
ale mh opowrženť. Nž do této hodinh i laěnčme a šiznime,
i nazi jsme, i poličkowáni býwáme, ani (jistčho) mista ner
máme, a pracheme dčlajicc rUkama swýma; zloťeči nám,
a mh dobroťečilňe; protiwenftwi trpime, a (mlle je) snáe
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sslme; roUhaji se nám, a mh se modlime; jako smeti tohoto
swčta Učiněni jsme, a jako powrhel U wssech až posawad.
Ne proto, abhch wáš zahanbil, pčssito, ale jako shnů swých
nejmilejssich (wáš) Uapominám. Nebo aťbhste deset tisic

pčstonnů mčli w
w KristU Ježissi
Gradllalr.
pominati budoU

Kristu, wssak Uemnoho (máte) otců Nebo
skrze ewangeliUm ja jsem wáš zplodil.
Ustanowiš je knizaty po wssi zemi: pťiu
jmeno twč Hospodine Misto otců twých

zrozeni jsoU tobč shnowě:

protož Uárodowč chwáliti tebe

bUdoU Llll allelUja
Ja jsem whwolil wáš ze swčta abhste ssli, a Ušitek
pťiUesli, a Užitek waš zůftal LlllelUja

Ewangelimn (sw. Mat 20 20w23).

Za onoho časU

pťistoUpila k PaUU Ješissowi matla shnů Zebedeowých ď
shnh swými, klančjic se, a prosic Učco od Uěho Kterýžto
ťekl li: Co chceš? Řekla jemn: Rci, abh tito dwa synowč
mojt sedčli jeden na prawici twe a drnhý na lewici w

!ralowstwi twčm. deowidaje

pak Ježiš, ťekl: Newite,

zač prosite. Můžete liž piti kalich, kterýš já pitť budu?
ŘkoU jemU: Můžeme
Di jim: Kalich zajistě můj piti
budete: ale sedčti na prawict mč, aneb na lewici nenč mč
dáti wám,e ale kterýmž pťipraweno jest od the mého.
Kredo.
ObětowúUi. Po wssi zemč wyssel szr jejčch: a aš
do končln okrsslkU zemč slowa jejlch.

Sckreta. Qbčtt lidu twébo, prosčmePane, nechateswatě
Utrpeni swatěho Jakoba aposstola š tebou smiťč: a nejsouce
hodnh pro swč zásluhy Uechak se stanou pro jeho pťimlUwU

tobč pťijemně. Slrze.

leen.

Presaci o w. aposstolech.
Bťijťulúni. Wh, jenš jste núsledowali mne,
budete na stolicčch, soUdice dwanáctero

Modlttba.

sedčtl

pokolenť israelské.

Swatého aposstola twěho Jakoba, proo
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sime Bane, pťimlUon náš podporUj: nebo zauopřičlnoU
lehoxslawnosti pťijali jsme kčchto swátosti š radosti. Skrze
Kr. P. n. Nmen.

pzuau

sla den sw. lU:)c:roťince.
(10. Srpm.)

Jlltroit.

Sláwa a krásae jest pťed obličejem jeho:

swatost a welebnost w swathni jeho
Ž ajm 95 Zpiwejte HofpodinUpiseň nowon: zpiwejte
HospodinU wsseckazemě. Sláwa Otci atd.
Modlitba.
Popřej Uám, prosime tebe, wssemohoUci
Bože, abhchom ton pomoci plamen nezťizených žč:dofti
Uhasili, lenž jsi fwatémU Wawťinci dal, abh prUdký plameU
ohniwých mUk hrdlnskoU mhsli přemohl. Skrze Kr. P. n.
Nmen.

Episstola (2. k Korint. 9, 6u10).
skoUpě rozsiwá,

Bratťil

Kdo

skoupě i žiti bUde, a kdo rozsiwá w požea

hnáni, z požehnáni i žiti bUde. Jedenkaždý (dej), jakž Uložil
w srdci swěm, ne še zármUtkem aUeb z mUseni; nebo we:
selčho dárce nriluje Bůh. Mocen pak jest Bůb wsselikoU
milost hojnoU učiniti w wáš, abhste we wssem wždhckh
wfseliký důstatek majice, rozmábali se ke wfselikémU dobrčmU
skUtkUjalož psáUo jest: „Rozptýlil dal chUdým sprawedlc
nost jeho zůstawa na wčky wěků“ Ten pak kterýž dáwa
simč rozsiwajicimU, dci i chleb k jedeni, a rozmnoži simě
wasse, a pťispoťi, úrodh sprawedlnosti wassi
Gradnale.
ZkUsilš Hospodine srdce měbo: a nawsstim

wřlš w noci. thěm
jsi mne zkusil: a neni nalezena na
lnnč neprawost. řlllelUja, allelUja.
Lewita Wawťinec dobrý skutel whkonal:
znameni kťiže slepě Uzdrawll. Nlleluja.

lenž skrze

Ewllngelillm (sw. Jana 12, 24n26).
Za onoho časU
ťekl Bán Ježiš Učennirům swwn: Ymen, amen prawim
wám: Zrno psseničně padUoUcw zem, nenmťe:li, samotUé zůu
stane: pakli Umťe, Umoho Užitku pťinese. Kdo miluje žiwot
swůl, ztrati jej: a kdo Uenáwidi žiwota swčho na tomto
swčtč, kžiwotU wččnémU ostťihá jej. SloUžč:li mi kdo,
následuj mne, a kde jsem já, tU i ntůj služebnik bude.
BUde:li mi kdo sloUžiti, pocti ho Qtec můj.

Občtowúni. Sláwa a krása jest pťed obličejem lrho:
swatost a weleonst w swathni jeho.
Sekreta. Bťijmi, prosime Pane, oběti hodně obětowaně:
a na pťimlUwU záslUh sw. Wawťince Učiň, aby nám kspaa

seni napomáhalh. Skrze. Amen.
Pťijťmňnť. SloUžili mi kdo, následež
jsem já, tUt i můj slUžebnit bude.

Modlitba.

mUe: a rdež

Poswátňým darem nasyceni, pokornč

tě Bane prosime: abhchom konajice powinUowaUč podda:
Uosti slUžbU, na pťimlUwU sw. Wawťince mučennika twěho,
rozmnožeUi spasenč twěho zakUsili. Skrze. Amen.

Ua Ben sw. Bartoloměje, aposst. páně.
(242 Srpna.)

JUtroit.
MUč pal pťiliš ctěUi jsoU pťátelč twoji,
Boše: pťiliš posilňčno jest knižetstwi jejich.
Žarm
138. Hospodine, zřUsil jst mne, a seznal jst

mne:

thi

th lsi seznal sednmi měli powstáni mě.

atd.
Modlitbae

Sláwa

u
WssemoýoUcč,wččný Bože, jenž lsi

dnessnť den swatou a ctihodnou slawnosti swatěho aposstola
swěbo Bartolomčje ná!n potěssitedlný Učiniti ráčil: propůjč,

prosime, cirkwi fwě, abh milowala, čemUž on wěťil, a ohlao
ssowala, čemUž oU Učil. Skrze.
Nmen.

Episstola (1 kKoriUt. 12, 27u31).

Bratťi! Wh

jste tělo Kristowo, i údowč z údkiz Ll Učkteré zajistě postaa

wil Bůh w cčrkwi, nejprw aposstolh, drUbě prorokh, tťeti
Učitele; potom moci, potom (th, kteťiž maji) darh Uzdrawo:
wáni, pomáháni, sprawowáni, rozličnost jazyků, a wykládánč
řeči. Zdaliž json wssickni aposstolčid Zdali wssicknčprorociř
Zdalč wssickni nčitelčř Zdalč wssickni diwy čemi? Zdali
maji wssickni dar Uzdrawowánťř Zdali wssickni jazhkh
mlUwi? Zdali wssickni whkládaji? Snažtež pak se dojiti
darů

lepssich.

„

Gradnalc.
Ustanowiš je lnťžath po wssč zemi: pťtu
pomťnati bUdoU jmeno twě Hospodine.
Misto otců twých zrozeUi jsoU tobě shnowč; protož
Uárodowč chwáliti tebe bUdoU. Yllelnja, allelUja.
Tebe chwáli slawUý sbor aposstolů, Hospodine. NllelUja.
Ewmlgclillm (sw. Luk. 6, 12u19).
Za onoho časU
whssel PČU Ježčš na born k modleni, a trwal pťeo noc
Ua modlitbě Boži. N kdhž bhl den,powolal Učennikůswých
a wywolil z Utch dwanácte, rterčž ř aposstoly Uazwar: Šře
mona, ťterčmuž dal jmeno Petr, a Qndťeje, bratra jeho,
Jakoba a JaUa, Filipq a Bartolomčje, MatoUsse a Tomásse,

Jakoba, (shna) leeowa, a Šimona, který slowe Zeloteš, a
Judn, (bratra) Jakobowa, a Jidásse isskariotskčbo,lterýž bhl
zrádce. A šstoUpiw “š nimi, stál Ua mčftč polnim, a zástup
Učenni!ů jeho, a weliké množstwi lidU ze wsseho JUdska i z
JerUsalema, a z Thrn, t Sidonu, jenž jsoU pťl Uwři, kteu
ťiž bylť pťissli, abh jej slhsselt, a UzdraweUi bhll od ne:
duhů swých. J kteťiž trúpeni bhli od dUchů Uečistých, bhli
UzdrawowáUi. N wssecken zústup hledal se ho dotknouti;
nebo moc z Učho whcházela, a Uzdrawowala wsfeckh.
Kredo.

u

Qbčtowťlni. Mně pak pťiliš ctčni jsoU pťátelě twoji
Bože: pťiliš posilněUo jest lnižetstwi jejich.

Sckretn. Swatého apofstola rwěho Bartoloměje sla:
wnost obnoijťce, tebe, o Pane, prosime: abhchom jeho
přispčuim twá dobrodini obdrželi, pro Učhož tobč oběťchwálh
pťinássťmr. Slrze. Nmen.
Pkcsacť o sw. aposstolech.
Bťijťmňni. Wh, jenž jste mne následowali, seděti bU:
dete na stolicčch, soUdice dwancictero pololeni čsraelskě.

M odlitba.

Bťijatý, o Bane, záwazekwččnčbowh:

koupeni bUdiš nám, prosime, na pťimlUwUsw. Bartoloměje
aposstola twého, pomoci pro žiwot časný, jak wěčný. Skrze.
Amen.

Ua den fw. Qxďmilp, patronkp ceskč.
(16. Zčlrč)
Wsie ze msfe swatě.

Modlitba.

„Na mne čekali“ na den sw. mUčeniae.

Prosime tebe, Bane Bože náš, at nám

pťimluwa a záslUhh swatě LUdmilh , mnčenice twě , pomá:
baji, abhchom Uásledeice sslěpěji jeji, U whznáni wirh stáli
a w lonáni dobrých skutků bedliwi bhli. Skrze. Nmen.

Sckreta.

Darh obětowaně, prosime Pane, poswět; a

w, srdce nasse onU lásku mocněji wsstipiž, skrze kteroU sw.

LUdmila mUkh smrtelně pkemobla. Skrze.

Modlitba

po přijimáni.

leen.

Pťisawssespasitelněswáo

tosti, uprosime Bane: abh tento chleb nebeský, jako swatč
LUdmile t milofti sloužil, iUám k napraweni wždh prospiwal.

Skrze. leen.
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sla ďen sw. Usatousse, ewangelistp páně.
(Y. Záři.)

Jlltroit.
Usta fprawedliwébo pťelnýsslowati bUdoU
moUdroft, a jazyk jeho mlUwiti bUde soUd, záron Boha jeho
w srdci jeho.

Žalm Zš. Nechtěj záwčdčri zlostnčrňm: anřš horlč
nad činicimi neprawoste Sláwa Otci atd.
Modlitb a., Rač, o Bane, na pťčmlUwUaposstola a
ewangelisth swatého Matousse nám swě milosti popťáti: abh,
čehož nasse nedostatečnost dosáhnoUti nemůže, jeho pťiman

on

ncim Udčleno bylo. Skrze. Nmen.
Episstola jako na den sw. Marka str. 271.
Gradllale. Blahoslawený mUž, jenž se bojč Hospodilta:
!p pťikázanich jeho chtiwý bnde welmi. Mocně na zemt
bUde simč jeho, rodilta sprawedliwých požehnána bUde.
Nllelnja, allelUja.
Tebe slawný šbor aposstolů chwáli, Hospodine. Bllel.
Ewlmgclillm (fw. Mat. 9, 9u13.)
Za onoho časU
Uzťel Bán Ježiš člowčka sediciho na cle, jmenem MatoUsse.
A ťekl jemU: Bojď za UmoUz J wstaw, ssel za nim. Stalo
se pak, ldyž usedčšlza stolem w domč, aj, Umozi pUblikánl a
hťissnici pťissedfse, stolili š Ježissem a š Učennčky jeho. A

to widoUce fariseowě, ťekli Učennťkům jeho: Proč ji mistr
wáš š pUďlčránh a o hřissnčryř Ale Uslyssew to Ježřš,
ťekl: Nepotťebnjik zdrawi lékaťe, ale nemocni. JdoUce pak,
Učte fe, co jest: Milosrdenstwi chci, a ne občti. Nebo neo
pťissel lsem wolat sprawedliwých, ale hťissných.

Krrdo.
Qbětowčmť. Wsadilš, Hospodine, na hlawU jeho koa
runU z kameni drahčho: žiwota žádal od tebe, a Udčlllo
lemU. Alleluja.

Sekretaš Broďbami swatčho Matousse, aposstola a
ewangelisth, prosime Pane, Uechať občl cirkwe twé jest po:
ručena: jehožto slawným hlásánim se whučuje. Skrze J.

Kr. P. n., Nmen.
Brcsaci o sw. aposstolech.
Pťijimúnť. Weliká jest sláwa jeho we spaseni lwém:
sláwn a welilou ozdobu uděliš jemu Hospodine.

Modlitba.

Pťijawsse, o Pane, swátosti, na pťio

mluwu swatčho Matousse, aposstola a ewangelisth, tebe žáa
dáme: abh, co jfme slawili pro sláwu jeho, nám sloUžilo k

spaseni. Skrze. chn.

punua

Ua den fwatých Boďmp a Damiána.
(27. Záři.)

Jntroit.
Moudrost jejich ač whprawuji lidě, a chwcisU
jejlch at zwčstUje šhromáždčni: jmena jejich žiwa bUdoUna
wčty wčlůw.

Žalm

32.

Weselte se sprawedliwi w Hospodinu:na

Upťimněl pťislussi chwálelli.

Modlitba.

Sláwa

Btci atd.

d

Bopťej, prosime wssemohoUciBože: aby:

chom, kteiňpnarozeninh swalých mučennitů twých Kosmh a
Damiana swčtime, od nastáwajiciho wsseho zlčho jejich pťi:
mlUon oswobozeni bhli. Skrze. Nmen.

Episstola (r Žčd. 11, ZZUZ9.)

Bracři! Swati srrze

wirU pťemáhali králowstwi, činili sprawedlnost, docházeli zao
slibeni, zacpáwali usta lwům, Uhassowali prudkost ohně,
Utelli ostrosti meče, powstáwali z nemoci, silni Učinčni lsou
w boň, zabánčli wojska cizozemců, ženh pťijimalh mrtwč
swě wzlixčssenč: sini pak roztabowáni jsoU, nepťijimajice
whstdobozeni, abh lepssibo wzkřisseňi dossli. Jini zao zkusili
posmiwáni a bťti, nad toi wčzeni a žaláťe: kamenowáni

ssoU, sekáni jsou, pokonsseni jsoU, lnečem Usmreowáni json;
chodili w kožich owčich a lozelčich, trpice chudobn, jsonce
sužowáni a trápeni, jichžto nebhl fwčt hodeň, w pustinách
bloUdice, w horčxch a jeskynčch, i w doupatech zemč. N ti
wssickni swčdectwim wirh schwáleni jfon w Kristu Ježčssi,

Pánu nassem.
Gradllal.

Wolali sprawedliwť, a Hospodin whslhssel

je; a ze wssech zármUtků jejich wyswobodil je. Blizko jest
Hofpodin těm, kteťiž soUženého jsou srdce: a poniženč du:
chem spasenh Učini. LlllelUja, allelnja.j
To jest prawč bratrftwi, kterě pťemohlo swčta Uepra:
wosti : Uáslednjic Krista, oUčastno jeft slawněho kkčxlowstwi
Uebeskčho.

AllelUja.

Ewmlgelillm (sw. Buk. 6, u17uu23).

Za

onoho času,

šstonpiw Pán Ježiš š horh, stál na mistč polnim, a zá:
stUp Učenniků jeho a množftwi welikš lidU ze wsseho Jndu

ska, i z Jerusalema, a z Thrn, i SidoUU, jenž jsoU pťi
Uwťi, kteťiž bhli pťissli, aby jej flyfseli, a Uzdraweni bhli
od neduhů swých. J kteťi trápeni byli od duchů Uečiftých,
byli Uzdrawowáni. A wssecken zástUp hledal se ho dotknouti:
nebo moc z něho whcházela, a Uzdrawowala wssecky. N on
pozdwih očč .na Učennikh swě prawil: Blahoflaweni (jste
wh) chudi: Uebo wasse jest králowftwi Boži. Blahoflawenť,
kteťčžnyni lačnite,nebo Uafyceni bUdete. Blahoslaweni, kteťiž
nhni pláčete: Uebo fmciti se bUdete. Blahoslawenť budete,
když wáš budou lidé nenáwiděti, a když wyobcuji wáš, a
zhanť a whwrhoU jmeno wasse, jako zlé, pro Syna člowěka.
Radete se w teU den a weselte sš; Uebo hle, mnohá jeft
odplata wasse w nebť.
Občtowúni.
Honositč se bUdoU wssickni w tobě, kteťiž
miluji jmeno twé: nebo th požehnáš sprawedťřwčmUHo:
spodine, iako sstitem dobpě, wůle fwč korUnowal jsi náš.

Sckreta.
Msse swatň.

Swalých twých, Pane, nechas Uám pťimon
19
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wa nikdh nechybť, abh i oďčt Uassi smiťila, a nám twěbo

prominuti wždh zaopatťila. Skrze. Amen.
Pťijimúni. Dalř mrtwá tčla ležebnirů twýeh za poe
krm ptálům nebeským, tčlq. fwatých twých sselmám zemstým.
Podle welikosti ramene swčbo zachowej shnh Usmrcených.

Modlitba.

Nechat lid twiij, prosime Pane, i do:

pťáně oUčastenftwi stolU ncbeského ipťimlUwa Swatých pod:

poruje. Skrze. leen.

Ua ďen sw. Bnkásse, aposst. a ewang. páně.
(18. Řijna.)

Jlltroit.

Mnč pak pťiliš ctčni jsoUpťcitelčtwoji Bože:

přiliš posirnčno jest rnižetstwř jejich.

Žalm
mne:

thi

th

138. Hospodine, kusil jsi mne, a seznal jsi
jsi seznal sedUUti mč i powstáUč mě.

atd.
Modlitba.

Sláwa

u
Nechat za náš, prosime Pane, swatý

cwangelista twůj LUkáš orodep: který mrtweni kťiže ke cti
jmena twčuho weždh Ua swém těle nosil. Skrze. Amen.

Episstoln (2. r Korim. 8, 16n24).

Bracřřl Dirh

BohU, který touž pečliwost o wáš dal w srdce Titowo, že
napomenuti mě pťijal, ale jsa welmi pečliwý, sám ze
swě wůle ssel k wám. Poslali lsme o nim také bratra,
kterýž má chwcilu w ewangelium po wssech cčrkwich: neto:
lito pak to, ale zťizen jest také od cirkwi za towarhfse pna
towáni nasseho k těto milosti, kteroúž posluhUjeme k sláwč
Páně, a k dokázani ochotně wůle nassi, warUjice se tobo,
abh nehančl náš Učkdo pro tU hojnost, kteroUž mh posthU:
eme; nebot opatrUjeme dobrč Uetolilo pťed Bohem, ale
takě pťed lidmi. Poslali jsme pak ď nimi i bratra nasseho,
kterěhož jsme čaftokráte we mnohých wčcech kusili, ťe lest

x
pečliwý,
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ale Uynť mnohem pečťiwějssi pro welikoU důwěrU

rwám, ďUďro pro Tira, rrerýž jest rowaryš mňj, a mezř
wámi pomocnik, buďto pro bratrh Uasfe, jenž jfoU poslowé
cirkwť, sláwa Kristowa: dejtež jim tedh důkaz láskh wassi,
a chloUby Uassi o wáš, pťed obličejem cirkwi.
Grndnal. Po wssi zemi wyssel zwur jejich: a až do
koUčin okrsslku zemč slowa jejich. Nebesa wyprawuji sláwU
Božť: a dilo rUkoU jeho zwčstUje obloha. NllelUja, atleluja.
Já jsem whwolil wáš ze swěta, abhste ssli, a Užitek
pťinesli, a užitek wáš zůstal. ?lllelUja.

Ewmlgrlinm jako Ua den sw. Marka str. 271.

Krrdo.
Občtowňni. Mně par pťiliš crěni jsoU pťátelč twoji,
Bože: pťiliš posilUčUo jest knišetstwi jejich.
Sekreta. Pro Uebeské darh dej Uám, prosime Bane,
abhchom swobodnoU lnhfli tobč sloUžili, aby občti, kterč
pťinássime, ňa pťčmlUwU swatěhš ewangelisth twěho LUkásse

i lélU i sláwh Uám zaopatťilh. Skrze. leen.
Brcsaci o sw. aposst.
Pťijimúni.
Wh, jenž jste Uásledowali mUe, seděti bU:
dete na stolicich, soUdice dwanáctero poroleni israelskč.

Modlitďa.

Popťej, p:osťme wssemohoUciBože, abh:

chom co ze swatčho oťtáře jsme přijali, Ua orodowáni swau
tčho ewaUgelisth twého LUkássenasfe dusse poswčtilo, bychom

bezpečni býti mohli. Skrze. leen.j

Ua ďen sw. aposstolů Šimona a Jůďp.
(28. Řijna.)

Jllǧroit. MUč pak přiliě ctěni jsoU pťátelě twoji Bo:
že: pšilio posilnčno jest knižetstwi jejich.

Zalm

138.

Hofpodine, zkusil jsi mne, a seznal jsi
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mne, th lsi seznal sednUti mě i powstáni mě.

thi atd.

Modlitba.

Q Bože, jenž tsi Uúm Udělil,r abhchom

skrze swatč aposstoly Šimona
twěho pťissli , dej

Sláwa

a JůdU

k poznúni jmena

nám také, jabhchom jejich wěčnoU fláwu

wždh wice oslawowali, a oslawowánim prospťwali.
Nmen.

Skrze.

Episstola (l Efeš. 4, 7u13)r uBrcxtxťi! JednomUkaž:
děmU ze náš dána jest milost podle mirh obdarowáni Kri:
stowa. Pročež prawi (Pismo): „Wstoupiw na wýsost, jatč
wedl wězně; dal darh lčdem.“ Že par wstoUpil, což jest,
Uež že i 8stoUpil prwč do nižssich stran země? Který šstoU:
pil, jest ten, který i wstoUpil Uade wfsecka nebesa, aby na:
plnil wfsecko. N on dal nčkterě zajistě aposstolh, Učkterě
pak proroly, jiné pak ewangelisth, jině pak pastýťe a Učia

tele, k dokonáni swatých,ek dilU poslUhowáni, k wzdčlcini
těla Kristowa, ažbhchom se wssickni šbčhli w jednotU wirh,
a poznáUi Shna Božiho, w dokonalého mUže, w mirU plnosti
wěkU Kristowa.
Graďllal. Ustanowiš je knťžath po wssi zemi: pťipo:
minati bUdoU jmeno twě Hospodine. Misto otců twých
zrozeni jfoU tobě shnowě; protož národowě chwáliti tebe
bndou. Nlleluja, allelUja.
Pťčliš crčnč jsoU pťárelč rwoji Bože: přiriš posilněno
jest knižetstwť jejich. Llllelllsa.

Ewangelium (sw. Jana 15, l7u25.)

Za onoho časU

,ťekl Pán Ježiš Učennikům swým: Toto pťikazuji wám,
abhste se wespolek Ulilowali. Jestliže wáš swčt nenáwidi,
wězte, že jest mne dřiwe než wáš w nenúwisti měl. th:
bhste byli ze swěta, milowalby swět, co jeho jrst; ale že
Uejste ze swěta, ale já ze swěta whwolil jsem wáš, proto
wáo swčt nenáwidi. Pamatthe na mou ťeč, kteroUž jsem
tá mluwilwám. Neni slUžebnik wětssi, nežli pán jeho. Jexftl
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liže se mnč protiwlli, i wám se bUdoUprotiwiti; jestliše ťeč
mou zachowali, i wassi hndoU zachowáwati. Ale toto wsse:
cko Učini wám pro jmeno mé; nebo neznaji toho, kterýž
lnne poslal. Kdybhch byl Uepťifsel, a jim UemlUwil, ne:
měliby hixichUš ale Uhni nemaji wýmluwh z hťichu swého.

Kdo mne neUáwidi, i the

mého nenáwidi. thbhch

nečinil mezi nimi skUtků, jichžto žádUý jiný

bhl

nečinil, Uemě:

libh hťichU: ale nhni i widčli, i Uenáwiděli i mne i the
mého.

Yle aby se Uaplnila ťeč, kteráž w ;ákonč jejich Ua:

psána jest: „W nenáwisti měli Ume darmo.“
Kredo.
Qbčtowčlni. Po wfsi zemi whssel szk

ježich: a až

do lončin okrsslku zemč slowa jejich.

Sckreta. Sláwu wččnoU swatých aposstolů twých Ši:
mona a Jůdh, o Pane, ctice, tebe prosime: abhchom ji,
swatými tajemstwimi smiťeni, hodnčji slawili. Slrze Kr.
B. n. Blmen.
Presaci o sw. aposstolech.
Mijimčlnť. Wh, jenž jste mne následowali,
bUdete na stolicich, soUdice dwanáctero

Modlitba.
prosime:

sedčti

pokoleUi israelskě.

Pťijawsse swátosti tebe, Pane, pokorně

abhchom Ua pťčmlUwU swatých aposstolů twých

Šimona a Jůdh, co z úcth k jejich Utrpeni jsme whkonali,
nám r napraweni pxrospčwalo.j Skrze. Amen.

sla Ben sw. Utartina.
(11. ListopadU.)

Jato na den swatčho whznawače biskupa.

Modlitba.

Bože, jenž znáš, že poUhoUsiloU swou

obstáti Uemčlžeme: propůjč

milostiwě,

abhchom skrze pťie

mluwu sw. Martina, whznawače abiskUpatwčho, ode wfsebo
zlčbo ostťiháni bhlť. Skrze. Zlmen.
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Sckreta. .Přijmi, o Bane, oběti a modťitbh nasse, a
nebestými tajemstwimi náš očiss, a náš milostiwč wyslyš.
Skrze. Wnen.

AModlitba

po pťijimáni.

Popťej, prosimePaUe,

Bože Uáš, abh oběli Ua pťimluwu tčch, pro jejichžlo sla:
wnost jsoU občtowánh, Uám spasitelnými nčinčnh bylh.
Skrze. NmeU.
“

.q„bu

sla ďen sw. Wateťinp, pannp a mnč.
(25. Listopadn.)

Jako na den sw. pamw a mUčenice.

Modlitba.

Boše, klerl)ž jsi Ua hoťe Sinai zákon

dal a na témž lnistč!,utělo swaté Kateťinh, pannh a mnče:
nice twě, od andělů pochowati welel: dej nám, abychom jee
jiho pťikladu následujčce, na horn, jeUš jest Kristuď, pťijiti
zasloUžili. Skrze. Blmen.

.xxF A“
x

x Tux! „

lltš) šssš

ef!

Mmeoborslě

msne jťwntě.

Ua ďen sw. mučenika biskupa.
,x
“

xx Utroit.x Ustanowil mu UmlUwupokoje,a
knižetem Učinil jej, abh měl důstojenstwi
x x kněžskě na wčth

Žalm 131 Balnatuj HospodiUena Da:
j sǧ )wida,

adna wsselikou tichost jeho

thci, Shml, Duchu sw atd

š

Modlitba.

Slawa

Na nassi slaboft wsse:

t 5 moboUcč Božc, wzhledni: a poUěwadž tiž
7
nassich wlastnčch skutkůw naš tlači, nechat
pťčmluwa swateho N mučennira a bistUpa
lwěho slawného núš opatruje. Strze Krifta Bána nasseho.
Amen.

Episstola (sw. Jak. 1, 12ml8.)

Nejmilejssť! Blaho:

slawený muz, kterýž snassi pokusseui nebo kdhž bude zkue
ssen wezme korUnU žiwota, kterouž zaslibll Bůh tčm, jenž
ho milUjč Žadný, kdhž býwa pokoufsen, neťčtej, žebh od

Boha

bhl pokonssen; nebo kah

nemůže ke zlému býti

pokonssen, sám pa! takč žácdněho nepokoussi. Ale je:
denkaždý býwá pokoUssen, od swč žádosti jsa ezachwácen a
pťilouzen. Botom žádost, kdhž počnc, porodč hťčch: hťich
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pak, kdhž jeft whkonaný, zplozUje smrt. NeblUďtež tedh,
ďratťi moji nejmilejssi! Wsselikč dáUi wýborně, a každý dar
dokonalý š hůrh jest, šstUpUjici od the swětel, u nčhož
Uenč prolnčněnť, ani z proměněni zastiněni. Nebo dobro:
wolnč zplodil Uáš slowem prawdh, abhchom bhli Učjaký
počcitek stwoťenť jeho.

Graďllal. Nalezl jsem Dawida, slUžebuika swčho:
otejem swatým pomazal jfem ho. Ruka zajčstč má spo:
máhati bude jemU: a rárnč mě posilowati ho bUde. Nic
Ueprowede nepťčtel pr?ti nčmu, a shn neprawosti neUsskodi
jemU. Nlleluja, allelUja.
M Thjsi knčzem na wčkhpodle ťádU Melchisedechowa.

leleluja.
(W dewitUikUa w postč thechá

Traktllš.

se alleluja a posledUi werš, a ťi!ú se:)

Zádost srdce jeho dal jsi jemu: a wůle rtů

jeho neodepťel jsi mn.
M Nebo pťedesfelš jej w pošehnánich sladkosti: wsa:
dilš na hlawu jeho korUnU z kameni drahěho.
Ewangelillm (sw. Luk. 14, 26u33).
Za onoho učasU
ťekl Pcin Ježčš Učennikům swým: Jde:li kdo ke mnč, a
Uemá w nenáwisti otce swěho, i mateťe, i ženh, i synů, i
bratťč, i sester, a jesstě i žiwota swěho, nemůže býti mým
Učennčkem. A kdo nenese kťčže swěho, a nejde za mnoU,
nemůže býti mým UčeUnikem. Nebo kdo z wáš, chtčje stau
wěti wěš, Uesedne prwě a nepoččtá nákladů, kteťiš potťebni
jsou, bUde:li lnčti dosti k dokoUánč, abh snad, kdhžbh po:
ložil základ, nemohl dokonati, a wssickni to widouci nepoe
čali fe jemu posmiwati, ťkoUce: Tento člowěk počal stawěti
a nemohl dokonatčř Nneb, který kcál, maje táhnoutč k boji
proti jinémU králi, nesedne prwé a nepřemýssli, mohloliby
8 desiti tisici potkati sepe tčm, lterýš š dwacčti tisici tábne
proti němU 9 Sic jinak, kdhž onen jesstč podál jest, possle
pofelstwť, žádaje za to, coš jest kU pokoji. Tak tedh každý
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z wáš, kdo se neodťekne wssech wčri, lterýmiž
může býti mým Učelmťkem.

wládne,

Ue:

Dbčtowúni. Brawda má i milosrdenstwi mé o Uim
bUde: a we jmenU měm whwýssen bUde roh jeho.
Sekrcta. Qběti, kterš tobč, o PaUe, pro zásluhh swao
tšho N. mUčennira a biskUpa twého wěntem, milostiwč
pťijmi, a dej, abh Uám ku stcilč podpoťe sloUžilh. Sťrze
Kr. B. U. Amen.

Brchci obecná.
Pťijimčmť. JednoU pťisáhl jsem skrze swatost son,
simč jeho na wěky trwati bUde, a trůn jebo jako slUnce
pťed obličejem mým, a jako mčsic Utwrzen na wčkh: a
swědek na nebi jest wěrný.
Modlitba.
Qbčerstweni oUčastenstwčmdaru swatén
ho tebe, PaUe Bože Uúš, prosime: abychom na pťimlUwU
swatčbo N. mUčennila a biskupa twčho, jehožto slawnost
konáme, oučinek darU toho zakUsili. Skrze Krista Bána
Uasseho.

Blmen.
uuuwu,

Ua ďen sw. mUčenika nebiskupa.
Jntroit.

W sile twč radowati se bude král: a nad

spasenim twým weseliti se bUde náramUč; žádost srdce jeho

dal jsi jemn.
Žalm 20
kosti:

Nebo pťedesselš jej w požehnanťch slada

wsadilo Ua hlawU jeho korUUU z tameni drahěho

Slawa thi atd.
Modlitba.

Bopťej nam, prosime wssemoboUciBože,

abychom, kanjice slawnost swatčho N. mUčenUikatwčho,
leho pťčmlUwou w lásce jmena twého posilněni bhli. Skrze

Kr. B. n.

Bllnen.7

Epjsstola.

(Reč z knihh MoUdrosti 10,

10814.)

998
Sprawedliwého prowedl Bán cestami přťmými, a ukázalmu
králowstwi Božť, a dal mu zUámost wčcčswatých: poctťl jej
w pracech, a doplnil práce jeho. W podwodU oklamáwa:
jčcich jej bhl jemU pťčtomeU, a počestněho Učinil jej. Qstťř:
hal ho pťed nepťátely, a před swlřdcč bezpečna jej Učinil, a
boj silný dal jemU, abh pťemohl, a poznal, že nade wssecko
mocnčjssi jest moUdrost. Ta prodančho sprawedliwěho ne:

opuftila, ale od hťissuiků whswobodila jel: a šstoupila š
Uim do jámh, a w okowách ho neopUstila, až mU pťinesla
berln králowstwč, a moc protř tčm, !teťiž jej potlačowali, a
že lheiťi bhli ti, kteixčžlej hhzdili;

a dal jemU jasnost wčxo

čnoú Hospodin, Bůh náš.
Gllldnal. Blahoslawený mUž, kterýž se boji Hospo:
didna: w pťilázanich jeho chtiwý bUde welmi. Morné na
zenň bude simč jeho: rodina Upťťmných požehnánč dojde.
Alleluja, allelUja.
Wsadllš, Hospodine, Ua hlawU jeho rorUUU z rameni
drahčho.

BlllelUja.

Traktuš.

7

(W dewčtniku a w poftč.) Zádost frdce jeho

dal jsi jemu, ax wůle rtň jeho neodepťel jsi mU.
Nebo pťedesselo jej w požehnánčch sladkosti:wsadilo na
hlawU jeho korUUU z kamenč drahěho.

Ewangclillm (sw. Mat. 10, Rw42.)

Za onobo časU

ťekl Bán Ježčš učennťkům swým: Nedomnčwelte se, že jsem
pťissel poflat pokoj na zem: Uepťisselč jfem poslat pokol, ale
meč. Bťlsselr lsem zajisté, abhch rozdčlil člowěka proti otci
jeho, a dcerU proti lnateťi, a newčstU protč tchyni jeji ; a
nepřátelé člowčka (bUdoU) domeicč jeho. Kdo milUje otce
neb matku wčce Uežli mne, neni mne hoden; a kdo milUje
shna neb dcerU Uade mne, neni mne hoden. A kdo Uebéťe
(na sebe) lťiže swčho, a neUásledUle mne, neni mne hoden.
skdo Ualezne žiwot swůj, ztrati jej: a kdo ztrati žiwot swůj
pro Ume, nalezne jej. Kdo wáa pťljimá, Ume pťijimá: a
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kdo mne pťijimá, pťijimá toho, ktedýš mne poslal. Kdo
pťijimci proroka we jmenU proroka, odplatl: proroka wezme:
a kdo pťijimá sprawedliwého we jmenU sprawedllwčho, .od:
platU sprawedliwého wezme. N kdožkoli dá ncipoj jednomu
z

těchtox nejmeUssčch čissi wodh slUtxené, toliko we jmeUU

Učennila, ue;ajistéprawim wám, neztratč odplath swč.

„

Občtowčlnť. Sláon

a cli korunowal ssi jej Hospo:

dťne: a ustanowil jsi jej nad dilem rUkoU swých.

Sekrcta.
sse:

Bťijmi, prosime Bane, darh a tnodlitbh na:

a Uebeskými tajemstwimi Uáš očisk, a milostiwč whu

flyš.

Srrze err P. n. Amen.

Pťijťmňni. Chce:li kdo za mUoU pťijiti, zapťi sebe
sám, a wezmi kťiž swůj, a následe mne.

Modlitba.

Dej, prosimeBane Bože náš: abychom,

jakož se z památkh swatých twých zde radeem,

patťenť Ua tebe se radowati mohli.

i ze stálčbo

Skrze. leen.

munp

Ua ďen sw. mnčenika w čase welikoUočnim.
Jlltroit.
Qchránilď mne, Bože, od šchkxzky zlostniků,
alleluja: od množstwi tčech,kteťiš pássi neprawost. Lllleluja,
allelusa.

Žalm
sim:

63.

Wyscyš, Boše, modliwu moU, rdyž pro:

od strachn nepťčtele whtrhni

dUsfi moU. Sláwa

thi atd.
Modlitďa.

,
(Na den Uluč. bisk.) Q Bože, jenž

Uáš wýročni slawnosti swatého N. mučennika twěho a bic
skUpa obwesUlUješ: popťej milostiwč, abhchom, konajice jeho

narozeni slawnost, i z jeho ochrany se radowali.
P.

Skrze Kr.

U. Nlnen.
x
(Na den sw. mUč. Uebisk.) Udčl, prosime wssemohouri

Bože : abhchom na pťimlUwU swatěho N. mUčennika twěho
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i ode wssech protiwenstwi na těle zprosstčni i od zlých my:

fsleni na desi očis!tčni byli. Strze Kr. B. n. Nmen.
u Edisstola. (Reč z kn. Moudr. 5, 1uu5.) Státi bu:
doU. sprawedliwi U weliké stálosti proti těm, kteřiž je sUžo:
wali, a kteťiž odňali práce jejich. WidoUce to, bUdou se
kormoUtiti bázni hroznoU, a diwiti se náhlosti nenadálčho
spaseni (jejich), ťikajice sami U sebe, želčce a pro úzkost
dUcha lkajice: Toť jfou ti, kterěž jsme mčli nčkdh kposmč:
chu a za pťislowi potUph. Mh nesmhslni, měli jsme žiwot
jejich za blázUowstwi, a konec jejich za bezectný: a aj, jak
jsoU počtěni mezi shnh Boži, a mezi swatými jest loš
jejich.
NllelUja, allelUja. Qslawowati bUdoU nebesa diwnč

skUtkhtwě Hospodine: i prade

ton

w šhromáždčnifwae

tých.

NllelUja.
Wsadilš, Bane, Ua hlawU jeho korUnU z kameni drac
hčho. NllelUja.

Ewallgclillnl (sw. Jana 15, 1u7.)
Za onoho časU
ťekl Bán Ježiš Uťennikům swým: Já jsem winný kmen
prawý, a Qtec můj jest winať. KaždoU ratolest, tteráš we
mnč Uenese owoce, odejme: a raždou, kteráž nese owoce,
očisti, abh wice owoce nesla. Jčž wh čisti jfte, pro ťeč,
kteroUž jsem mlUwil wám. Zůstaňtež we mnč, a já we
wáď. Jako ratoleft Uemůže nésti owoce sama od sebe, ne:
zůstaneeli na kmenu: tak ani wh, leč zůstanete we mnč.

Ját jsem winný tmen, wh jste ratolefti. Kdo zůstáwá we
mnč, a lá w Uěm, ten Uese mnoho owoce; nebo beze mne
nemůžete Uičehož Učinlti. Nezůstaneli kdo we mnč, whwru
žeU bude wen jako ratoleft, a UschUe, a seberoU jej, a

wrhnoU na oheň, a hoťi. Zůstanete:li we mnč, a slowa má
zůstanoUrli we wáď, cožkoli budete chtiti, bUdete prositl, a
stane se wám.
Qbčtowúni.
Qslawowati bUdoU nebesa diwnč skUtky
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twč HospodiUe: i prade

, ton

w ohromážděni swatých.

NllelUja, allelUja.

Sckrcta. (Na den sw. mUč. biskupa.) Darh tobč, o
Pane, občtowané poswčč: a na přimlUwu swatčho N., mUc
čennika twěho a biskupa, skrze Uč na náš milostiwě wzhlednie
Skrze. NmeU.
(Na den sw. mUč. Uebiskupa.) Nechate jest pťijemUá
pťed obličejem twým, o Pane, wroUcUost nasse: a na pťie
mlUwU toho, k jehož Uctěni wčUowána jest, nechat se siane

pro náš spasitelnou.

Skrze. Nmen.

Bťijimčmť. Weseliti se bude sprawedliwý w Hospoo
dinu, a w Uěm donati, a chwáleni bUdoU wssickni Upťiu
mného srdce. NllelUjaž atlelnja.

Modlitba.

(Na den sw. muč. biskupa.) Toto pťin

jimáni, o Pane, Uechat od hťichu Uáš očisti: a na pťimtue
wU swatěho N. mUčenUika twěho a biskupa, nebeskčho lěkU

náď oUčastny Učini.

Skrze. Nmen.

(Na deU sw. mUč. Uebiskupae) Qbčerstwenl

oUčasten:

stwim darU swatěho, prosime BaUe Bože Uáš: abhchom na
pťimlUwU swatébo N. mUčenUčka twěho, jehožto flawnost
toUáme, oUčinek darU toho zatUsili. Skrze. Nmen.

sla ďen wice sw. mučeniků w čase welik.
JUtroit.

Swati

twoji, o Pane, dobroťečiti tobě bU:

doU: a whprawowati bUdoU sláwu králowstwi twěho. Nlle:
lUja, allelnja.

Žalm

144.

Wywyssowati bUdn tě, Bože, mňj rráli:

a dobroťečiti jmenu

Sláwa thi atd.
Modlitba.

twčmU na wčkh i na wěkh wěkúw.

Nechat náš slawnost swatýchmUčeďnikůw
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a ďiskupůw twých N. N., prosime Pane, opatruje, a jejich
ctihodnci modlitba náš tobě porouči. Skrze. Amen.
(Na den sw. muč. nebisknpůw.) Q Bože, lterýž nám
pťeješ, abhchom narozeni swatých mučennikňw twých N.N.
slawill, dej nám, abhchom se i z jejřch společnosti w nebeské

blaženosti radowalj.

Skrze. Amen.

ijsstola (1. sw.;Petra l, 3u7).

x

Požehnaný Bůh

a Qtec Bána nasfeho Ježisfe Krista, kterýž podle welikěho
milosrdenstwi swěho znowU zplodil náš k naději žiwě, skrze
wzkťisseni Ježisse Krista z mrtwých, k dťdictwi neporussitelu
němu a Ueposskwrněněmu a newadnoucčmu, kterčž se cho:
wá w nebesich w.im, kteťižto moci Boži oftťiháni ldýwáte
skrze wirU k spaseni, kterčž pťipraweno jest, aby zjewer
bhlo w čňď posledni. W kterémžto se radowati budete,
maličko fe ndni, pokud tťeba, w rozličnljchpokussenichrmou:
tice, aby zkusseni wirh wassi !nnohem dražssi Uežli zlato,
kterěž fe w ohni lestje,
Uňlezeno bhlo, k chwále a sláwě
a ke cti pťi zjeweni Ješťsse Kristň, Pána nasfeho.
Lllleluja, allelnja. Swati twoji, Hospodine, kwěsti bu:
dou jako lilium, a jako wůuč balfaum bUdoU pťed,rtrbou.
Nlleluja.

šš

Draháť jest pťed očima Hospodinowýma fmrt swatých
jeho. Nslelujň.

Ewangelinm (fw. Jana 16, 5u1 l).

Za onoho časn

ťekl Pún Ješiš Učenikům swýln: Já jsem winný kmen,
wh ratolesti: kdo zůstáwá we lnnč, a já w nčm, ten nese
owoce mnohé: nebo beze mne nemůžete ničeho Učiniti.
Jestliže ldo we wně nczůstane, wowržen bUde wen jako
ratolest, iuschue, a feberou jrj, a uwrhnon na oheň, a hoťč.
Zůstaneteli we mně, a slowa má zňstanoUoli w wáš: cožr
koliw bUdete chtiti, budete prositi, a stane se wám. W tomt
oslawen jest Qlec můj, nbyste welmi muoho Užitkn pťiuefli,
a bhli mými učenisy. Jakož ume milowal Qtec, ř já mi:
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lowal jsem wáš. Zůstaňtež w umilowciniměm. BUdrterli
zachowáwati pťikázani mě, w milowúni měm zkxstanete:
jakož i já jfem pťilcizani the swěho zachowal, a zůstáwám
w jeho miloweini. Toto Ulluwil jsem wám, abh radost má
bhla w wáš, a radoft wasse bhla plná.
Qbťtowňui. Nadnjte se w HospodinU, a plesejte spran
wedliwi, a honoste zse wssčckni npťimněho srdce. Nlleluja,
allelUja.
Sckrcta (na deU sw. muč. bisknpů). Bťispěj, o Bane,
modlitbcim nassim, kterč zUctčni swalých twých tobč přiUác
ssim:: abhcholn, jelikož na son sprawedlnost spolehati se
Uemkxžem, záslUhami tčch, kteři se tobč libili, podporowáni
byli.

Skxeze.

Nlpen.

u

(Na den fw. mUč. nebiijpů.)

Dary tobě, o Pane,

wroUcUosti nassi přinássime, i nechat jsou tobč pťijemni

pro čest twých sprawedliwl)ch,a nánl spasitelui tonjmilosti.
Skrze. Ymen.
Bťijimúnť. Wefelte se fprawedliwi w Hospodim::
uUa Upťimnět pťislUssi chwcileni.

Modlitba.

BlllelUja.

(Na den sw. mUč. biskUpů.) Brosime

Bane, jsoUce nashceni spasitelnými dtajemstwimi: abhchom
modlitbami těch, jejichž slawnost slawime, podporowáni bhli.
Skrze. Ymen.
(Na deU sw. lnuč. nebijlupů.) Bopťej nám prosime
Pane, na pťilnlUwU fwatých mnčenilů lwých N. N., abya
chom, co jsme ústy pťijali, i čistým srdcem pťřjimali. Skrze.

Nmrn.

304

Ua ďen wicc sw. mUťenskůw mimo čao welikon.
Jntroit.
Wejdiž pťed obličej twůj lkáni wčznů Hoo
spodine: a odplat soUsedům Uassim sedmeronásobně do lůna
jejich, pomsti krwe slUžebUirů twých, klerá jest whlita.

Žalm 78. Božel pťissli pohané do dčdiccwťtwého,
posskwrnili chreim swatý twčlj: obrátili JerUsalém jako w
strúž owoce. Sláwa atd.

Modlitba.

(Na den sw. mUč.biskUpú.)Nechat náš

slawnost swatých mUčeUnikůw a biskUpů twých N. N., pro:
sime Pane, opatrUje, a jejich ctihodná modlitba náš tobč
poroUči. Skrze. Nmen.
(Na den sw. mUč. Uebiskupů.) Q Bože, kterýž nám
pťeleš, abhchom narozeni sw. mUčedlniků lwých N. N. slao
wili, dej nám, abhchom se i z jejich společnosti w nebeskč

blaženosti radowali. Skrze. Nmen.
Episitola (ťeč zlnihy MoUd. 3, 1u8).

DUsse spra:

wedliwých jsoU w rnce Boži, a nedotkUe se jich mUka smrti
Zdajč se očim nemoUdrých Umirati, a pokláda se whjiti
jejich (ze swčta) za trápeni, a to (jejich) od náš odliti za
whhlazeni: ale oUi jsoU w pokoji Nčkoliw pťed lidmi muky
trpi, nadčje jejich jest plnú nesmrtelqosti. Maličko pokáráni
bhwsse, na mnoze dobťe opatťeni bndoU; Uebo Bůh zknsil
jich, a shledal, še jsoU hodni jeho. Jako zlata w peci kusil
jich, a lako zápalnoU obět přijal je, a časem bUde ohled
na ně. Skwčti se bUdoU sprawedliwi, a jako jiskrh we
rrsti probihati se bUdoU. SoUditi bUdoU národh, a bUdoU
panowati nad lidmi, kralowati bUde Pčm jejich na wěty.

Grlldual.
Zwekeben jest Bůh we swatých swých:
podiwný we welebnosti swě, jrnž čini zázraky.

Prawice twá Hospodine zwelebena jeftw sile: prawice
twá, Hospodine, pobila nepťitele. AllelUla, allelUja.

7. Tčla swatých w pokoji pochowána jsoU, a jmeno
jejich žřwo jest od národU až do národU.

NllelUla.

(Bo deroitnikU a w postč.)

Traťtnš.
Ti, kteťiž Be slzami rozsiwajř, š plesánim
žiti bUdoU. Jdonre sslť, a plakali, mecčce semena swá. Pťi:
jdoUce pak pťijdoU š plesániln, nesoUce snoph swě.

Cwangclium (sw. LUk. 21, 9u19).
Za onoho časU
ťekl Pán Ježiš Učenikům swým: thž
Uslhssite o wálkách
a různicich, Uestrachujte se: UlUsit se to p:wě dčti, ale Ueni

hned konec. Tchdh prawil jim:

Powstanek Uárod proti

národU, a trálowstwť proti krcilowstwi. A zemětťesenč
weliká bUdoU po mistech, a morowč, a hladowč, a hrůzh
o nebe, a znameni welikci bUdoU. Nle přede wssim tim
wztáhnoU rUce swě na wáš, ad pronásledowati wáš bUdon,
whdáwajčce wáš do sskol ax žalňťů, wodice ke krč:lům a
wladaťům pro jmeno mčx. Pťťhodčk se pak wám to na
swědectwi. Protož složte to w srdcčch swých, abhste napťed
Uemhslili, kterakbhste odpowčdali. Jáť zajřstč wcim dám
Usta a moUdrost, kterčžto UebudoU moci odolati ani odmloU:x
wati wssickUi protiwnčci wassť. BUdete pak whdáwáni od
rodičů, a od ďratři, a od pťibUzných, i od pťcitel; a Usmrti
nčkterč z wáš, a budete w Uenáwisti wssechUěm pro jmeno
mě: ale ani wlao B hlawh wassi nezahhne. W trpčliwosti
swě wládnoUti bUdete dUssemi swými.

Bbčtowúni.

Podiwný Bůh w swatých swých: Bňh

israelský, onr dá moc a silu lidU swčmU: požehnán

Bůh.

bUdiž

LlllelUja.

Sekrrta. (Na den sw. UxUč.biskUpůu.) Pťispěj, o Pane,
modlltbám nassim, kterě z Uctčni swatých twých tobč pťi:

nássime: abhchom, jelikož na son sprawedlnost spolehatt
se nemůžem, zásthami těch, kteťťse tobč libili, podporowáni
bhli. Skrze. Nmen.
(Na den sw. mUč. Ueďlsknprx.) Dary tobč, o Bane,
Msie swatň.
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wroUcnosti Uassi pťinássime, i nechat jsoU tobč pťijemni
pro čest twých sprawedliwých, a nximspasitelni ton milosti.

Skrze. Nmen.
Bťjjťnlúnť. A jeftliže pťed lidmi ankh trpčji, Bůh
kusil jich: jako zlata w peci kusil jich, a jako zápall!oU
obět pťijal je.
Modlitba.
(Na deu sw. mUč. biskupú.) Prosčme
Pane. jsonce nqshceni spasitelnýxnř tajemstwilni: abhchom
lnodlitbami těch, jejichž slawnost slawime,podporowáni bylie

Strze. anen.
(Na den sw. mUč. nebiskUpůz) Popťej nám, prosťme
Pane, na přilnlUwU swalých mUčedlniků twých N. N., abh:
chom, co jsme ústy pixijali, i čťstým srdcem pťijimali. Skrze.

leen.

ckp
Ua ďendsw. wpznawače bisknpa.

Jntroit.

Uftanowil mU UmlUwU pokoje, a knižetem

Učinil jej, abd měl důstojenstwi knčžské na wěky.

,Žalm 131. Pamatnj Hospodine na Dawida, a na
wsselikoUlichost jeho. Sláwa thi atd.
Modlitba.
Dej, prosimexwssemohouciBože, aby
ctihodná slawnost swatého wyznawače a bisknpa N. i po:
božnost i spaseni w náš rozmnožila. Skrze. Blmen.
Episstola. (Řeč z Crlesi. 44 a 45. rapt.) Hle xrnčz
weliký, který se we dnech swých libil BohU, a nalezen jeft
sprawedliwý, a w ěqš hněwU Učxiněltjeft smťixenim. Nebhl
nalezen jemU podobný, kterýžbh zachowáwal zákon Nejwyš:
ssiho. Protož ď pťisahou dal jemU Bán, abh rostl w lid
swůj. Požehnáni wssech Uárodů dal jenm, a úmluwn swon
Utwrdil na hlawU jeho. Boznal jej w požehnánich swých,
zachowal nxn milosrdenftwi swé, i Uasscl milost před očima

307
.BáUě. Qslawil jej pťed oďličejem králů, a dal jemU kormm
sláwy. Učinil š nim smlomou wččnoU, a dal mu knčžstwi
weliké, a blahoslaweného jej Učinil w sláwč, abh whkonáwal
úťad kněžský, a mčl chwálU we jmeUU jeho, a občtowal mU
zápalnoU obět hodnou we wůni sladkosti.
Gradlml.
Hle knčz weliký, lterý se we dnech swých
libil Bohu; Uebyl Ualezen jemU podobný, kterýžbh zachou
wciwal zákon Nejwhšssiho. AllelUja, allelUja.
7. Th jsi knčšem na wčkh, podle ťádU Melchisedechowa.
Nlleluja.
(W dewťtnikU a w postč.)

Traktnš.
Blahoslawený mUž, kterýž fe boji Hospou
dan: w pťikázanich jeho chtiwď bude welmi. Mocné na
zemi ďnde simč jeho: rodina Upťimých požehncini dojde.
Sláwa a bohatstwi w domč jeho: a sprawedlnost jeho
zůstane na wčkh wčkůw.
(W časU welikonočnim)

LlllelUja, allelUja. Th jsi kUězem Ua wěkh, podle ťádU

Melchisedechowa NllelUja.

Tent jest lněz, kterěho korquwal Hospodin

Ewangclinm (sw Mat 25,14u23)

WlelUja

,Za onoho časU

ťekl Parl Ježťš Učenilům swým podobe Ustwi toto: Člowčk
jeden jda na cestU, powolal slUžebniků swhchna rozdal jim
statek swůj. J dal jednomu pčt hťiwen, jiněm U pak dwě,
a jiněmu jednU, každěmu podle možnosti jeho, a odessel
hned. Bdssed pal ten, kterýž wzal pět hťiwen, tčšil jimi,
i wydčlal jiných pčt. Tšž iten, rterýž wzal dwčž zisral
jině dwč. Nle ten, kterýž wzal jedml, odssed zakopal ji w
zemi, a skrhl peUize páUa swěho. Po mUohém pak čase
pťissel pán

tčch slUžebniků, a čřnil oUčet 8 Uimi.

N přie

stoUpiw ten, kterýž byl pčt. hťiwen zwal, podal jiných pčt

hťiwen, ťka: Pšane„pět
Ua to zťskal jseln.

hťiwen dat jsi mi, aj jiUých pět

Rekl jemn pán jeho:

To dobťe, slUžebn
20nr
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nčče dobrýn a wčrný; že jsi nad xnálem bhl wčrný, nad
Umohem teďe Ustanowčm; wejdiž w radost pána fwého.
PťistoUpiw pak i ten, kterýž dlšhl dwč hťiwnh wzal, ťekl:
Pane, dwč hřtwnh jsi mi dal; aj, jinč dwč ziskal jseme
Řekl !UU pán jeho: To dobťe, služebniče dobrý a wčrUý;
še jsi nad málem bhl wěrný, nad mnohem tebe Ustanowim;
wejdiš w radost pána swěho.
Obťtowúni.
Nalezl jsexn Dawida slUžebnčta swčho,
olejem swatým pomazal jsem ho; ruka má zajistč spomao
hati bUde jemn: a rámč xnč posilowatť ho bnde.

Sekrcttl.

Swati twoji, prosime Pane,

nech ak náš

wssude obweselnji, abhchom, záslnk)h jejich oslawujťce, i jeu
jich ochranh zakUsili. Strze. Nmen.

Pťijimúni.
Wěrný služebnťl, i opatrný, jehož Usta:
nowil Bán nad čeledi swon, aby jim dáwal w čao (urči:
toU) lnirU pssenice.

Modlitb

a.

Popťej, prosime wssemohouciBože, aby:

chom za obdrženě darh dikh wzdáwajice, na pťimlan fwa:
tčho N. whznawače twěho a bisknpa, wětssich dobrodini
xpťijali. Skrze. Amenl
wxuypuxaa.

sla ďen sw. Učitele cirkewniho.
ZUtroit. U prostťed shromúždčnč otewťel ústa jeho, a
naplntl ho duchem moUdrostť a rozmnu, a rouchem sláwh
oděl ho.

Žalm 91. Dobrě jest oslawowatiHospodina, a žalmh
zpiwejte jmenn twčmu Nelwyšssi. Sláwa thi atd.
Modlřtba.
Bože, jenž jsi lidu swčmn swatěho N.
za slnžebnika wččněho spaseni ustanowil: Udčl, prosime, abh:
chom toho, kterěho 1sme mčli Učitelem žiwota na zemi, i
pťimlUwcem zaslonžili miti na nebi. Skrze. AmeU.
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Episstoln (2. k Timot. 4, 1w8). Nejmilejssi! Bswědx
čUji pťed Bohem a Ježissem Kxxistem, kterýž soUditi dnde
žiwé i mrtwč w pťichodu swěm a králowstwi swěm: kaš
slowo, nabťzes w čaš i Uečaš, trefci, proš, žehři we wssi
trpěliwosti a UčeUi. Nebo bnde čaš, kdhžto zdrawěho Učeni
nebUdoU surčsseti, ale podle swých žádosii shromažďowati
bUdoU sobě Učitele, majice swrblawě ussi; a od prawdh za:
jistč slUch odwreitú, a k básnim se obráti. Th pat bdi, we

wssem prach, konej dilo kazatele, whplňuj slUžbU son.
Stťizliwý buď. Nebo já již počirtáln obětowán býti, a čaš
rozděleni měbo nastáwci. Dobrý boj jsem bojowal, běb jsem
dokonal, wiru jsem zachowal. Naposledh složena jest mi
korlma sprawedlnoslk, kterollž mi dá w oUeU den Báu, ten
sprawedliwý soUdce: netoliko lnuě, ale i těm, kteťiž milUsi
pťissli jeho.

,

a

Gkadnlll. Usta sprawedliwého pťeutýsslowati
mondrost, a jazhk jeho mlUwiti bude soUd. Zákon
jeho w srdci jeho: a UepodwrtUoUt se kročeje jeho.
lUja, allelUja.
Milowal jej HospodiU, a ozdobil jej , a w
sláwh oblěkl ho. Nsleluja.

bUdoU
Boha
xNUe:

roUcho

(Bo dewituťkll a w postě.)

Traktllš. Blahoslawený mUž,kterýž se boji Hospodina:
w pixikážanich jeho chtiwý bude welmi. Sláwa a bohata
stwi w domč jeho: a sprawedlnost jeho zůstaUe na wčlh
wěkůw.
(W čase welikonočnťm.)

Alleluja, allelUja. Milowal jej Hospodin., a ozdobil
jej, a w roUcho sláwh oblékl ho. Nllelllja. Sprawedliwý
zkwete jako liliUm, a lwěsti bude Ua wěkh pťed Hospodi:
nem. NllelUja.

Cwangeliǧlm (sw. Matl 8, 1Zu19).

Za onoho ěasn

ťckl Pán Ježiš Učennikslm swým: Wh jste sůl zemč. Jeste
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liže sůl zmaťena lUu!bude, čim bude osoleno?

sk ničemU

se Uehori wire, než abh wen whwržena a od liri possla:
pána bhla. Wh jste swětlo swčta. Nemslžet lněsto na
hoťe ležici skrhto býti,e aniž rozswěcuji swice, a stawěji
pod kbelec, ale na swťcen, abh swťtila wssechnčm, lteťiž w
domč jsou. Tak swčt swčtlo wasse pťed lidmi, ať widi
skUtkh wasse dobré, a slawi Btce wasseho, jenž jest w Ue:
besich. Nedomnčwejle se, že jsem pťissel zrussit zákona
aneb proroků: Uepřisfelr jsem rufsit, ale naplnit. Ymen
zajkstč prawim wám: DokUdž Uepomine uebe i zemč, jex
dinkci literka, aneb jedinký pUntik ze zákona nepomiUe, aš
se wssecko stane. Protož zrussilrlibh kdo jedno z pťikázanť
těchto Uejmenssich, a Učilbh tak lidi, nejmenssim slouti bUde
w králowstwi Uebeskčm: ldožbh pak činil a Učil, ten welie
kým slouti bnde w kxeálowstwi Uebeskčm.

Obťtowúnť.

Sprawedliwý

jako palma kwéstl bude:

jalo cedr Ua Libaml rozmnožř se.
Sekreta. Nech ar se pťimlUwh swatěho N. nirdh nám
Uedostáwá: abh i darh Uasse smiťila, itwčho slnilowáUi

wždh nám zaopgtťila

Skrze.

Amen.

Pťijťmúnť. Wěrný slUžebnčki opatrný, jehož Ustanoa
wil Pán Uad čeledi swon, abh jim dáwal w čaš (UrčitoU)
mťrU pssenice.

Modlitba.

Abh nám, o Pane, twč občti spaseni

daih, nech ač swatý N., whznawač řwůj a učiřei wýbořný,
za uáš se pťimlouwá. Skrze. Zlmen.

Ua ďen sw. wpžnawače nebiskupa.
Jlltroil. Ufta sprawedliwčho pťemýsslowati budou onUjl
drost, a lazhk jeho xnilowati bude soud; záron Boha jeho
w srdci jeho.
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Žalm 36. Nechtěj záwidčti zlostnikům: aniž horli
nad činicimi neprawost. Sláwa Qlci atd.

Modlitba.

Q Búže, kterýž náš wýročni slawnosti

swatého N. wyznawače twébo obweseluješ, popřej milostiwč:
abdchom, jehož narozeniny slawime, i jeho skUtky následo:

wali. Skrze. leen.
Episstola. (Řeč z Erlesiastčra ZU, 8u.11.)

Blahoslae

wený mUž, kterýž ualezen sest bez posskwrnh, a kterýž po
zlatU neodessel, aniž doufal w penčzťch a w pokladech. Kdo
jest len, a budeme jej chwálitiř Nebo Učinil diwně wčci
w žiwotě swéln. Kdo kusseU jest w tom a dokonalý (naa
lezen) jest, tomU bUde sláwa wěčná; jenž mohl pixestoupiti,
a nepťestoUpil, zlě činili a Uečiuil. Prolož Utwrzeno jest
zďoži jeho w BánU a almUžnh jeho whprawowati bUde
wssecko shrolnáždčui swatých.

Grllďunl. Sprawedliwý jako pasma kwčsti bUde,
cedr na Libaml rozmnoži se w domč Hospgdillowě.
zwčstowáUo ďylo ráno milosrdenstwť twě, a prawda
pťeš noc. LlllelUja.
Blahoslawený muž, ktelďž snássi pokusseni, nebo,
bUde kussen, wezme korUnU žiwota. AllelUja.

jako
Abh
twá
kdhž

(Wo dewitniku a w postč.)

Traktuš.

Blaboslawený mUž, jenž se boji Hospodina:

w přikázanich jebo chtiwý bude welmi. Mocně Ua zelni bude
simč jeho, rodina sprawedliwých požehnána bUde. Sláwa
a bobatftwi w dome jeho, a sprawedlxwst jeho zůstane na
wčrh wčrkxw.
(W čase welikonočnim.)

Ylleluja, alleluja.

Blahoslawený muž, který!snássi po:

kUsseni; nebo, kdhž bUde kusseU,

wezme korUnU žiwota.

AllelUja. Milowal jej Hospodin, a ozdobčljej, a w roucho
sláwh oblětl ho. AllelUja.

Ewnngeliuul (sw. Mat. 12, 35w40).

Za onoho času
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,

mlnwil Bcin Ježiš l Učennikům swým: BUďtež bedra wasse
přepásaná, a swice hoťčci w rukoU wassich; a wh ďuďte
podobni lidem, očekáwajťcim Bána swěho, až bh se wrátil
ze swatby, aďy hned, jakžby pťissel a zatlonl, otewťeli jemU.
Blahoslaweni slUšebnťciti, lteťiž, když pťijde Pán, nalezne,
ani bdi; amen prawim wáux, žc přepásse se, a pixikáže jim
sednonti za stůl, a chodě, ďUde jim sloUžiti. N pťifselrlibh
w druhč bděni, a paklibh w tťeti bděUč pťissel, a tak Uau
lezl: blahoslaweni jsou slUžebUici liz Toto pak wězte, že,
ldhbh wčděl hospodáť, w kterou hodinn lná zloděs pťistti,
bdělbd zajistč, a nedalbd podkopati dolUU swěbo. Brotoš i
wy bUďte pťipraweUi; Ueťxow kteroU hodinU se nenadčjete,
Shn člowčka pťijde.
Qbčtowúnť. Brawda má a mřlosrdenslwi mé š Uim
bUde: a we jmenU lném whwýssen bude roh jeho.
Sckrctll. Qďěti chwalh, o Bane, tobč odčtUjem k
Upamatowáni twých swatých, skrze kterežto náš iod časného
i od bUdoUciho zleho že zachrančš se důwěťujem. Skrze

Nmen
Pťijimúnť. Blahoslawený slUžeďnikteU, kteréhoš, pťijda
Běm jeho, Ualezne an tak čini: ameU, prawim wám, že
nade wssim statkem swým Ustanwř jej.

Modlitba.

Nashceni jsoUre pokrmem a nápojelU

Uebeským, Bože náš, pokornč tě prosime, abhchom modlil:
bami toho podporowánř bhli, k jekpožto památce jsme thto
darh pťiUesli. Skrze. Nmen.

sla ďen sw. opata.
Jntroit.
ústa sprawedliwěho přemýsslowatibudoUmoU:
drost, a jazhk leho mluwiti bUde soUd; zákon Boha jeho
w srdci jeho.
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Žalm 36. Nechtěj záwidčti zlostUikňm: aniž horli
Uad činčcimi Ueprawost. Sláwa Btci atd.

Modlitďa.

PťimlUwa sw. N. opata nechačUáo, pro:

sime Pane, tobě poroučč: abhchom, čeho swými zásluhami
Uemflžeme, jeho ochranU dosáhli. Skrze. Amen.

Episstola (ťeč z Eklesiastlka45, 1u6).
Milý BohU
ilidem, jehožto památka w požehnáni jest. Podobnébo
jej nčinil k sláwč swatých, a zwelebil sej k bázni nepťátel,
auslowy jeho slrotll potworh. Qslawil jejpťxed obličejem
králů a pťikázmtť dal jemu pťed lidem swým, a Ukázal mU
sláwu son.
Pro wirU a tichost jeho Učinil jej swatébo,
a whwolil jej ze wsselilého těla. Nebo slhssel jej i hlaš
jeho, a Uwedl jej do oblakn. N wydal mU w pťitonmosti
swé pixskázani, a zakon žiwota a káznč

Gradual.
Hospodilte, pťedesfelš jej w požehnanich slad:
kosti wsadilš na hlawU jeho korUnUz kamenťdrahěho Ži:
wota žadal od tebe: a dalď mu prodloUzeUi dnů Ua wčth
wěkůw. Nllelnja, allelUja.
Sprawedliwý sako palma kwéfti bude, jako cedr na
Libánu roszoži se. NllelUja.
(Bo deroťtnikU a wpostě„)

Trllktuš. Blahoslawený mUž, jenž se boji Hospodina,
w pťikázánich jeho chtiwý bude welmi. Mocné na zemi
bude simč jeho, rodina Upťimnýchpožehmina bUde. Sláwa,
a ďohatstwi w domč jeho zůstane na wčkh wčkň.
(W časU roelikonočnťm.)

Sprawedliwý

Libánn roszoži

jako palma kwésti bUde, jako cedr na

se. Nlleluja. Sprawedliwý zkwete jako

(ťlimn, a kwěsti bude na wčkh před Hospodinem.

Ewllngclimn (sw Mat 19, 27w29)

Allelusa.

Za onoho časU

ťekl Petr k Ježissowi: Nj, mh jsme opustili wssecko, a sslť
jsme za teboU: což tedy nam (za to) bUde? Ježiš pak ťekl

jim: Amen prawim wám

še wh, kteťiž sste následowall
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mne, w druběm nmeozeni,s kddž seděti Bude Shn člowěka
Ua stolici welebnosti swě, budete i wh seděti Ua dwanácti
stolicich, soudice dwanáclero pokoleni ifraelské. N každý,
kdož opUsti dům, neb bratrd, nčb sestrh, Ueb otce, Ueb
matku, Ueb manžellu, neb shnh, aneb pole, pro jmeno mč!,
stokrát wice wezme, a žiwotem wččuým wládnoUti bude.

Qbčtowúnť. Žádoft srdce jeho dal jsi jelnu, Hospo:
dine, a wůle rtů jeho erdepťel jsi mU, wsadilš Ua hlawU
jeho korunU z kameni drahčho.
xSekletn. Prosime o Pane, abh sw. N. opat whprosil,
bh občl na swatém oltáři přinessená nám kU spasenč sloUu

žila.

Skrze. ?lmen.
Bťijimňnť. Wčrný služebnik a opatrný, jehož usta:
. nowil Pán nad čeledi son, abh jim dáwal w čaš (určitou)
mirU pssenice.

Modlitba.

Nechal nám, o Pane, zároweň š pťi:

jmntťřn twě swátosti swatý N. opat swou pťimlUon pťi:
spčje: abhchom i jeho slawný žiwot následowali i jeho pťi:

mlUwh zakusili. Skrze. ern.

pnpu

Ua ďen sw. pannp a mnčenice.
Jntroit.
Mlnwil jsem o swědrctwich twých pťed obli:
čejem králů: a nehanbil jsem se. ?l pťemýsslel jsem w
pťikázanich twých, lleráž jseln zamilowal welmi.
Žalm 118. Bladoslawenč neposskwrnčnčna cestč,lte:
ťiš chodi w zčxkončHospodinowě. Sláwa thi i ShUU i
DUchU swatěmU atd.

Modlitba.

Q Bože, klerý jsi mezi ostatuimi záč

zrakh moci swě i ten Učinil, že jsi dopťál, abh i slabě po:
hlawi mnčeUnictwilU zwitčzilo: Udčl milostiwč, abhchom mh,
lteťi swatč N. pannh a mUčenice twč Uarozeninh slawime,
skrze seli pťiklad l tobč pťťjiti mohli. Skrze. Amen.
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Epčsiťola. (Řeč z Eklesiastisa51, 1u8,

12.)

wowati bUdU tč, Pane lrč:li, a chwúliti tebe Boha,

Dsla:
spasi:

tele swěho. Qskawowati .bUdU jmeno twě, že jsi bhl por
mocnir a obránce můj a wyswobodile tčlo mě z zahymlti,
a z osidla jazyka neprawého, a ode rtů tčch, kteťiž pássi lež,
a pťed obličejem pťistojicich bhl jst pomocnik můj. A wh.e
swobodil jsi mne podle množstwi milosrdenstwi jmena swčho
od (lwů) ťwoucich, pťiprawených sežrati mne; erkoU těch,
kteťčž hledali dUsse mč, a z bran souženi, ktrréž mne ob:
klččily; od dUsfeni plamene, kterýž obkličil mne, a u proa
stťed obně nebdl ssem pálen: z bťubinh břicha pekelněýo, a
od jazyka zprznčnébo, a od slowa lžiwěho, od krále nepra:
wěho, a od jazhka nesprawedliwého. Chwáliti bude Bána
dusse má až do smrti; nebo whchwacuješ td, kteťiž očekáwaji
na tebe, a whswobozUješje z rukou Uárodů, Bane Bože náš.

Gradnal. Milowala jsi sprawedlnost a nenáwidčlao ne:
prawosti. Broto pomazal tč Bůh twůj olejem radosti.
Nlleluja, allrlUja.
Bťiwedenh bUdou králidpannh za ni, přibuzné jesi pťťu
wedenh bUdou tobč 8 radostč. Alleluja.
(Bo dewťtnikU a w postě.)

Traktnš.

Bojď, erčsto

Kristowa, pťijmi korunu, lte:

roU tobě Bán na wčky pťiprawil,

a pro jehož láskU krew

son jsi wylilae
Milowala jsi sprawedlnost, a nenáwidčlae neprawosti:
proto pomazal tě Bůh twůj olejem radosti nad spoluoUčasta
nikh twě. Sličnostť son a kráfou swou: počni, sskastně
pokračUs, a kralUj.
(W čase welikolločnime)

NllelUja, allelUja. Bťiwedenh bUdoU králi pannh za
ni, pťibUzunčjejť pťiwedenh bUdoU tobě o radosti. AllelUja.
Sličnostt swou a krásoU swou: počni, sskastnč pokračUj
a kraluj. BlllelUja.
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Ewmlgelium (sw. Mat. 25, 1u13).

Za onoho času

ťekl Pán Ježiš Učennilům swým podobensiwč toto: Podou
bno budejlrálowstwč nebeské desiti pannám, kterěžtowzawsse
lampy swč, whsslh protť ženichšwi a erčstč.
Pčt pak z
nich bylo blázniwých, a pčc xnoudrých. Nle pčt bl.ňzniwých
wzawsse lamph, newzalh 8 sebou oleje: moUdré pak wzalh
olej w nádobách swých 8 lampami. N kdhž prodléwal žeo
nich, zdťťmalh wsseckh a zesnuly. Ll o púlnoci stal se kťik:
Nj, žentch jde, whjdčte proli němU! Tebdh wstalh wsseckh
th pannh, a pťiprawowalh lamph swě. Blázniwč pak ťeklh
moUdrým: Udělte nám swěbooleje; nebo lampy nassebaonu.

deowčdčlh
moUdré, ťkoUce: Nikoli; snadbh se (ani) nám
ani wám nedostalo: jdčle raději k prodawačům, a kupte
sobě. thž pak odesslh knpowat, pťissel žentch, akterč pťi:
hotowenh bhlh, wessly 8 nim Ua swath, a zawťenh jsou
dwčťe. Naposledh pak pťisslh ity druhč pannh, řkoUce:
Pane, Pane, otewťi nám. Nle oU odpowřdaje, ťekl: Nmen,
prawim wám, nezuám wáš. Bdčtež tedh, nebo newite dne
ani hodinh.
e
Qbčtowňni. Bťiwedenh budoU rráli pannd za Uč, pťi:
buznč jejč pťiwedenh tobč budoU 8 radosti a 8 plesánim,
pťiwedeUh budou do chrámu králi Hospodinu.
Sekrcta. Přijmi, o Bane, dary, které za pťččinou
slawnosti swatč N. pannh a mnčenuice twé pťinássilne, na
jejťžto pťimlUkousespoleháme, že náš zachránč. Strze. Nmen.
Bťijťmťlnť. Zahanbeni buďte phssnč, nebo nespraweo
dliwč čintlt neprawost proti nmč; já pak cwičiti se budU
w pťi!ázanich twých, w twých sprawedlnostech, abhch nebyl
zahanben.

Modlitba.

d

Nechat nám pťijatá tajemstwi, o Bane,

napolnáhaji: abhchom na pťimlUwU swatě N. panny a
mUčennice twč, z wěčně pomocl se radowati mohli. Skrze.
Nmen.

nap
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sla uden sw. pannp.
Jntroit. Milowala jsi sprawedlnoft a nenáwidťla jsi
neprawosti: proto pomazal tě Bčxh, Bůh twůj olejem rae
dosti Uad spoluoučastnikh twe

,Žalm 44 Wyneslo srdce mč slowo dobre, whpra
wuji dila swa kecali Sláwa thi atd
Modlitba.
Wyslyš xxáo,Bože, spasitelřnáš: aby:
chom, jako se ze slawnosti swatě pannh lwé N. radnjeme,
sksze borliwost pobožnosti se naUčili. xSkrze. Amen.
x Episstolrl (2. k Korint. 10. a 11. kapd) Bratťi! Kdo
se chlUbi, w Pánu se chlub. Nebo Ue kdo sám se chwáli,
chwály ooden jesc, ale roho Bňh chwáli. O byste snesli
něcouxmaličko neanoudrostť mé; Uýbsž snefte i mne.

Nebot

lniluji wáš Božim milowáUim. Zasnoubilť jsem wciš (jako)
čistou annu oddati jednomu muži, KristU.
Grndlml. Sličnosti son a krásou swou : počni sskau
ftnč, potračUj a lraluj.

Pro prade, a tichost a sprawedlnost: idowede tč po:
diwnč prawice twá. Alleluja, aslelltja.
Pťiwedenh budou krcili pannh za Ui, pťibuznč jejipťio
wedenh bUdoU tobě 8 radofti.
7

Poslyš

Nlleluja.

(Wo dewitllťkxl a w postě.)

dcero, a wiz a Uakloň ucha swčxho: nebo poa

žádal král sličnosti twě. Dbličeje twěho žádati bUdoU wssi:
ckni bohati lidu: dcerh králů w počestnofti twě. Pťiwe:
deny bUdoU králi panny za ni: pťibUzUé jeji pťiwedenh bUe
doU tobě. Bťiwedenh bUdou š radosti a plesánim: pťiwee

denh budon do chrámu králowa
(W čase welitonočnim)

thleluja, alleluja
ni:

Pťiwedenh budou králi pannh za

pťibUzUé jeji pťiwedenh bndou tobč o radostč

Alle:
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lUja. Sličnosti swou, a krásoU swou: počni, sskastnčpokračnj
a lralUj. Nlleluja.
u

Ewangclinm sw. Mat. 25, 1u13., wiz str. 316.
Občtowůni. Dcerd králú w počestnosti twé, stála
lrálowna tobč po prawici twě w odčwU pozlacenčm: ozdo:
bená rozličnosti.
Sckreta.x Bťijemná bUdiž tobč, o eBane, poswěceného
občt lidU pro Uctčni twých fwatých: jenž skrze jejich zásluhh
w foUženich pomoci zakusil. Strze. Nmen.

Pťijťmúlli.

Bčt moudrých panen wzalo olej w nádo:
N o půlnoci stal se křik, aj, ženich
jde, whjdčte proti Kristu BánU.

bách swých e lampami.

Modlitba.

Nasytilš, o Bane, rodinu swou darh

stoatými: prosime, abhš náů pťimťUon tě swaté, jejiž sla:
wnost swětime, stále zaopatťowal. Slrze. Amen.

sla den fw. mnčeniced.
Jntroit.
Na mne čekalt bťissnici, abh mne zahubilť:
já pak Hospodine swědectwim twým jsem whrozumčl. Wssee
liké dokonalosti widčl jsem konec: přikázani twě ssiroké jest

náramně.
Žalm ll8. Blahoslaweni neposskwrněnina cestě:
kteťiž chodi w zcilonč Hospodinowě. Sláwa thi, Synu
i Duchu atd.

Modlitba.

„

B Bože, který jsi mezi ostatnimi zcic

zraky moci swě i ten Učinil, že jsi dopťál, abh i slabě po:
hlawi mučennictwim witčzilo: uděl milostiwč, abhchom mh,
kteťi swalě N.mučennice twč narozeniny slawime, skrze jeji
pťiklad k tobě pťijiti mobli. Skrze. Amen.

Epijstola. (Řeč zErlesi. šx, 1n8.

12.) Oslawowaci

bUdU tě, Bane králi, a chwáliti tebe Boha, spasitele swého.
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Qslawowati ďUdUjmer twě, že jsi bhl pomocnika obrcince
můj a whswobodilo tčlo lně z zahhm:ti, a z osidla jazhla
neprawěho, a ode rtů těch, kteťiž pássi lež, a pťed obličee
jeln pťistojicťch bhl jsi pomocnik můj. A whswobodil jsi
mUe podle množstwi lnřlosrdenstwi jmena swého od (lwů)
ťoncich, pťiprawených sežrati nme; z rukoU tčch, kteřiž
hledali dUsse mě, a z bran soUženi, kterěž mne obkličily; od
dUsseni plmnene, kterýž obkličit mne, a U prostťed ohně neo
bhl jsem páleU; z hlUbinh bťicha pekelného, a od jazyka
zprzněného, a od slowa lžiwčho, od krále neprawčho, a od
jazhka nesprawedliwčho. Chwáliti bUde Pána dusse má až
do smrti; nebo whchwacuješ th, kteťiž očeláwaji Ua tebe, a
whswobozUješ je z rUkoU núrodů, Bane Bože núš.

Gradlml. Milowala jsi sprawedlnost, a Uenáwidčla
jsi neprawofti. Proto pomazal tebe Bůh, Bůh twůj ole:
jem radosti.

LlllelUja, allelUja.

Sličnosti swou, a lrásou son:
xčuj a kralUj.

počni, sskastnčpokra:

NllelUja.
(Bo dewitniku a w posič.)

Traktnš. Pojď, newčfto Kristowa, přijmi korunU, lte:
roU tobě Pán pťiprawil na wčly: pro jehož láskn krew

son jsi whlila.
Milowala jsi sprawedlnost a nenáwidčla jsi Ueprao
wosti: proto pomazal tebr Bůh, Bůh twůj olejem radosti
nad spoonučastnčty lwými.
Sličnosti son, a krásou swou, počni, sstastnč pokračUj
a kralUj.
(W čase welikonočnťm.)

Nllelnja, allerla.

Sličawsti son:

čni, sssasluč polračUj a kraluj.

Pro prade

a krásoUson pox

NllelUja.

a tichost, a sprawedlnoft: i dowede tě pou

diwně pxxawice twá.

NllelUja.

Ewangclium (sw. Mat. 13, 44u52.)

Za oUohočasu
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.

ťekl Bán Ježiš Učennikům swým podoďenstwi toto:
bno jest králowstwi

Bodo:

Uebeskě pokladU, skrytěmU w poli, jejž

Ualezna člowčk strýwá, a radosti nad nim jde aprodá wssec
cko, což má, a loUpi pole to. u Qpčt podoon jest kráo
lowstwi nebeskč člowělU kupci, hledajicčxml dobrých perel: a
xkdhž nalezl jedml drahoU perlu, odefsel, a prodal wssecko,

což mčl, a koupil ji. uu Bpět podobno jest lrálowstwi ne:
beské siti, pUsstčně do moťe, a ze wsselikčho plodU rhbiho

8hromažďUjťci: kteroUžto, ldhž Uaplněna byla, whtáhsse, a
U bťth sedice, whbirali dobré do Ucidob, zlč pak prhč za:
wrbli. Tatt bude pťi skonáni swčta: wyjdou andčlě, a
oddčli zlě z prostťedta sprawedliwých, a UwrhnoU je do peci
ohině:
tamt bnde pláč a skťipenť zUbů. SrozUmčli jste

wssemn tomU 2 Řkou jemU: Qwssem. Di

jim: Protož

laždý Umělý Učitel w králowstwi nebeskčm podoben jeft čloa
wěku hospodáťi, kteťiž whncissi ze skladU swčho wěci Uowč

i starč.

Qbčtowúni. Rozlita jest milost we rtech twých; pro:
tož požehnal tč Bůh na wčky; a Ua wčkh wčtů. LlllelUja.
Sekrcta. Bťijmi, o Bane, darh, kterě za pťičiUoU
slawnosti swatč N. mUčennice twě pťináfsime, nadjejižto
pťimluwu se spoleháme, že náď zachráni. Skrze Kr. P. n.
Nmen.

Modlitba.

Nechat nám pťijatá tajemstwi, o Bane,

napomáhaji: abhchom Ua pťimluwu sw. N. mUčennice twé
z wěčnč pomocť radowati se mohli. Sktze. Nmen.

:Md

Ua den swatě, kteráž Uedpla ani mnčenjci, ani
pannoU.
Jntrořt. Boznal jsem HospodiUe, še sprawedliwi jsou
soudowé twoji: a že dle prawdh swě ponižil jsi mne:
zbodniž bázni son
tělo mě, Uebo pťikášani twých bcil
jsem se.

Žalm
l18. Blahoslaweni neposskwrněni na cestě,
kteťiž chodi w zákonč Hospodinowč. Sláwa thi atd.

Modlitba.

Wysu;š náa, Bože, spasřtelináš: abye

chom, jako se ze slawnosti swatě N. radnjeme,
wost pobožUosti se Uančilir

Skrze. Wnen.

Episstola. (Řeč z Pťislowi 31, l0u31.)

skrze horlř:
f

ZeUU sta:

tečnon kdo nalezne? Zdaleka a z poslednich lončin jest rena
jesi.x Dowčřuje se w ni frdce anše jejiho, a koťisti nemá
Uedostatku. delali
jemu dobrým, a Ue zlým, po wsseckh
dnh žiwota swěho. Hledala wlnh a lnn, a dčlala dle umču
Uč rukoU swých.

Učiněna jest jako loď lupeckci, zdaleka

Ueu

souci chleb swůj. J w noci wstala, a dala koixistdomácim swým
a pokrmh děwečkámswým. Shledla pole, a toupila je: z Užitkn
rUkoUswých sstipila wlnici. Pťepásala siloU bedra swá,a posilc
nila ramena swčho. Qkusila a widěla, že dobré jest jeji zamčft:
náni. Ruku swou wztáhla k silUým wčcem, a prftowé jeji
Uchopili wťeteno. Ruku son otewťela nUzněmú, a dlanč
swě wztáhla k chudobnčmU. NebUde se báti za dům swůj
pťed zimou sněhU; nebo wssickni jeji domáci odčni jsou
roUchem dwojUásobným. Udčlala sobě roUcho protkáwaně,
klnent a ssarlat jest odčw jrjť. Slowntný jest w branách
lnuž jeji, kdhž sedá o radnimř země. Plátno drahé Udčlala,
a prodala je, a pciš dala chananejskěmu (kupci). Sila a
kráfa jest odčw jejč, a smáti se ďude w den nejposlednějssi.
Usta swá otewťela k moudrosti, a zákoU milostiwosti lest Ua
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jazka jejťm. Hleděla Ua stezkh domU swého, a chleba za:
hálčiwě nejedla. Powftali shnowé jeji, a za nejblahoslawea
nějssi ji whhlassowr:li; i mUž jeji chwálil ji. MUohé dcerh
Bhromáždilh bohatstwi; thš pťewýssila wsiecky. Klanmá
jest milost, a marná jest krása: žeUa, kteráž se boji Hospo:
dina, ta bUde chwálena. Dejtež ji z Užitku rUkoU jejich, a
nechat ji chwáli w branách skUtkowějeji.
Na deU swatč wdowh.

Episstola (l. kTimot. 5, Zu10). Nejmilejssi! Wdowh
mčj we cti, kterčž práwě wdowh jsou.

Pakli která wdowa

synh Ueb wUUky mci: ak se Uči Uejprwč dům swůjx zprawo:

wati, a rodičům odmčnnoU slUžbu prokazowati; nebo tojest
wzácně pťed Bohem. Llle která práwč wdowa jest a osa:
mčlci, al mci Uadčji w BohU, a trwá Ua prosbách a mo:
dlťtbách dnem i Uoci. Nebo která w rozkossich jest, za žiwa
mrtwa jest. A to pťikazUj, abh bylh bez oUhonh. Jestliže
pak kdo o swě, a obzwlcisstě o domúci, péče nemá, zapťel
wťru, a jest horssi Uež newčťici. Wdowa buď whwolena,
kterážbh nemčla méně ssedesáti let, kteráž bhla sedUoho
muše manželka, majic swědectwť w stUtcich dobrých, jestliže
synh whchowala, jestliže pocestně do domU pťijimala, jestlia
že swatým nohh Umýwala, jestliže souženi trpťcim poslUu
howala, jestliže kašděho skUtku dobrčho Uásledowala.

Glaďual. Rozlita jest milost we rtech twých: protož
požehnal tč Bůh na wěky. Pro prade a tichost a spra:
wedlnost,

i dowede tč podiwnč prawice twci. AllelUja,

alleluja.
Sličnosti swou a krásou son:
a kralUj. NllelUja.

počnl, ssiastnč pokračuj

x
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(Woj dewitnťkU a w postě.)

Traktuš. Pojď, newčsto Kriftowa, přijmi lorUnU, lte:
roU tobč pťiprawil Pán na wčkh. Milowala jsi sprawe:
dlnost, a Uenáwidčla jsi neprawosti, proto tebe pomazal
Bůh, Bňh twůj olejem radosti nad spoonUčastniky twými.
Sličnostč fon a kráfon son:
počni, sskastnčpokračUj a
kralUj.

d

(W čase welikouočnim.)

LlllelUja, allelUja! Sličnostč son,
čni, ssiastnč pokračUj a lralUj.

“

a krcifoUfwou:po:

NllelUjčr.

Pro prawdu a tichost a sprawedonst: i dowede tč po:
diwnč prawice lwá. Yllelnja.

Ewmlgelium (sw. Mat. 13, 4:1u52).

Za oUohočasu

ťekl Páu Ježiš UčennťkUmswým podoďenftwi toto: Podo: x
bno jeft rrálowstwi nebeskě poktadu, skrytěmU w poll, jejž
nalezna člowčt skrýwá, a radosti Uad nim jde a prodá wfsel
cko, což má, a koUpčrpole to. uo Qpťt podobno jest krá:
lowstwi Uebeskě člowčkU kUpci, hledajicimu dobrých perel: a
kdhž nalezl jedm: drahoU perlU, odessel, a prodal wssecko,
což mčl, a koUpil ji. u Qpčt podobno jest králowstwi Ue:
8 beskě sitť, pusstčně do moťe,

a ze wsfelťkčho plodU rdbiho

Bhromaždeici: kteroUžto, kdhž naplnčna bhla, whtcihsse, a
U bťth sedice, whbirali dobrě do Ucidob, zlč pčxkprdč za3
wrhli. Takk bUde pťi skoněmi swčta: whjdou andčlě, a
oddčli zlě z proftťedka fprawedliwých, a uwrhnou je do peci
ohniwč: tamť ďmše pláč a skťipčlli zUbů. SrozUmčli jste
wssemU tomu? RkoU jemU: Qwssem. Di jim: Protoš
každý Umčlý Učitel w králowstwi nebeskěm podoben jest čloa
wčkU hospodáťi, kterýž whnássi ze skladu swěho wčci nowč
i starě.

Qbčtowúlli. Rozlita jest milost we rtech twých: proto
požehnal tč Bůh na wěkh, a na wčky wělů.
Sckrem. Pťijemná bndťž tobě, o Bane, poswěcenčbo
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lidu obět pro Uctěnč twých swatých: jenž skrze jejich záslU:
hh w soUženčch pomoci zakUsil. Skrze. Amen.

PťijťlnúUť. Milowala jsi sprawedonst, a UeUáwiděla
jsi neprawosti, proto pomazal tebe Bůh, Bůh twůj olejem
radosti Uad spoonUčastUčth twé.

Modlitba.

Nashtilš, o Pane, rodinU son darh

swatými: prosime, abhš Uciš pťimluon
slawnost swčtime, stcile zaoťatťowal.

té swaté,

jejiž

Skrze. NmeU.

!Usse sw. o Uejswětějssi Trojici.
JUtroit. Božehnána bUď swatá Trojice, a nerozdilná
wyznáwejme ji, Ueb jest UčiUila š námi milosrden:

Jednota:

stwi swě.

Žalm 8. HospodinePane náš, jak pťedině jest jmer
twč po wssi zemi. Sláwa thi atd.
Modlitba.
WssemohoUciwščUýBože, jenž jsi swým
sllsžebnikům popťál, abh we whznáwáni prawě wirh sláwU
Trojice wěčnršpoznali, a w moci weleonsti Jednotě se klao
Uěli: prosime tebe, abychom pro stálost wirh této ode wsfeho
protiweUstwť wždyckh ostťiháni bhli.
Episstola. (ll. Episstola sw. Pawla ap. kU Kor. 13,

11u13.) Bratťi, radete se, dokanli bUďte, UapomčUejtese,
jednosterě slnýsslejte, pokoj mějte, a Bůb pokoje a milo:
wáUi bUde š wámi. Pozdrawtež jedni drUhých polibenim
swatým. Pozdraijč wáš wssickniswati. MiloftBáUa Uassebo
Ježisse Krista, a láska Božč, a oUčastenstwi Ducha swatěho
bUdiž še wssemi wáxni.

Gradllal.

Amen.

Požthaný

jsi, Hospodine, kterýž widčš

propafti a sedťš Uad cherUbinh. Požehnaný jsi Hospodine Ua
obloze Uebeskě,a chwalitebný na wěkh. Lllleluja. Požehnaný
jsi, Pane Bože otců nassich, a chwalitebný Ua wěrh. AllelUja.
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(Wo dewťtniku az do Welikolwci.)

Tebe Boha the

x

nezrozeneho,teďe Shna jednorozeneho,

tebe DUcha sw. Utčssitele swatoU a nezrozdilnoU Trojici z
celčho srdce whznáwáme, chwálime, a dobroťečime. Neb
welirý jsi cy, a diwy činiš, ry sám Bůh jsi. Tobč buď
chwála; tobč sláwa, tobč diků wzdáwánč po wsseckh wěkh,
o blahoslawená Trojice!
(Bo Welikonoci až do čan Nejsw. Trojice.)

LlllelUja, Llllelnja. Požehnaný jsi Bane Božc otců nassich
a chwalitebný na wčky. NllelUja.

Dobroťečmethi,
ShnU iDUchU swatěmU. Nlleluja.
Ewangelium (sw. Zana 15, 25n 27; 16, 1u4e) Za
onoho časU ťekl Pán Ježiš Učedlnikům swým: thž pat
pťijde Utčssitel, kteréhoš já posslu wám od the,
Ducha
prawdh, sterýž od the pocházi, tenk bUde o mitč swčdectwi
whdáwati. Také i wh swčdectwčwhdáwati bUdete, nebo od
počátkU še mnoU jste. Toto mlUwil jsem wúm, abhste se
nehorssili. Wen ze sskol whženou wáď: ano pťicházi hoo
dina, že každý, kdo wáď zabije, domnčwati se ďUde, žebh
tim BohU sloUžil N to Učini wám, proťože neznaji the,
ani mne. Nle toto mluwil jsem wam: abhste, !dyž pťijde
ť)odina, rozpomeUUli se na to, že ja jsem to powčdčl wam
(QbětowáUi, Sekreta, pťijimáni, modljtba po prijimčmi a Bresaci, jak

na slaonst nejsw. Trojice str. 187. Poslchi ewangelium sw. Jana
Na počútku bhlo Slowo :c., str. 39.)

U“ssse k sw. andčlům.
Jntroit.

Dobroťečte Hofpodim: wssickni andčlé jeho:

mocnč w sčle, 1enž činite slowo jeho k slysseni hlan

ťeči

jeho. 7

Zalm 102. Dobroťeč dusje má Hospodťml, a wsfecko,
co we mně lest, jmeUU swatčmu leho. Sláwa thi atd.
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Modkxitda.

Q Bože, ktexxýžpodťwným ťi;enim andč:

lům i lčdrm slUžbU Ukládáš, popťej nám milostiwě, abh ti,
kteťi tobč w nebesich wzdhckh sloužč, zde na zemi Uáš žiwot
ochraňowali. Skše;e Kr. B. n. Nmen.

Episstolll. (Cteni z knihhZjew. sw. Jana ap. 5, 11u14.)
W oněch dnech: slhsseťjsem hlaš andělů mnohých kolem trům:,
a zwiťat a starců, a bhl počrt jejich tisčcowé lisiců, ťkoUcčch
hlasem welikým: Hoden jest Beránek, lterýž byl zabit, wzčti
moc, a božstwi, i moudrost, i silu, i čeft, i sláwU, idobro:
ťečeni. A wfsrcko flwoťeni, kteréž jeft na nebi, i na zemč,
i pod zemč, a co jest na moři, ř co w něm, wfseckh jfem
slhssel ťkoUci: SedicimU na trkmU a Beránkowi dobroťe:
čenč, i čest, i slúwa, ř moc na wěkh wěků. N čtwero zwiťat
ťikalo: leen.
Ll čthrlnecitma starců padlo Ua twciťi swč
a klančli se žiwčmU naowěkh wěkůw.

Gradual.

Chwalte Hospodina B nebeš: chwalte ho

na wysostech. Chwalte jej wssickni aUdělě jeho, chwalte jej
wssecky mocnosti jeho.
uNllelUja,. NllelUja. Pťed obličejem andělň žalmh zpio
wati budu tobč, klančli se bUdU k chrámu swatěmU twčmu
a oslawowati bUdU jmeno lwě. Nllelnja.
(Po dcwitnikU a w postč.)

Traktuo. Dobroťečte Hospodinu wssickni andčlč jeho:
mocni w sťle, senž činite slowo jeho. Dobroťečte Hospodinu
wsseckymocnosti jeho: slUžebnici jeho, kteťiš činite wůli jeho.
Dobroťečte Hospodimx wssecka dila jeho: na wssech lnistech
panowáni jeho dobroťeč dusse má Hospodťnu.
(Bo Welikonoci.)

Pťed obličejem andělů žabnh zpiwati bUdU tobě: kla:
nčti se budu k chrámU swatěmU, a oslawowati bUdU jméUo
twč. BlllelUja. NUdčl Páně šstoUpil B Uebe, a pťistoUpiw
odtpalil kámen, a posadil se na nčm. NllelUja.
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Ewangelinm (sw. Jana 1, 47w51).
widěl Ježťš Nathanaele,

an jde

Za onoho času

k němU i dč o nčm:

Llj

práwč Jsraelský, w němžto neni lsti. Di jemU Nathanael:

Qded mne znáš? deowěděl Ježiš, a ťesl jemU: Brwě,
nežli tč Filip

zawolal, ekdyž jsi bhl pod sťkem, widčl jsem

tebe deowčděl jemU Nathanael, a ťekl: Mistťe ty jsi
Sylt Boži th jsi král israelský deowědčl Ježčš a ťekl
jemU: Že jsem tobč ixetl: Wťdčl jsem tč pod sikem, wčťiš:

wčtssi wěci nad to Uzťiš N di jean:

Nmen amen pra:

wim wám: Uzřčte Ueďe otewťenč a anděly Boži wstUpUjicč,

a šftupujicč na Syna člowčka.
Qbčtowúni. Nndčl postawil se pťed oltáixem, maje
kadidlnici zlatoU w ruce swě: i dáui jsou mU zápalowč
Umozi, iwsioUpil dým zápalů pťed Boha.
Srkretn. Qběr chwály, o BaUe, tobě pťinássime, po:
kornč prosice, abhš ji na přimlmoU za náš orodeťcich an:
dělů milostiwč pťčjal, a k nassemU spaseni ji obrátil. Slrzeu

K. P. n. Nmen.
Bťijimúlti. NUdčlě, archandělě, trůnowě i panstwa,
kUižetstwi, i mocnosti, nebeš moců, cherUbini i serasini, dobror
řečte na wěky HospodiUU.

Modlitba.

NaplnčUi jsoUce požthánčm Uebeským,

pokorně tebe, Pane, žádáme, aby slUžba, kteroU w nassi
mdlobě whkonáwáme, pomoci sw. aUdělů t archandělů Uám

prospěla. Skrze. leen.

uuuuan

Ussse k sw. aposstolům petrowi a pawlowi.
Jntroit.
Mnč pak přiliš ctěni jfoU pťatelě twojť,
Boze: pťiliš posilnčno jest knizetstwi jelich
Žalln 138 Hofpodine, zknsil jsi mne, a seznal jsi
Ume: th jsi seznal srdnUti mě, i powstani mé Slawa
Otci atd.
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Modlitba.

Q Bošel jehožto prawice sw. Petra po

moixi fe procházejiciho, aby se Uepotopil, držela, a jeho fpou
anposstola Bawla pťi trojim tomltč Ua moťi od hlubokosti
moťskě zachránčla: whslhš náš miťoftiwě a popťej, abhchom

pro zásthy

jejich sláwh wěčmš dojiti lnohli. Skrze. Nmen.

Episstola. (Ze stutrň apossrolských5, l2u16.)

Srrze

rUce pak aposstolů dáli se diwowč a zázrakowé mnozi w lidn.
A býwati wssickni jedUomyslUě w fini ŠalomoUnowě. Jiný
pak žádný neosmělowal se pťipojiti fe k Uim: ale lid je
welebil. N wice se rozlnáhalo mUožstwi wěřicčch w Bána,
mUžů i žen, tak že na Ulici whnásseli nemocné, a kladli
na ložcich, a na Uosiblách, aby, kdyžbh ssel Petr, aspoň stiU
jeho zastčnil někoho z Uich, a aby bhli wdswobozeni od ne:
mocč fwých. Scházelo pak se do Jerusalěma i množstwi z
blizkých mčst,

pťiltássejčce Uemocné, a od dUchů nečistých

trapené: kteťiž wssickni Uzdrawowáni byli.
Gradllal. Ustanowiš je k!tčžaty po wssi zemi, pťipomi:
Uati bUdoUjmeno twě, Hospodine. Mčsto otců twých zrozeni
jfoU tobč shnowč: protož Uárodowč chwáliti tebe bUdoU.

Allelula, allelnja.
Přčlřš ctčnř json přácelš twoji Bože:
jest knižetstwi jejich. NllelUsa.

přčliš posilnčno

(W dewčtUčku a w postč.)

Ti,

Jdonce

kteťi še slzami erozsiwajč, o plesáUčm žiti bUdoU.

ssli a plakali mecčce semena swá. Pťijdouce

pčckjdoU8 plesúnim,

pak

nesoUce fnoph swč.

Ewangelium (sw. MatoUsse 19, 27u29).

Za onoho

časU ťekl Betr kJežčssowi: Llj my jsme opUstili wssecko, a
ssli jsme za teboU: což tedh nám bUdeeŽ Ježčš pak ťekl
jim: NmeU prawim wám, še wh, kteťťž jste Uásledowali
nlne, w drUhěm narozeni, kdhž sedčti bUde Shn člowčka na
stolici welebnosti swé, bUdete t wy sedčti Ua dwanácti stolio
cich, foUdťce dwanáctero pokolenč ifraelskě. N laždý, kdoš

opUsti dům, neb bratrh, neb seslrh, Ueb otce, Ueb matkU, Ueb
manželku, Ueb syny, aneb pole, pro jmeno mě, stokrát wice
wezme: a wččným žiwotem wládnoUti bUde.

Qbčtowňnť. Bo wssi zemi whssel sz!

jejťch: a až

do končin okrsslkU zelUč slowa jejich.

Sckretll. Prosďh addarh lobě Pane obětUjem, i abh
stalh se hodnýlni pťed obličejem twým, necht náš sw. aposftolé
twoji Betr a Bawel prosbami swými podporUji. Skrze.
Amen.
Brrfaci o sw. aposstolech.
,
Pťijimňni.
Wy, kteťi jste Uásledowali mUe, bUdete
sedčti Ua stolicich, soUdčce dwanáctero

Modlitba.

pokoleni israelskč.

PodporUj, o Bane, lid swůj: a jelikož

se na pťimlUwU sw. ap. Betra a Pawla spolehá, stáloU ochrau
noU jej zachowej. Skrze Kr. P. n. Amen.

U“ssse k DUchU swatémll.
(Jat Ua bod Boži swatodUssUi, str. 181. BoUze Episstola
iinň, a Gradnal, jak UcisledUse,pak Sekwmce se neběťe.)

jest

Řeč u(ze srmrů ap. 8, 14a17).
W tčch dnech, rdyš
uslhsseli aposstolé, kteťi byli w JerUsalěmč, že Samaťi pťiu

jala slowo Boži, poslali k nim Betra a Jana. Kteťiž kdhž
pťissli, modlili se za ně, aby pťijali DUcha swatého; nebo
jesstč Ua žádněho z Uich Uebyl přissel, ale bhlk tolilo we
jmeUU Pána Ježisse pokťtěni. Tedh wzkládali na nč rUce, a
(oUi) pťijixnali DUcha sw.

Grlldlllll. Blahoslawený národ, jemUž Hospodin jest
Bohem jeho, lid ten, jejž on whwolil za dčdictwi soďě.
Slowem Hospodinowým Utwrzena jsoU nebesa a dechem úst
ťeho wssecka moc jejich. NllelUja, Nlleluja. (Zde se poklekllee)

Pťijď swatý DUsse, naplň srdce swých wčrných:
láskh twč w nich roznčk.

BlllelUja.

a oheň
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(W dewitniru a w posiě.)

WhpUskDncha swčho, a stwořeni bUdou: a odnowiš
twář zemč. Q sak dobrý a lčbezný jest, Hospodine, DUch
twňj mezi námi.
(Zde se poklekne.) Pťijď swatý DUsse, naplň srdce swých
wčrných: a oheň káskh twč w nich rozněk.
(Sekwence

se whnechá. Ostatni jalo Hod Božč.)

uxup

!Usse o nejsw. Swátosti oltáťni.
(Celú jak Boži Tělo, str. llZ8z Sekwmcewfsal se Ucďčťe. W dewitu
UikU a w posič ťiká se misto GradUalU:)

Traktnš. Bd wýchodU slUnce až na západ welikš jest
jmeno mč mezi národh a na lažděm mistě ladi se a obě:
towána býwá občt čistá jmenu mčmU: nedo welikč jest jmeno
mě mezi národh. Bojďte, jeztešchléb můj, a pite wino, které
jsem nalila wám (prawč moUdrost Boži).
(Qd Welikolwci aš do Uejsw. Trojice
dUaln :)

bčťe se Ua mistč Grao

Nlleluja, allelUja. Poznali Učedlnici Pána Ješisse při
lámáni chleba. AllelUja. Tčlo mč práwč jest pokrm: a krew
mú práwč jest nápoj. Kdo ji tělo mě, a pije mon krew,
we mnč pťebýwá, a já w něm. Nlleluja.

Ussse sw. k Uctěns leťiše sw.
Jntroit.

Mh wssak chlUbiti se máme w kťiži Pána

Uasfeho Ježisse Krista, w nčmž jest spaseni, žiwot t wzkťir
sieni nasse, slrze nčhož spaseni a whswobozenl jfme.

Žalm 66. Bůb smiluj se nad námi, a požehltejUám:
oswět obličej fwůl nad námi, a smlluj se nad ncimi. Sláwa

Dtci atd.
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Modlitba.

O Bože, který jst znamenč obžiwujčriho

kťiže pťedrahoU krwi jednorozenčho Shna swčho poswčtiti
ráčil: popťej, prosime, ončm, kteťi ze cti swatčho kťiže
se raduji,
abh i z lwoji .pomoc,i wždhcky fe radowali.

Skrze téhož P. n. J. K. leen.
Episitola. (Sw. Pawla k Filjpp. 2, 8n11.) Bratťi,
KristUš Učiněn jest poslUfsuým aš k smrti a to ksmrti lťiže.
Protož i Bůh powýssil ho, a dal jenul jmeno, kterčš jest
Uad wsseliké jmeno (zde se poklekne), abh we jmenu Jen
šisse každčf koler

kletqlo nebeských, zemských i pekelných, a

laždý jazht whznáwal, še Pán Ješiš KristUš jest w sláwč

Boha the.

s

Gradual. KristUš Učiněn jest poslUssUým až ksmňi,
a to k smrti kťiše. Protož i Bkch powýssil ho, a dal jemU
jmeno, rterčžx jest Uad wsseljkě jmeno. Alleluja.
Dťewo sladké, lterě jsi ncslo hťebh sladkč a slad!oU

tiš: thš jedině hodně bylo, Uěsti Krále nebeš a Pčma.
Blleluja.
(Wo dewitnikU a w poftě ťčkčese mčsto GradUalU:)

Traktnš.

Klanime se tobč Kriste, a dobroťečime tobč:

Uebo skrze kťiž swůj swčt jsi wyloupil. Twému kťjži klanio
xne se, Paur, a pťeslawně mučeni twě ctime: smilnj se nad

Uámi: jenš jsi za náo trpčl. Q požehnaný kťiži, tho jedinč
hodným se stal, učsti krále Ueďeš a Pána.
(W čase welikonočnťm.)

Allerja,

alleluja. Rcete mezi národh, že Hospodin z

dťewa (lťiže) kralnje. Nlleluja.
Dťewo sladkě, kterč lsi
neslo hťebh siadkš a sladkoU tiž: tho jedině hodno bhlo,

nesti Krále nebeš a Bána. Nlleluja.
Ewaugclinm (sw. Mat. 20, 17ml9). Za onoho času:
Pojal Pán Ježiš dwanácte Učedlnilů soukromť, a ťekl lim:
Nj wstupUjeme do Jemsaléma, a Shn člowčka whdčm bUde
knižatňm knčžským, a zákonnikňm, a odsoUdi ho na smrt, a
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wydaji ho pohanúm kU posmiwáni, a ! bičowáni, a Ukťižo:
wáni, a tťetiho dne wstane z mrtwých.

Občtowúni.

Podporuj lid swňj, o Pane, strze zna:

meni swatěho kťiže proti wssem ná:iskům wesskerých Uepřá:
tel: abychom lobč liďoU slUžbU whkonáwali, a pťijemná
tobč bhla občt nasfe.
Sckreta. Nechť oďěč tato, prosime Bane, ode wssech
hťichů náď očisti: pončwadž na oltáťi kťťže celěho swčta
hťichh takč sňala. Slrze téhož. Nmen.
Brcsaci o sw. křiži.
Bťijťmúni. Skrze znameni sw. kťiže whswobjoď náš od
nassich nepťeitel o Bože náš.

Modli tď a. Pťispěj nám, Pane Bože náš ; a kterým
jsi popťál, aďh se ze cti swatěho kťiže těssili, UstawičnoU

podporoU náo opatrUs. Skrze K. P. n. Nmen.

Utsse sw. o UmUčeni páně.
Jntroit.

Ponižil sebe saměho Bán Ježiš Kristnš až

k smrti, a to k smrtix kťiže: protož i Bůh

powýssil ho, a

dal ješUU jmeno, kterč jest nad wsselikč jmeno.

Zalm 88. Q milosrdenstwichHospodinowýchna wčlh
zpťwati dUdU; od národU do národU. Sláwa thi atd.
U Modlitbae
Q Pane Ježissi Kriste, který jst 8 nebe z
lůna the na zem šstoUpil a pťedrahou krew na odesstěni
hťichů nassich whlil: tebe pokornč prosime, abychom w den ,
soUdný na prawici twě slhsseti zasloUžili: pojď.te požednani.
Jenž ssi žiw atd. Nmen.

Čteni zZachariňsseproroka. (12, 10u11; 13, 8a7.)
Totot prawi Hospodin: Whleji na dům Dawidůw, a Ua
oďywatele jerUsalélnskč dUcha mtlosti a proseď: a patťitt
dUdou Ua Ume, kteréhož bodli: a kwilili bUdou nad nim

;
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kwťlenim jako nad jednorozeným, a šalostiti bUdoU Uad nim,
jakž obhčej jest žalostiti nad smrti prworozenčho. W teU
den bUde welikč kwčlenť w JerUfalěmě. J ďUde ťečer:
Co jsou ránh thto U prostťed rUkoU twých? J dť: Těmi
rančn jfem w domU tčch, kteťťž milowali mUe. Q meči,
wszď se Ua pastýťe mého, a na muže, jenž se m..e pťťdržť,
prawi Hofpodin zástupů: bi pastýře, a rozprchnoU se owce:
prawi Hospodin wssemohoUci.
Gratnlal. Pohaněnť očekáwalo frdce mě, a bidU: a
očekáwal jsem, kdo bh se spolU pormoUtil, a Ueďhlo Uikosso:
a kdobh potčssil, a Uenalezl jsem.
N dali mi za pokrm můj žluč, a w žizUi mč Uapojilt

mne octem. AllelUja, allelUja.
Zdráw buď králi Učxš: neb sám jsi se slitowal nad
bludh nassimi: thi
poslUssný, bhl,ď weden k UkťižowáUť,
jak tichý ďeránek kU zabiti. AllelUja.

x

(Bo dewitUťkU a w čase poskUim.)

Traktllš. W prawdč neduhy nasfe on Uesl, ďokesti nasse
on snássel. M N md počtli jsme ho jako malomocUébo, a
Ubitěbo od Boha a sniženěbo. M Qn pak rančn jest pro
Ueprawofti Uasse, potťťn jest pro hťichh nasse. 7. Kázeň
pokoje Uasseho ležť Ua Uěm, a zsinalosti jeho Uzdraweni jsme.
(W čase po WelikoUoci.)

LlllelUja, allelUja. ,Zdráw bUď králi náš: Ueb sám jst
se flitowal Uad blUdh Uassimi: thi poslUssný, bhlď weden
k Ukťižowáni, jak tichý beráUek ku zabiti. Nllelnja.
Tobě bUdiž sláwa, hosanna: tobč witězofláwa i witězu
stwi, tobě nejwhšssi chwálh a cti koruna. Nlleluja.

Ewangelium. (Sw. Jana 19, 28n35.)

Za onoho

čan wida Ježiš, še wsseckywěci dokonánh jsou, abh se naplo
UiloPčsmo, ťekl: Žiznim. Bhla pak tUpostawená nádoba plná
octa. Dni pak wložiwsse hoUbU plnoU octa na hsop, podalt
ústům jehoe Ll kdhž pťijal Ježiš ocet, ťekl: Dokoncino lest!
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a narloniw hlawy, wypustil dussč. Tedy Žčdč (pončwadž ďyl
den pťiprawowáni), abh nezůstala tčla Ua kťiži w sobotU (bhl
zajistč welilý ten den sobotni) prosiliuPlláta, aby zlámáni
byli hnátowč jejich, a byli složenť. Protož ťoťissliwojáci,
a zlámalč sice bnáth pxanimu i drUhému, kte:xýž byl o nim
ukťižowán. Kdyš pak pťissli k Ježčssowi, jalž uzťeli jej již
lnrtwčho, nezlámali hxxátů leho: ale jeden zwojáků otewťel
bot jeho topixn, a hned wyssla krew a wodaa Ll ten, kterýž
to widěl, swědectwi whdal, a prawě sest swědectwť jeho.
Qbťtowňni. Powstali protř mnč mUži neprawi: bez
milosrdenstwi hledali mne zabiti: a bez nssetťeni pliwali
w obličej mňj: kopimi swými zranili mUe, a potťeli wsseckh
kostř mě.

Sckreta.

Pťinessená toďě, o Pane, odčt nechl náš

pro zásluhh UmUčeni jednorozeněho Shna twěho wždycky ob:
žinje a posilňuje. Jenš B teboU šiw sest atd. Amen.
Brcsaci o sw. tťiži.
Bťijimčmť. Zbodli rmxe :ně i nohh mč: zčetli wssecky
kosti mě.

Modlitďa.

Bane Ježissi Kriste, ShnU Boha žiwěho,

rterý jsi w hodinU ssestoU pro whkoUpeni swčta na lůžko kťiže

wstonpil, a krew son pťedrahoU na odesstčni hťichůw
nassich wylil: tebe polornč prosime,uabhš nám Udčliti ráčil,
bdchom po swč smrti radostnč do ráje weliti mohli. Jenž
jsi žiw a kralnješ na wčky wčkůw. leen.
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Utsse sw. k pannč Utarii.
(Qd l. Ueděleadwentni aš do narozeni Páně.)

Msse „Rorate“

jak w adwentěstr. 59.

(Qd Uarozenť Wáně až do Hromnic:)

JUtroit.
leičeje
twčho žádati ťžUdoUwssickui bohali
lidU, pťiwedenh ďUdoU králi pannh za ni, pťibUznč jeji
pťiwedenh bUdoU tobč ď radostč a plesanim.

Žalm

44

Whnesťosrdceme slowodobrě: whpraiji

dčla swá krali Sláwa thi
Modlitba.

atd

Bože, jenž jst skrze plodnč panenstwi

blahoslawenč pannh Marie pololrni lidskčmU odmčnh wčču
ného spafeni Uděliti ráčil: propůjč nám, prosime tebe, bhchom
pťimlUwh tě swatč pannh U tebe zalusili, skrze kteroUžto
jsme hodni Učinčni bhli obdržeti půwodce žiwota Pána nau
sseho J. K. Nmen.
Episstola (jako na den Naroz. Pánč při l. mssi str. 56).
GmdUal. Spanilýš twáťnosti nad shnh lidskě, rozlita
jest milost we rtech twých: Wyneslo srdce mč slowo dobrč:

whprawuji já dila swá králi.
Jazhk můj pěro pčsaťe, rhchle pissicibo.
NllelUja, alleluja. Bo porodU zůstala jsi pannoU nepo:
sskwrnčnoU: Rodičko Boži, pťimloUwej se za Ua„š. NllelUja.

Ewangelimll (eakUa den Naroz. P. pťi ll. mssi str. 58).
Občtowúnl.
laskna jsi jistě, fwata Bamto Maria,
a wssťchwálh nejhodnejssi, Ueb ztebe whsslo slUnce sprawedl:

Uosti KristUš Bůh naš
Sekreta. Bťilmi, o Bane, nasse darh a modlitdh: a
nebeskými tajemstwimi náš očisk, a mi!ostiwč whslhš. Skrze.
Nmen.

Bťijimúnť. Blahoslaweltč wnitťUosti Marie Pannh,
kterč nosilh Shna the wěčněho.
Modlitba.
Toto pťijimánk, Bane, očiftiš náo od

336
hťichů: a na pťimlUwu dlahoslawenč panUh a Rodičkh
Božč Marie oUčastnh Uáš nedeskěho lělU Učiň. Slrze. Nmen.
(Qd HromUic až do Adwentu.)

Jntroit.
loU kšále:

Zdráwao swatá matko, jenž jsi se stala rodič:

klerý wládne Ua nedi ř Ua zemi Ua wěky wčkůw.

,Zalm 44. Wyneslo srdcemě slowodobrč: whpraiji
dila swá králi. Sláwa Qlci atd.
Modlilba.
Popťej nám slUžebnťkňmswým, prosime
Pane Bože, adhchom se ze stálčho zdrawi dUsse i tčla ra:
dowali, a Ua slawnoU pťimlUwUblahoslawené PaUny Marie
od nhnčjssiho zármUtrU zbaweni bhlř, a wččnč radosti poži:

wali. Skr;e. Nmelǧ.
Edisstola. (Cteni z knihh Etklesiastika 24, 14u16.)
Qd počátlU a pťed wěly stwoťena jsem, a až do bUdoU:
ciho wčkU býti nepťeftanU, a w pťčbhtkU swatěm před Uim
posiUhowala jsem. A lak na SionU Utwrzena jsem, a w
městč poswčcenčm podobnč odpočiwala jsem, a w JerU:
salčmč sesti moc má.
A w lidU ctčnčm. wkoťenila jsem
se, a w částce Boýa mčho dčdictwč jeýo, a w sbromáždčni
swatých jest zdržowáni mě.

Grndlml. Božeýnaná a Uctčni bodná jsi Pamw Mal
ria, která bez UfskozeUřpanenstwč nalezena bhlaš matloU
Spasitele. 7. Banenská Rodičko Božť, klerého celý swčt
Uexnobl obsáhnoUti, tohoš pod srdcem noslla, !dhž se člowč:
kem stal. NllelUja, alleťUjal

PrUt Jeďse wykwetl, panna porodila Boha i člowčka,
Bůh nawrátil poloj, kdhž smiťil nebesa š zemč. AllelUjal
(Bo dewťtnikUa w postč wssat misto GradUalU

ťilá se:)

Trnktllš. Rade se Panno Maria, thš lediná, kterú
wesskerá kacťťstwi potlačila.

7.

dčla Gakriela Uwčťila. 7. thž

Která jsi slowúm archan:

ssi, Panno, Boha i člo:

wčka porodila a po porodU nepossiwrnčnoU pannoU zůstala.
Rodiěko Boži, pťtmlomoes se za Uáš!
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(W čase welilonočnim misto GradUalU

fe běře:)

NllelUja, alle!lx:ja!x BrUt Ješse whkwétl, anna poro:
dila Boha i člowčra, Bůh nawrátil pokoj, kdhž smiťil nea
besa š zemi. NllelUja. Zdráwaš Maria, milosti plná, Pán
š teboU: požehnaUáš ty knezi ženami. NllelUja.
Ewangelinm sw. LUk. 11, 27. 28. Za onoho časU:
thž mlUwil Ježiš kzástupům, pozdwihssi hlasU jedUa žena
z zástUpU, ťekla jemU: Blahoslawený žiwot, kterýž tebe
Uosil, a prsh, kterých jsi požiwal. N on ťekl: Qwssem pak
blaboslaweni, kteťiž slhssi slowo Boži, a ostťihaji ho.
(A misto pťedesslčho EwangeliUm:)

Ewlmgclilml slo. Jana 19, 25u27.

Za onoho časU:

Stály blťzkokťiže Ježissowa matka jeho a sestra matty jeho,
Maria Kleofcissowa a Maria Magdalena.
Tedy Uzťew
Ježiš matku a Učennčra tU stojiciho, kteréhož milowal, di
:Uatce swé: ,Ženo, hle syn twůj! Botom dč Učennikowi:
Hle matka twá! Ql od tě hodinh pťijal ji Učennik k sobě.

Qbčtowúllť. Škastna jsi jistě, swatci Panno Maria,
a wfsi chwálh Ueskyodnějssi, Ueb z tebe whsslo slUUce spra:

wedlnosti, KristUo Bůh Uáš.
(Bo sw. DUchU ťťkúse wssak násled:ljici Qbčtowáni:)

Zdráwaš Maxxia, :nilosti plná, Pán š teboU: pože:
hnanáo ty mezi ženami, a požehnaný plod žiwota twého.

Sckrctn. Twým smilowáUim, o Pane,

a pťimlUon

blahoslawenč Pannh Marie UechďUám tato občt k stálěmU
UžitkU a pokoji Uhni Uapomáhá.
Pťijťmúnť. BlahoslaweUé wnitťUosti Marie BaUUh,

kterč Uosilh Shna the wččného.
Modlitba.
Pťijawsse, o Bane! spaseni nasseho pod:
porU: Uděl, prosime, abh Uáš ochrana blahoslawenč Bannh
Marie podporowala, poněwadž z úcth k ni thto darh we:
lebn.osti twé stxe občtowali.

Skrze.

wru

Nmen.
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Ua ďen wěrných ďnssi zemťelých.
Jntroit

deočinmi wččnědejž jim Pane, a swčtlo

wěčnč at lim switi
Žalm 64 Tobč pťislnssřchwala Bože na SionU:
a tobč se splni slib w Jernsalěmě, wdslhš modlitbn moU:
k tobč wsselike tělo pťijde.

deočtnnti

wěčne dejž jim Pane,

a swěllo wěčne ale

jim switi
Khrie eleifon, Kriste eleison, Khrie eleison.
(Gloria

Modlitba.

sc Ueťikčl.)

O Bože! wssechwěrných Stwoťiteli a

thnpiteli,
dUssim slUžebnikň a slnžebnicaswých odpnsstčni
wssech hťťchů rač dáti, abh prominnti, kteréhož wždhckh žádali,

pokornýmiprošbami dojiti mohlř. Skrze Kr. P. n. leen.

Episstolu. (1. Korint. 15, šlušť)

Bracťt! Aj, ra:

esttwi wám prawim: Wssicknizajisté wstaneme z mrtwých,
ale ne wssickni budeme proměněni. Hned pojednon, w okaa
mženi, kposlednimU zatroUbeni; nebok troUba zawzni, a
mrtwi wstanon neporUssitelni, a my bndeme promčnčni.
Musi zajistčx toto porUssitelné (tělo) obléci neporussitelnost,
a toto smrlelné obléci nesmrlelnost. N kdhž toto smrtelné
obleče Uesmrtelnost, tehdh se naplni ťeě, lteráž napsána
jest: „Pohlcena lest smrt we witězstwi.“ Kde jeft, č: smrti,
osten lton9
Qsten pak smrti jest hťich; ale moc hťkchn
jest zákon Dikh pak Bohu, kterýž nám dal wťtč;stwi skrze

Pana nasseho Ježisse Krista
Gradnal deočinnli wěčnedejž jim Pane, a swětlo
wěčně ate lim switi.

W paměti wččné BUde sprawedliwý,
bnde se báts.

Traktuš. stoďoď,

powčsti zlě nel

o Pane, dusse swých wčrných zeu

mťelých ode wssech wazeb hťichU: ady ončtnkowánim twě
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milosti soUdU strassnčmu Ujiti mohli,
swětla požiwali.

a blažersti

SckweUce. Zpěw cirkewni (l)igg irae):
Hrůza pojmc UáB w tU chwili,
Až se swět rozpadne w dily,

Dle Dawida a Sibylly.
Jak se tťústi bUdoU lidč,
Nž je soudit SoUdce pkijde,
A loď Ua nč pťisUý wyjde.

TroUba diwnč wddéa hlUkh,
K trůnu PáUč swými zwuky

thwe

wsscbo lidstwa plUkh.

Žasne smrt, lid z hrobů wstáwá,

deowědi SoUdci dúwú,
W bázni núlcz očekúwú.

Kniba tehdáž bUde čtčna,
W nň jest každčmU odmčlta
Neb poknta whměťenae

Sondce Ua trůn až zasedUe,
Wssecka tajemstwi problčdne,
Strachuplný hťissnik zbledUc.
Kdož obáji wiUU moji,
Jessto súm se dobrú boji,
Sudťmn že Uedostojie?

Králi strassnč welebnosli!
S wěruúm lidem do blahosli
Weď mne, půwode milosti!
elšťipomeň, Ježissi! sobč,
Ze jscm jú twč slabč robě,
Nezařrat mne w onč doďě.

Hledal jsi nme do Umdleni,
KoUpil za swč UmUčeni:
At tadprúcc marnú Ueni!

wččnčho

Sprawedliwý soudce winh,
Bromiň wsseckh mč zločilw,
SoUdit bUda zemskč shny.
ZtižcUú lkú dUsse winou,
StUdcm slzy z oči plynoU,
Twě jen at mUe trcsty miUoUl

MagdalenU jsi rozhťessil,
LotrU odestil, co zbťcssil:
J mUeš Uadčji toU tčssil.
Ač UehodUo mč wolčmi,

Nedcj pro swě smilowňtti

Mi hpltonti w plapolanl
Dobrých podil rač mi přáti,
Zlčbo Uedej losu brňti,
Na prawici kaž mi stúti.
Ncpočti mne k zloťcčeným,
KU plamenům odsouzeným;
Bowolej mne k wywoleným.
Z prachn wzdychám pozemskčho,
Ze srdce zkormoncenčho:
Setři, Bane, cile měho.
W pťežalostnoll oUu dobU,
Clowťk až wpkročiw z brobU,
KU pťisUěmU soudU stane:

Q smiluj se nad Uim, Bane,
Dej, Ježissi lasrawý,
Dussim odpočimtti.

Ewangclium (sw. Jana 5, 25m29).

Za onoho časU

ťekl Pán Ježťš zástnpům židowským: Nmen, amen prawťm
wám, že pťicházi hodina, a nynťte jrst, kdhžto mrtwč Uslhssi
hlaš Shna Božiho, a kleťi Uslhssi, žlwi bUdoU. Nedo jako

Qtec má žiwot sám w sodč: tak dal i Shnu,

abh mčl

žiwot w samčm sobč; a dal jemu moc ťiUlti soud, nebo
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ShU člowčka jest. Nedlwtež se tomU, neboč pťicházi bodina,
w kteroUžto wssickni, kteťi w hrobťch jsoU, Uslhssi blae Shna
Božťho; i půjdoU, kteťi dobťe činili, Ua wzkťisseni žiwota;
kteťi pak zle činčli, Ua wzkťťssenč soUdU.
s (ŽádUč Kredo.)

Občtowčlni. Pane Ježissi Kriste, ksáli sláwh, whswoa
boď dUsse wssech wěrných zemťeťých z očistcowých

mUk a z

hlubinh propasti: whswoboď jez jicnu lwa, abh peklo le
Uepohltilo, abh w temnosti nenpadli; nýbrž twůj bojownik,
swatý archandčl Michael Uwediž se k blahěmu swětlU, ktee
rěš někdh Nbrahamowi pťislibil, a jeho potomkům.
7. Pťináfsime tobč, Pane, tUto obět chweilh a mox
dlith; pťijmiž ji milostiwč za dUsie, jichžto památku dneo
konáme. Dejž jim, PaUe, od smrti do wěčnčho wejiti
žiwota. U. Kterýď někdh Nbrahamowi pťislibil a potome
kům jeho.

Sekrcta.

Shlédni milostiwě, prosime Pane, na obět,

keerou tobč za dUsse služebnilů a slUžebnic twých pťinássime:
abhe, ktesým jsi zásthu kťeskanskéwirh dopťál, jim i ošd:
měnh Udělčl. Skrze Kr. P. n. Nmen.
Brcsaci wsseobecná.

Pťijťmňnť. Swětlo wěčně ať jim swťti, o Pane,
lwými swatými na wěkh, neboť laskawý jsi.

deočimxti

wěčně dejž jim, o Pane,

š

a swčtlo wěčné

ak jim swčti o twými swatými Ua wěkh.

Modlitba.

Nechk modlitba prosicich,žádáme, Bane,

dUssčm slUžebnikůw i slUžebnic twých prospiwá: abho je i
ode wssech hťichůw očistiti i twčho whkoupeni oUčastnh Uči:

niti ráčil.

Skrze Kr. B. n.

?lmen.

(Tato msse swatá se wziti můžš, ldykoliw se černá msse sw. slouži.)
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Pťi pochowáwáni mrtwěho.
Episitola (1. k Thešsal. 4, 12u17).

Nechcemek,bra:

tťi, abhste newčdčli o tčch, kteixťžzeanli, abhste se nad
Uimi nermoutili, jako i jiui, kteixčžnemajč naděje. Nebo
jeftliže wěřime, že Ježiš Umixelaz mrtwých wstal: tak Bůh
i th, kteťi skrze Ježťsse zeanli, pťiwede o nim. Nebo toto
wám prawime slowem Pánč, še mh, kleťiž žiwi jsme, kteťi
ostaweni jsme do pťichodU Bánč, nepťedejdelne lěch, lteťiž
zeanli. Nebo sám Pčm š :xozlazem a š hlasem archandčla,
,a š troUboU Boži šftoUpi š nebe, a mrtwi, kteťiž jsoU w
KristU, wstanoU prwni. Potom mh, kteťťžžiwi jslne, lte:
řiž pozůstaweUi jsme, spolu š nimt Uchwáceni bUdeme do
oblaků wstťic KristU w powčtťť, a tak wždhcky š Pánem
budeme. Protož tčsste se wespolek tčmilo slowh.

Ewmlgelimll (sw. Jana 11, 21u27). Za onoho časU
ťekla Marta l Ježťssowi: Pane, kdhbhš bhl th zde bhl, můj
bratr nebhlbh umřel: ale i nhnť wim, že cožkoli požcidáš
od Boha, dá tobč Bůh. Dť ji Ježiš: Wftaneť zase bratr
twůje Řekla k nčmU Marta: Wim, že wstane pťi wzkťi:
ssenř w den nejposlednčjssč. Řerč ji Zežčš: Já jsem wzrťč:
ssenč, i žiwot: kdo wčťi we mne, bhť také umťel, žiw bude:
a každý, kdo jeft žiw a wččxiwe mne, neUmře na wčkh.
Wčťiš:li tomUř Řekla jemU: Qwssem, pane, jci jsem Uwč:

ťila, še lsi ty KriftUš, Syn Boha žiwého, kterýž jsi na swčt
pťissel.

x

Bďšličmš mďcllitbš,

u

rtcrč tcnkrútc sc čikaji, lddž pťi mssi lw. zaznamenňno jcst: dlc libosti.

!Uoďlitda Za ďosaženi pťimlnwp Swatých.
nyopťej,

prosime wssemohonci Bože

abh

“ žpťťmlUwa blahoslawené Rodičkh Božč Ma:
rie a wssech swatých aposstolů,

mUčenťků,

wyznawačů, a panrn, i wssech whwole:
ných twých náš wssUde obweselila: abh:
chom jejich památkU slawice ijejich ochranh

zakaili. Skrze. leen.
Sekrcta.
o

e)l

Qbčtowanými darh

smiťeU, o Pane,

budiž

a na pťimlUwU blaho:

slawené Pannh Marie Be wssemi Swa:

tými twými ode wssech nciš nebezpečenftwi opatrUj. Skrze.
Amen.

Bo Bťijimúni. Pťljali ssme, o Pane, slawice památkU
Blaboslaweně Pannh Marte a wssech Swatďch twých neu
beskč swátosti, popťej, prosime, aďhchom, co w časnosti
whkonáwáme, U wččně radostt dosáhli. Slrze.
Blmene

uup
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Utodlitba Za wesskerý čáď ďnchowni.
Wssemohouci, wěčný Bože, jehožto dUchem cele tělo
swate cirkwe se poswčcnje a ťidi, whslyš naš, jenž za we:
sskerý ťád dUchowni prosime, aby darem milosti twe ode
wssech ťádů tobč wěrnč se sloUžilo. Strze.
Nmen.
Sekreta. Dej slUžebnikůlnxswýln, o Pane, prominuti
hťichů, útěchU žiwota, i Ustawičné ťťzenj, abh tobč sloUžice

stále twč!ho milosrdenstwi dojiti zasthowali.
Skrze. Alnen.
Bo Pťijťmúnť. thwoboď,
prosime Pcme, od hťichů
a Uepťátel prosici tebe služebnikh swé, aby we fwalčm ob:
cowáni žiwi jsouce, žádným protiwenstwim stisnčni nebhli.

Srrze.

Nmen.

Za krále.
Prosime, wssesnohonci Bože, abh slUšebnit twůj N.
náš král, který 1wým smilowánim řizenč králowstwi pťilal,
i wexixwssech ctnostech prospiwal,
bh takto jimi slUssně
ozdoben sseredných neťesti se warowal, a k tobč, jeUž cesta,

prawda a žřwot jsi, w milosti pťijiti mth
Skrze. Nmen.
Stkreta. Qbětowané darh, prosime Pane, poswěs:
abh i pro Uáš se stalh tělem a krwi Jednorozenébo twého;
i nassemU králi k dosaženi spaseni jeho dusse i těla a k
whplnčni UložeUýchjemU powinUosti ton miťosti ftcile pro:
spiwalh. Skrze. NmeU.
Po Bťijimúni. Tato spasilelUá občt, o Pane, Uechas
slUžebUika Twčho N. krále nasseho ode wssech nebezpečenstwi
ostťihá: bh tichost cirkewniho pokoje dosáhl, a po Uplhnuti
tčto časnosti k wččUěmU žiwotu dospťl.
Skrze.
Amen.

Fa shromášbčtň a ročdinU.
QpatrUj, prosime Pane, pro pťimlUwU Marie
Pannh

rodinU tUto ode wssech protiwenstwi;

srdcem tobě se koťť, milostiwě

ostťihej.

Skrze.

wezdh

a jelikož celým

od Ukladů Uepťátelských ji

Nlnen.

Sekrctll.
Bťijmi, prosime wssemohoUci Bože, občl
wroUcnosti nassi: a sirze mocnost této swátosti služebnikh

swě ode wssech proliwenstwi opatrnj.

Skrze.

leen.

Po Pťijťmúnť. Pťijawsse oběti wykoupeni Uasseho,
Uděl nám, prosime milosrdný Boše slawenim, jejich pomoc

twé ochranh proti wssem protiwenstwim. Skrzee leen.

u.qw
Fa snoornost w roďině.
Q Boše, dárce pokoje a milowniče láskh! dej služeb:
nťkům swým prawě š ton wůli ďjednocenť, abychom ode
wssech pokUsseUi, kterě Uáš tiskUoU,whswobozeni byli. Strze.

leen.

Sckrctlle Tčmito obětmi smiťen Uděl nám, prosime,
o PaUe, abychom, jenžto za odpnsstěni winh wlastnč prosime,

nebhli zewnčjssilni obtiženi. Skrze. leen.

Po pťijimúni. Dncha twč lásty w náš wlej, o Bane;
a Uáš, kterých jsi jednim chlebem nashtil, ton milosti
sworně Učiň. j Strze. leen.
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Za protiwnikp.
Nepťátel nassich, prosčme Pane, pýchU erš:
a 1ejich
szrnost mocč prawice swč potlač. Slrze. Nmen.
Sekrcta. Moci tajemstwi tohoto, o Pane, nechať se
d od wlastnich oUskoků očistčme, i od onladů

nepťátelských

zprosstčni jsme. Skrze. Nmen.
Po pťijťmúnť. Qchranče náš, o Bože, zhledni a náš
od nebezpečenftwi nepťátelskěho zachraň, abhchom po odš
wráceni wssech protiwenstwi swobodnoU mhsli tobč sloUžili.

Skrze

Nmen

uuu

er

wsselikých potťebách.

Q Bože, oUtočisstě a silo nasse, přispčj nábožným
prošďám cirkwe swé, jelikož jsi sám půwodce nábožnosti, a
popřej, abychom čeho U wiťe žádáme, skntečnč dosáhli.

Slrze. Amen.
Sekreta. Dej, milosrdný Bože: abh tato spasitelná
občt i od wlaftnich win náš stále očisskowala, l od wssech

protiwenstwi náš chránila. Slrze. Amen.
lčBo pťijimčmi. Pťijali jsme, o Pane, darh swatého
tajemstwi, pokorně tebe prosice, abh to, co jsi na son
památku whkonáwati pťikázal, nám k podpoťe slabosti Uassi

sloUžilo. Jenž jsi žiw atd. leen.

w jakěmkoliw souženi.
Nezhrdej, wssemohouci Bože, swým lidem, jenš w
souženi k tobč wolá: nýbrž pro sláwU jmena twěho milon
stiwč zarmoUceným pťispěj. d Skrze. leen.
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Sekreta. Wřijmi milostiwč„ o B,ane, občti, o lterýchž
jsi chtěl, abh tede smiťilh a jncixn mocnou milosti spaseni

nawrátilh. Skrze. leen.
Po dřijimúni.

Na náš zármutek, prosime Bane, mi:

lostiwč ohlcdni: a hnčw rozhorleni swěho , který spraweu
dliwě zasthUjem, od náe odwrak. Skrze. Nmen.

U) čaď hlaďn.
Dej nám, prosime Bane, nábošné prošbh oučinek a
hlad milostiwč odwrak: aby srdce smrtelnčků poznala, še
thto metlh z twčho hnčwU pocházeji a ton milosti odchá:
zeji. Skrze. Amen.
Sekrcta. Q Bože, kterýz pťitomných občtč i pokrm
k nashcenč, i swátost k oďnowenč oďé podstath pokoleni lid:
skěho čiUiš: Udčl prosime, aby inassim tělům, i nassim
dUssin: podporh z nich se dosláwalo. Skrze. Nmen.
Wo pťijimčlni. Řiď Uáo, prosime Bane, polrmh čaš:

nými, kteréžto wččnými tajemstwimi naprawowati ráčiš.
Skrze. Nmen.
uauuu

Fa běssť.
Q Bože, w nčmžto žijeme, hýdame se a trwáme, při:
hodný déssk nám sessli, abhchom touto časnouxpomoci doc
ftatečnč podporowáni jfouce tim důwčrnčji po wččných stata
cich toužili. Skrze. Amen.
Sekreta. Smiť se, prosime Bane, pro občti pťinessenč
a pťihodnou nám dostatečnčho desstčpomocUdčl. Skrze. Nmen.

Po pťijimúni. Dej nám, prosime Bane, wláhh spasiu
a wypráhlou twáť zemč nebeskýmt potokh naplň.
Slrze. Amen.

etetnč:

Fa jasnšl powětrnost.
K tobě wolajicich, o Paxle, whslhš, a jasnou powčtrc
nosi nám prosicim Uděl: abychom, jenž sprawedliwč za
Uasse hťťchh trpime,

skrze pťedcházejicť twě milosrdenstwi,

dobrotiwosti twé zakusili. Skrze. leen.
Sckrcta. Pťedcházej náš, prosime Pane, milost twá
wždhckh a následnj: a thto oběti, kterě za hťichh nasse
twěmu jmenu l poswčceUi pkinássime, milostiwě přijmi:
abh na pťimlqu Swatých twých wssem nám k spaseni
prospiwalh. Skrze. Nmen.
Bo pťijimňnť. Žádáme, wssemohouci Bože, dobrotix
dwost twou, abhš pťiwalh oďlak zadržel, a jaonst twáťe
twč nám Ukázati ráčil. Skrze. Amen.

Ja oďwráceni bouťkp.
Qd domu twčho, prosime Pane,

nechat duchowni nea

prawosti zapUzenh jsou a zloba powětrných bouťek odejdez

Skrze. leen.
Sckrcta.

Qbčtujem toďě, Bane, chwálu a občti, dč:

kujice tobě za Udělená dobrodini, a pokorně prosime, abhš
nám jťch wždh udčlowal. Skrze. Blmen.
Po pťťjimňni. Wssemohouci wěčný Bože, lenž Uáo
i trestcinim hojiš todpousstčnim zachowáwáš: Udčl prosirim
tebe, abhchom se t z tichosti žádané útěchh těto radowalt, i
darů dobrotiwostt twě wždh zakousseli. Srrze. Amen.

!U čaď morU ďobptka.
Q Boše, kterýž jsi Udčlil, abh i nčmá zwiťata lidem
w prcicech pomáhala, pokornč tebe prosime, abhš těm zwia
ťatům, která k zachowáni lidskčmu sloUži, pro nassi potťebU.

zathoUti nedal. Skrze. Amen.
Sckrcta. Smiťen, o Pane, pťinessenými občsmi pon
moc son
NmeU.

w nassich časech milostiwč núm Udčl.

Skrze.

Po dťijimúnť. Požehnáni twčho, o Pane, nechať lid
wěrný dosáhUe, bh na tčle i na dUssi UzdraweU tobč šádac
noU slUžbU prokazowal, a dobrodini smilowáni twěho wždhx

cky nalezal. Skrze.

leen.

pú.w

Ja ďar lei.
Wssemohonci a nejlaskawěšssi Bože, který jsi žizni skli:
čenémn lidU pramen wodh žiwě ze skálh whwedl; whweď
zelltwrdosti srdce nasseho slze skroUssenostt, abhchom bťichů

swých oplakáwati mohli, a twým smilowánim jich odeo
sstěni dosáhnomi zasloUžili. Skrze.

Sekrrta.

Nmen.

u

Na tuto občť, prosime Pane Bože, kteron

twé welebnosti za hťichh swě pťinússime, milostiwč shlědni,
a whweď z nassich oči ťekh flzi, kterými bhchom plameUh
zaslonženého ohnč Uhasitl mohll. Skrze. Nmen.

Po pťijimúni.

Milost DUcha swatého, PaUe Bože,

milostiwě w nasse srdce wlej, abhchom skrze ni lkánčm slzi
sskwrnh hťichů swých smhli, a twým dopťánim žádoUciho

prominuli od ni dosáhli.

Skr;e.

Nmen.

Fa dosašeni oďpUsstěni hťichů.
Q Bože, který žádněbo nezawrhnješ, ale i nejwčtssim
hťissnilům skrze pokáni milosrdenstwi milostiwč propůjčUješ,
shlčdni milostiwě na modlitbh pokorh nassť, a oswěc nasse
sldce, bhchom twú pťikázani whplnitt mohli. Slrze. leen.
Srkrcta. Tato občte, o Pane, kteroU tobč za prowi:
nčni nasse pťinássime, nechal jest tobč dar pťijemný, a
nechak k spaseni žiwých i mrtwých slouži Skrze. Ltmen
Po pťijimmti. Whsldš prosbh rodinh swe, wssemo:
hoUci Bože, a popťej, abh swatofti ktere jsme od tebe pťi:
jali, ton milofti w náš Uepornsseněse zachowaly. Skrzee
NmeU.

uuu
ša postaweně w soUšeni a llpoknsseni.

Q Bože, který neprawčho osprawedlňuješ a smrt hťi:
ssnika nezádáš: pokornč ton welebnost prosime abhš slU:
zebnikh swě, jenž w twe milosrdenstwi se důwčťUji, nebe:
skoU pomoci milostiwč chránil, a stč:lon ochranon zachowal,
abh tobě stále sloUžili, a žádným potUssenim od tebe se nec
oddělili. Skrze. Amen.

Srkreta.

Moci lajemstwi lohoto, prosime Bane, i od

wlastnich prowiněni

náš

očisk a služebnikům swým wfsech

hřichů odest. Skrzee Nmen.
Po pťijimúni. Nechak Uáš, prosime Pane,

fwč:tosti
pťijatč obmeji, a Udčl,.bh služebnici twoji od hťichů zpro: „
sstčni bhll, abh oni stisnčni wýčltkami swčdomi, plnofti ne:
beského lěkn chlubťti se mohli. Skrze. Nmen.
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ša ZapuZeni Zlých mpsslcni.
WssemohoUci a nejlaskawějssi Bože, milostiwě pohleď
Ua modlitbh Uasse, a srdce nasse od zlých mhfsleni sprosk,
abhchom zaslonžili státi se hodnýxn pťibytkem Dncha swaa
těho. Skrzé. NmeU.
Sckrrtn. Tyto oběti, oePaUe, pro spaseni Uasse obě:
tUjem: abyš totiž dUsse Uasse od nečistých myssleni očistil
a neporUfsené zachowal, a milosti Ducha swatěho oswititi

rcičil. Skrze. leen.
Po pťijimúni.

Q Bože, jenž každěho člowčka pťichá:

zejiciho na tento swčt oswčcheš, oswělx,dprosim, nasse srdce
fwětlem milosti swč, abhchom hodně a welebnostl twé pťi:
jemné wčci smýssleli, a tebe Upťimnč milowati mohli.
Skrze. NmeU.

Za ďosaženi Zďrželiwosti.
Zapal ohněm Ducha swatého ledwi nafse a srdce nasse,
o Pane, abychom tobč neposskwrněným tčlem sloUžili a či:
ftým frdcem se zalibili. Skrze. Nmen.
x

Sckrcta.

Roztthni, o Pane, wazbh bťichů Uassich, i

abhchom tobě úponU swobodon a ččstou mhsli oběk chwály
pťinésti mohli, Uděl nám opčt, co jsi nčxm Udčlil, a spasiž
Uáš skrze prominuli, které jsi spasiti rcičil skrze milost.
Skrze. NmeU.

Bo pťijimťmi. Pane,

pomocniku a ochraniteli náš,

spomáhej nám: i ak zkwete srdce nasse a tčlo nasse silon
sthdliwosti a nowoton čistoty, abhchom skrze občk, kteron
twě dobrotiwosti jsme pťinesli, od wssech pokusseni zprosstčni

bhli.

Slrzee

Nmen.

Fa dosašeni pokorp.
D Bože, který se phssným protiwiš, a milost dáwáš
pokorným, Udčl nám ctnost prawé pokorh, jejižto pťiklad
wčťicim JednorozeUý twůj zanechal, abhchom twého hnčwn
Uadutosti nikdh nepopuzowali, nýbrž darů milosti twé son
poddanosti ziskali. Skrze. A.men.
Sekrrta. Tato oběk, prosime Pane, nechak nám lnčlost
prawě pokorh ziská, spoln pak ze srdci Uassich žádost těla a
oči, a ctižádost swčtskoU zapudi, abychom totiž stťizliwř,
sprawedliwč a nábožně žiwi jsoUce, wččnš odměnh doseihli.

Srrze.

Nmen.

Bo pťijimúlli. Bťijmmi této swátosti, o PaUr, Uechak
fskwrnh hťichů nassich smeje, a Uáš skrze whkonáwáni poe
korh k Uebeskěmu lrálowstwi pťiwede. Skrze. Nmen.

Fa ďosašeni trpěliwosti.
Q Bože, jenž jsi trpěliwosti Jednorozeného swého
pýchu, starčho nepťitele erssil, dej nám, prosime, abychom
to, co Bn za Uáš miloftiwě snássel, hodnč si pťipominali:
a zua jeho pťikladem i swá protiwenstwi trpěliwč nesli.
Skrzee Nmen.
Sckrcta. Darh oběti nassi, prosime Bane, milostiwě
pťijmi, kterč weleonsti twé 8 pobožnosti proto pťinássime,
abhš nául daru trpčliwosti Uděliti ráčil. Skrze. Nmen.
Po pťijimúnť. Tajemstwi swatá, o Bane, která jsme
pťijali, nechak Uám, prosime, milost opět ziskaji, a Uám dar
trpčliwosti we wsfech pťipadUoftech, wždh a wssUde náš
podporUjťce, Uděli. Slrze.
Nmen.
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Za ďosašenl láskp.
Q Bože, klerý činiš, že milUjicčm tebe wssecky wěci
k dobrémU jfoU, dej frdcim Uassim UeerssitelnoU žádost
lásky swé, aby žádosti z twého wnUkUUti počaté žúdným
pokUssenim nebyly promčxnčny. Skrze. Nmen.

Sekretll. D Boše, který náš kobrazn swěmU fwá:
tostxni a pťikášanimi obnoiješ,
Učiň kroky Uasse dokonalě
na cestách twých, abychom dar lásky, který od tebe očeláa
wati můžem, skrze tyto občtowané oběti prawdiwč dosáh:
noUti mohli. Skrze. Nmen.
Po přijťmňni. Milost DUcha fwatého, prosime BaUe,
Uechťxksrdce Uasse oswiti,

a sladkosti dokonalě láskd

hojUč

náš občerftwi. Skrze. leen.

Fa pťátelp.
Q Bože, který jsi darh lásky do skdci wěťicich fwých
frrze milost DUcha fwatčho wliti ráčil: dej slUžebnťkům a
slUžebniciln swým, za kterč ton dobrotiwost prosime, zdrawi
dnfse i těla, abh tebe ze wssi sily milowali, a co tobč se
lťbč, celoU láskou wykonáwali. Skrze. leen.

Srkrrta.

Smiluj se, prosime Pane,

nad slUžebnith

a služebnicemi swými, za lteré jfme tnto obět chwály twč
welebnosti pťinefli, aby skrze tyto swatě obťadh mtlost
swrchowaného požehnáni obdrželi, a sláwu wěčné blaženosti

dosábli. Skrze. leen.
Bo Bťijťmňni. Božskú obětujicetajemstwi, prosime Pane,
aby tyto spasitelně swútosti těm prospiwaly k UžttkU a poe
koji, za jejichžto láskU tyto obětk twě welebnosti jsme pťiu

neslil

Skrze.

Msse swaeei.

Nmen.
23

C

Fa Uepťátelp.
Q Bože, milowniče a ochranče pokoje a lásky, dej
wsselikým nepťátelům Uassim prawý pokoj a lásku, i Udčl
jim odesstčnť wssech hťichů jejich, a náš od jejich onladů
mocnč whswoďoď. Skrze. Nmen.
Sckrrtll. Bro pťinesseně občti, prosime Pane, smiť se
a nciš od nassich nepťátel milostiwě whswoboď: i jim proe
minUti jejich winh Udčl. Slrze. Amen.

Po pťijťmúni. Toto pťijimáUi, o Pane, at miš od
hťichů whswobodť, a pťed ouskokh nepťcitel chrcini.
Blmene

Skrze.

nbn
Ja wěZnč.

B Bože, který jsi sw. Petra aposstola okowů zprosstě:
nčho ďez porusseni whwčsti ráčil, rozwaž poUta slUžebnika
swěho w zajeti postawenčho, a pro jeho zásluhy popťej,
abh bez sskodh whwcizl. Skrze. Wnen.

Sckrcta.

Na ldto občti, prosime Pane, ate hojně por

žehnáni šstoUpi, abh wězného toho okowh rozwázalo, axnáš
z jeho whswobozeni brzo obweselilo. Skrze. Amen.

Po pťijťmúni. Modlitbh nasse, prosime Pane,

milo:

stiwě wyslhš, a skrze swátosti, kterč jsme pťijali, slUžebnika
swěho od wazcb wčzeni jeho whswoboď. Skrze. Nmen.

ša ccstUjici na wodách.
Q Boše, který jsi otce nasse rUdým moťem a pťeš
welikč wodh pťewedl, chwálice čest jmena twého tč pokornč
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prosime, abhš slUžebnikh swč na lodich pťed boUťemi chrá:
Uil, a je stcile bezpečným pťistawem a tichoU plawboU opa:

tťowal. Skrze. Nmen.
Sekreta. Pťjjmi, prosilne o Pane, modlitbh slUžebniků
swých o občsmi občtowanými, a za kterč tato tajemstwi
flawčme, th ode. wsseho nebezpečenstwi opatrUj. Skrze. Nm.

Po pťijťmúni. Poswčceni božským tajemstwim, ton
welebnost pokorně Pane prosime a žádčxme, abyo slnžebnikh
swě, na kterč dary nebeskými pamatuješ, skrze dťewo swa:
tého kťiže i oddhťichů odwrátil, i ode wsfech nebezpečena
stwč milostiwč whswobodil. Skrze. Nmen.

ša spaseni šiwých.
Propůjč, o Pane, swým wčťicim prawice nebeskě pou
moci, abh tč celýlň srdcem whhlrdáwali, a čeho hodnč žč::
daji, dosáhnoUti zasloUžili. Skrze. AmeU.

Selreta.

BUdiž milostiw, o Bane, prosbám nassim,

a thto občti wčrných swých, kterč tobš za spaseni těch pťi:
nássime, milostiwč pťijmi, i aby žcidost žádnýho nebhla
marná, žádná prosba oslhsfána, popťej prosime, abhchom, co
důwčrnč žádáme, skUtečnčdosáhli. Skrze. Nmen.

Po pťijimúni.

Dej

wěťicim swým, prosime PaUe,

stálost U wiťe a Upťimnosti, aby w božskě lásce potwrzeni,
žádnými pokUssenimi od jeji dokanlosti se neodwrátili.
Skrze. NmeU.

Yolmšnosti b swňtosti Uošúni.
Q pbnu

Modlitba k Dllchn sw.
Utčssiteli zarmoucených, Duchu swatý,
xBože! račiž milostiwě pro zásthh Pána

ll
LW

“
,
„

j

měho Ježisse Krista, za mne utťižowaného,
moji pamět posilniti, abhch wěděl, čeho
se nedostáwá inně, a poznal, co twč We:
lebnosti na mnč se nelibi. stěk
můj

ll

rozum,
abhchwňli,
poznalabhch
welikost
swých hřťchů;
roznět mou
se zhrozil,
abych

se odťekl, abhch se warowal swých hťť:
chůw, i abhch jedinč lebe nhni nade wssecko milowal.
Amen.
zgpupuo

Zrcadlo zpowědni.
1. Bťikázan:

„W jednoho Boha budeš wěťit.“

Zkoumal jsem wssetečnč w tajemstwich Božich? u Po:
chhbowal jsem o nčkterěm článku wiry? u Q kterých článcich
wiry pochybowal jseme? u
Tnpil jselgl Učcni wirh katoljckč?
uxuoTUpil jsem obťady katolickč? u Cetl jsem knihy kaciťskč?
u chowal
jsem wssctečně š kaciťi? xxx Pťiwolil jsem kU

kaciťstwi? eu Bhla mi wjra jako wira?

u

Pochybowal jsem

w ťizeni Božieť

uu

Pochybowal

jsem w pomoc Božie?

Reptal jfcur proti Bohu?

u

Wykonáwal jsem modlith

dbaUliwě? bu onmim:l

jsemmodlith?

ueu

Ueu

u Zonal jsemUad

milosrdensiwim Božim? Spolchal jsem se opowážliwě na miloe
srdenstwi Boži? n Užiwal jsem powěr? uoa Dal jjem fi
hádatř? Dal jsem si karty wykládati? uu

2. Bťikázaui.

„Newezxneš jmena Božiho nadarmo.“

Mluwil jjem potUpUč o BohU; o jeho swatčm nábožen:
stwt; o jeho swatých? u Přisahal jienl bez potťeby? Přiu
sahal jfem kťiwč? u DonUtil jsem jiných k pťijaze bež pou
tťebyeť u Učinil jsem slib bez rozwáženi? uu Newyplnil jsem

slib swůj? xu Zrussil jfem slib swůj? u Jmenowal jfem
lehkomyslnčjmeno Boži, neb jmena swatých? u
Klel jsem?
uu Jest to můj obyčej kliti? u Užiwal jsem siow sw. pisma
k UeslUssným žcrtůnck

3. Bťikázani
Zároweň:

xu

Boži: „Poumi, abhš den swátečniswětil.“

1. Pťikázani cirkwe: Zaswčcenč swátky fwčtit.
2 Bťilazant cirkwe: W zajwěcený swátek cetoU mssi swatoU
pobožUč slysset
Wykonáwal jjem slnžebne práce we swátek bez potťeby?
u Wykonáwal jfem slUžebUč prace we swátek bez náležitěho

powolenieě uu Brodáwať jfem mezi slUžbami božimi?
Stráwil jsem čaš swátečni U konáni nepotrebnč cesty? u

u
we

hrách? ux w piti? u w taUci? u
toU?

Zmesstal jsem mssi fwatoU? u Zanedbal jsem mssi fwau
ux Zdržel jsem jiných od mssi swatee? uu Slysscl jsem

wate?
u
ťnssi
swatou
roztržitč?
a:..Bťikázan

u

Wytrhowal

jsem jinč pťi mssi

„Čti otce swčho i matkU swou.“

Nenáwidčl jsem rodičů swých? u

Ubližowal jsem rodi:

čům swým? u Pohrdal jjem rodiči swými? u Bosmiwal
jfem se rodičůmť u Hanl jsem rodiče? u Klel jsem Ua
rodiče? u NesloUžil jsem rodičůmeě u Neposlouchal jsem
rodiče? uu onUsstčl jsem rodiče swe w potťebč? uu Nec
modlil jsem se za swoje rodiče? uu
(Qtázky pro rodiče :) Nepčidržowal jsem ditek swých k prawč
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wiťe e? u Nedal jsem je potťebným wčcem thčowate? ux
Newystťihal jfem se jřm dáwati pohorsseni? Nepečowal jsem
fo
wyjžj)lš) dobrě?

uu Bhl jsem showiwawý proti

chpbám ditek

Co se zde ditek týká, to se týká wssech poddaUých, a k čemU
jsoU rodičowč zawázáUř, to jest powiUUosti wssech pťedstawených.

5. Bťikázan:

„Nezabiješ.“

Uďližil jsem sobč Ua zdrawie? u Ubližil jjem bližUiUlU
Ua zdrawi? uu Chowal jsem w srdci jwčm zásit a hnčwe?
u Mstil jfem see? uu Dal jsem jiUým pohorssenieť uu Byl
jsem cřzich hťichů wineU? u
Nadil jsem k hťichne? Welel
jsem k hťichu? uu Swolil jsem k hťichUe? nu PoUonal
jfem k hťichUe? uxu Chwálil jsem hťichU ? u
Tajil jsem
hťichU? uu Mčl jsem podilU Ua hťichU? u
Netrestať jsem
hťichU? u Zastáwal jsem hťichUe? nu

6. a 9. Pťikázani:

„NesesmřlUiš.“ „Nepožádáš man:

želky bližniho swčho.“

Mčl jsem Uečistú UlhssleUi, a swolřl jjem jim? xu Wy:
rážel jsem se pťedesslými hřichy Uečistoty? uu Whrážel jjem jc

Ucčistými sze? u
Swolil jsem k Uečistým žcidostem? u
Diwal jsem se Ua oplzlé obrazy, wčci š zalibeUim? au Cho:
wal jjem takowých obrazů, kUih a jiných wčci w domč swčm? uu
Boslonchal jsem š zalibeUim oplzlč ťečie? au MlUwil jsem ha:

Ueonsti?

Pťed dospčlými? u

newiUUými?

uu

Swádčl

Pťcd žeUskýmie?u Pťed dčtmi

jsem jiUč k Uečřstotč? xu K jakč

UcčistotěidKoho? uu SUad eriUUých lidř? u
haUebUým dotýkáUim sebe, Uebo jiUčho?

Prohťessil jsem se

uu UčiUil jsem nečistý

skUteksám seboUe? u š jiUoU ofoboU? u swobodmmid ux
8 prowdaUrU e? u š pťibUzUoU? au (Udej při tťchto hťissich,
kolikráte) jsi jedenkaždý hťich zpáchal, Udej, co jsi jesstě Uečistčho
zpáchal.

7. a 10. Pťikázani:

„Nepokradeš.“ „Nepožádáš statkU

ďližniho iwčho.“
Kradť jchtřd uu Podwedl jjem jiUčho w miťe Ueb wázceť
uu Zadržel jsem UčkomUjeho siatkUid u Zadržel jsem dčlni:
kům mzdyid n Učinil jsem sskodUjinčmUř uo DopUstil jsem

se lichwheťu Neanrátil jsemwčckraderU? u

Neanrátil

jsem wěc UalezerUe? u
Neuahradil
uu ToUžil jsem po cizim statkU? uu

jsem fskodU UčiUěUoU?

8. B ř ik ciza Ui : „Nepromluwiš kťiwčhoswčdectwi.“

Swčdčil jsem kťiwč? b

Zalowal jsem kťiwč? nu Lhal

jsem? u Pomlonwal jsem? u

Utrhal jsem na cti? uu Měl

jjem křiwč podezťenč? uu BosUzowal jsem? u

Sočil jsem Ua

jinč? n Nehájil jsem dobrčho jmena bližniho? uw Neodwo:
lal jfem pomlUwy a Ua cti Utrháni? u

3. Pťikázani

cirkewni:

Ctyťicetidennťpůst, čtwero

sUchých dUů, a jiUč Ustanowenč posty zachowáwat,

i w pátek od

nlasitých pokrulů fe zdržowat.

Jedl jsem masitých pokrnlů w pátek? u

Jedl jfem ma:

sitých pokrmů w jinč dny postnče? u Nezachowal jsem půst w
dny Ujmye? u (den Ujmy t. j. deU, kde se jen jednon do sy:
tosti se najisti dowolUjez bn Takowč dny jsoU wssecky de
w
postč mimo nedčle.)

4. Pťikázan

cirkewni:

swčmU UaťřzenčmU knčzi je zpowidat,

Nejmčltč jedUoUw roce
a pťi čafu wclikonočnčm

welekmon swátost pťijimat.

Newykonal jsem welikonočni sw. přijčmáni? u

Je to již

wice Uež rok, co jsem Uebyl U sw. zpowčdi?

Sedmero
Byl jsem pyssltý? u

hlawrlčch hťichů.
Byl jsemmarný“? u Wyhledáwal

jsem pťi dobrých skUtcich jen chwálU lidskoU? u Byl jsem la:
komýe? u Byl jsem proti chUdčmU zatwrzelýe? uu Byl jiem
smilný? uur Záwidčl,jsem sstčstč jčnému“? uu Nadowal jsenl
se z nesstčsti jinčhoe? nu Byl“ jfem Uestťidmýe? ux Hnčwal

jsem see? u

Byl jsem liný?

uu

Některčhlain

otázky.

.

Zamlčel jfem Uěkterrj hřiche? Wykonal jfem pokáUi, jak mi
Uloženo bylo ? Kterčho hjčichu bhch litowal Uejwice, kdybych nyni
Umťiti měl? m Kterčho bťichU jsem se dopUstil Uejwice? uo
Jaké pťiččnh, pťiležitosii, mista a osoby býwaji nejwčce pťičiUoU
hťichů mýche?

puuru
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Modlitba

po zpytowčmi.

WssemohoUci, wěčný Bože, já nehoďně stwoťenť tobč
se klančm. Pádám pťed teboU a pťed obličejem welebnosti

twě; i žádám pokornč, abhš mne pro bťichy mě nezatra:
cowal. Udčl mi milostiwč časU, bych fe z nich kcili mohl;
dhch jich dokonale litowal, a zkronssenč znich fe whznal.

Skrze Krista Pána nasseho. Nmen.

Modlitba litosti lJcžťssi Kristll.
(Dle Blosia.)

N teď se Uchleji k tobč, o božský Spasiteli můj,
Ježissi Kriste! k tobč! u QUtočisstč hťťssniků; k tobč, x
o Spáso kajicich, a prosixn o milost a odefstěnč.
Q jak těžce jsem za žiwobhtť fwěho hnčwal tebe!
ncwděčnost na newděčnost jsem mnošil; twč milosti laskawč
we mnč oUčinkujčci jsem fe protiwil; ach, hťichy na hťichh
wčžil jsem! Q jakč to množslwi hťichů a neprawofti mých!
Než, což wsse to proti množstwi a welikosti flitowúni twýchl

u Ty jsi o Ježifsi! oUtočisstčme a smilowáni, lho pra:
men milofrdenstwi, kterýžto žádněho nečistěho llchlejiciho
se k tobě nezawrhneš, Uýbrž očisskuje ho nad nim se

smilowáwáš
Hle, pťicházim u w hřissich llesajici u k tobč, Uemoha
Uičeho rozwinoUti pťed teďoU, krom bťemene fwých hťichů!
i pádám k nohoUm twým, lxiskntwou wzýwale o smilowáni; t

zachowej a whfwoboď mne, o Spasiteli můj! ochraň mne
skrze swaté jmer twč! pewnčk wěťťm, še neni zločimx.tak
wellěho a Uefmirněho, lterýžby Uemohl shtazen býti skrze
záslUbh twěho swatčho wtčleni, obcowčmi, Utrpenč a smrti twé.
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Ježissi!

pramene nasseho spasenč, ano salna Spáso

Uasse! Na ouplne shla;eni wssech hťčchů mých občlUji
tobě tedh wssecka tajemslwi nasseho spasenč, twé člowččeUu
stwi a narozeni, twč obcowáni, twč Utrpenč a smrt. Jakož

i wfse to, což milě tobč na blahoslawené matce twč, Marii
Pannč a na každčm z milých Swatých twých.
Spanilý Ježissi! twá Uedostihlúnewinnost budiž náhran
doU twěnm Blci za winU mých hťichů. Zastťi hřťssný
žiwot můj zásluhami swými. Dej, abh žiwot twůj spojil
se š žiwoteln mým, abhch se ftal stsze tebe a w tobč čistým
a dokonalým. Ty8 tenlýž dobrotiwý a milosrdný Bůh,
kterýž jsi pťijilnal

hťissnťky a publřkánh, jenž se Utikali k

tobě. B zajisté, že mne jedinčho newhwrhneš z milosti
swě. Wzdáliž se ode mne Uedůwěra tato, nebo trwá milou
srdenstwi twé na wěky a milosti twč nenč konce. Thš na:
děje má a útčcha má, upokojeni mč a důwčra má! Qd:
pousstěti hťichh, nejwětssi radost pčxsobi tobě, Ueboč kajicich
rčed na milost p,ťijilnáš! Hťichy mč! mi odpustťš, jako jst

odpnstil trýznitelům swým. Q Smilowniče božskýl pťispěj
mi lU pomoci, abhch knčzi, námčstkU twěnm, ze wsfech
hťichů mých od platnč zpowčdi spáchaných Uáležilě se whznal;
abhch se jeho otcowskému napomemxti z cela odewzdal, we
wssem ho Uposlechl, a zúst jeho slowa milosti twč Uslhssel
Nezousej! odpoUsstěji se tobě hťichowč twoji! Nmen.
(thž do zpowědnice wstonpiš, poznamenej se sw. lkio
žem, a rciž:) Brosim Wáš ctihodný otče, za swaté požehnánč,
abhch se mohl dobťe a zcela wyzpowťdati.
(Pak modli se obecnoU zpowčď.) 8á bidný hťčssnčt
zpowidám a whznáwám se BobU wssemohoucimu, Marii.
jeho důstojné matce, wfsem milým Swatým, a Wám, otče
duchownč, na mistč Božčm, že jsem od swé posledni zpowědi,
která se stala . e . (tU se powi, kdy jsme se naposledy zpowi:
dali)...
často a mnoho zhťessil, mhsslenim, ťeči a skUtkh,
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zwťússtč se winen dáwánl, že jsem...

(tn se počnem ze

swých hťichů zpowidatř.) . . .
Tčch a wssech swých jiných wčdomých i newědomých
hťichů, kterých jsem se bUď sč:m dopuslil, neb kdež jsem winen
bhl, že bhli od jiných zpácháUi, srdečnč lituji, protože jsem

Boha,

nejlepssi a lásky Ueshodnčjssi dobré,

jimi Urazil.

Qpradet
lninim, Uikdh wiǧe nehťessit, a wsselikč!pťťleži:
tosti k hťichU se warowat. Zádám Wáš ctihodný otče, za
kněžskě rozhťesseni a za spasitelně pokcilli.

Modlitba po zpowčdi.
(Dle Hanra.)
Q Bože nejmilostiwějssi! těssim se zdobrotiwosti twč,
že jsi popatťil

Ua bčdU UwU. Q

twáť twá Uade lnnoU. Jat

popťej,

abh fe skwčla

weliká jest dobrotiwost twá,

kteronž prokazUješ těm, kteťiž se boji a dňwěťUjť w tebe.

Požehnán bUdiž Hospodin, jessto lnnč podiwlloU milost son
prokázati ráčil; Uebot prawil jsem w oUzkostiswé: zapUzen
jsem pťed očima twýma, a předce jsi whslhssel hlaš wolánč
mčho.
, Q pťedraháť jest dobrota twá Božel jessto hťťchh
odpoUsstťš, DUcha swatčxho udiliš, a sprawedliwých zachowáo

wáš pod perUtť son.

Qplýwajit

hojnosti darň twých;

napáliš je sladkosti nebeskoU, co proudem žiwým.
Bane a Bože můj! welici ssoU diwowě twoji i budU
je hlásati, ač je sččsti nelze. Neodwrach jenom ode mne
milosrdenstwi swě nikdy a dobrota a lciska twá ochraňujž
mne wždy. Nadowati a weseliti se mnseji wssickni, kteťiž
po tobě toužčce, milujť spasenč swé: jimt zwolati jest powždy:
Božehnaný Hospodin, Uebt chud a bidný jsem; Hospodin
ale má pěči o mne. Jistč thš spomocnik a wyswoboditel

Zšš
můj, jeUž š dobrotiwosti, wčrnosti a pomoci son nemesská.
Srdce mé hotowo jest, o Bože! prozpčwowati a chwúliti
tebe; Uebot dqbrotiwost twá jest tak neobsáhlá, jako obloha,
a prawda twá rozssiťena iest, kam až dosahUji oblaky. Když
se na lože pokládám, mhslčm Ua tebe; kdhž procitUji, mlU:
wim o tobě; nebot prawice twá držť mne, q dUsse má
lpi Ua tobě.

MilosrdUý a inlostiwý jest Hospodin, showiwajici a
welikč dobrotiwosti. Nenaklúdát š Uámi podlč hťichů Uassich;
aniž podlě neprawofti nassich odplxici Uám. Jako jest whsoko
obloba Uad zemi, wznássi milostiwost swon nad těmi, kteťiš
se ho bojč; a jak dalelo jest wýchod od západu, tak daleko
wzdalUje hťťchh Uasse od nciš. Jakož se smilowáwá otec
nad ditkh swými, slitowáwá se i Hospodjin nad těmi, kteťiž
hledaji ho. nu Qtče! milost twá oblažiž mne Ua wěkh wělůw;

skrze Ježisse Krista ShUa twčho, Pána Uasseho. Nmen.
Pťiteli a slitowUťče kajicich hťissnirů, Ježissi Kriste!
jenž jsi pťissel na swět, abhš hledat a spasil, coš bhlo
ztraceného. chimot tobě, w jakém pokUsfeni a Uebezpečenu
stwi jsem w newhhnutedlUém obcowánč še swětem,djenž
Boha swěho lak málo zná a milUje. Q wčrný Pastýťi!
pťispiwej mi w tolikerých pokUssenich; stťežiž mne, Uabádej

mne, weď a posilni mne swatým DUchem swýln, abhch
nikdh již do hťichů Ueklesl, zkterýchžto mne dneš whswobo:
dilo milosrdenstwi twč.

Swatá Maria, a wh Swati Boži! orodete za mne
pťed trůnem Nejwhšssiho, a milosti mi whproste, abhch w
doďrěm setrwal, a tak rozloUčiw se Uěkdh š wezdejssnosli,
welebil dobrotU jeho a milosrdenstwi B wámi na wýsostech.

Nmen. Qtče náš u atd.

Pťed sw. pťijimúnim.
Bože, Qtče wsseonhoUcť! Já nehodný bťissnčkpťčstupuji

kstolu jednorozeněho Shna

twěho, Bána nasseho Ježisse

Krista, já Uečistý k pramem: milosrdenstwi.

8 protož žádám nesmirnou dobrotiwost twon, abhš
mon Ueččstotuobmhl, a lástou son roznitil, bhch takoon
čistotou a pobožnostč tuto Swátost pťijal, abh to tobč kU
sláwě, mnč pak ku spasenč sloužilo.
Pane Ježissi Krčste, th wěčný knčzi a králi! skrze zau
slnhh twěho pťehoixkčho Umučeni, a whlitč twé předrahě
krwe dej, abhch já Uebodný hťissUič tajemstwč přepodiwnč

Swátosti twě patťici úctou a láskoU pťijmoUti mohl.
Nejswčtějssi DuchUl který jsi son podiwnoU lnoci
roznm aposstolů oswčtil, a srdce jejich láskon k BohU a k
bližnimU, UepťemožitelnoU trpčlčwosti a siloU pťeholně na:
plnil, nawsstiw mne nehodenéhoslušebnira swěho, který spasitelně
milosti ani hoden neřxč,i Učiň, abhch těloBána nasseho Ježisse
Krista tak wroUcnč pťřjal, abych skrze toto swaté pťijčmáni
žiwota wččnčho dosábxxoUtčmohl.

Nmen.

Wszzeni wčrh.
Kdo mi Udčli, nejsladssi Ježissi, abhch pod rousskoU
způsob swátostuich twoji twáť spatťiti mohl, na kteroU ťá:
dali andělč hledčti? Kdo mi Udčli, abh se mi zlewjlh prao
mend spasttedlně twých swatých pčti ran; kterě sice očima
wirh na twěm tčle spatťUji, a Uznáwám, že jsoU pramenh
wodh žiwě Ua obmhti hťissnč dUsse mé. Q Pane můj, a

Bože můjl

,

Nejpewnějssi wčron wěťčm, že w těto nejmilostiwčjssi

Swátosti altúťni skntečnč přčtomen jsi, lako Pán můj
a Bůh můj, a pro tnto prawdn tisickrát Umťiti holow jsem.

Wčťim, že w těto Swátosti skUtečnč twě nejslawnějssi
tčlo jest, kterč jest tasnějssi než slunce, 8 toU neporUssenosti,
krásoU a welebnosti, která w nebi pťebýwá, nad kteron wět:
ssi neni, a mysliti se nemůže. Zde jest krew, která za nasse
spafeni na kťiži wylita jest byla; zde jest dUsse, která wssi
milosti a moUdrosti oplýwala ; zde jest Božstwi twé, Slowo
totiž wssemohouci, sirze kterě Qtec wsse stwoťil; Ueb th jsi
w thi a Btec w lobě. Tok je stťed wssech zázraků twých,
tole jest nejwětssi zázrak twůj, který pťewhssuje mhsl wssech

tworů; to je prawda newhslowná, kteroU ton
wfsech utrpenich wh;náwati

milosti we

budU.

WszzeUi Uadčjea
W tebe jediné naději skládúm, nejsladssi Ježissi, poně:
wadž ty můj Spasitel, th má sila, th mě oUtočisstč, th má
podpora, th praxnen wssech mých statků jsie Jak bhch mohl
se opowážiti pťistoupit k twěmU stolu, kdhbyš th mně dů:
wěrh nedodáwalx, jenšš mne krwi whkoUpil. Na twou
dobrotiwost se spolehaje přjstUpUji l tobě, jako owce bloUdicť
k pastýťi, jako nemocný k lěkaťi, jako wlnný a k fmrti odsoU:
zený k swěmU prostťednikU a zastupiteli, abhš mne opatror

wal, chránjl, Uzdrawil a posilnil. Z propasti ničemnosti
fwč! wolám ! hlubokofti dobrotiwosti twé; nebo, ačkoliw
hťichowě moji mnozi a tčžci jsou welmi, nicměně doufám
odpusstěni, když twě mllosrdenstwi a cenu twě krwe pozorUji.
Smiluj se nade mnoU a spae? mne, jenž nikdh neopoUsstiš
doUsajici w tebe.

Wszzeni lásky.
Jak mocnoU láskoU, o nejlasiawějssi Ježissl,hoťelo srdce

twč, když jsi, odcháǧeje ze swčta kBtci, Uám stůl pťlprawil,
jenž wssecku rozroš a libeznost chmi w sobě má. TU jsi
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mezi Uáo wsseckeUpoklad milosti swč rozdal, abhchom tobč ,
jeUž lsi Uác w nesmirně lásce pťedessel, ze wssi silh láskU
zplč!celi.

MilUji tehdh tebe, co son jedinou útčchU w tomto
pUtowáni, co jedinoU nadčji práhnonci dUsse swě, co jediné
sstčsti a Uejwčtssi dobro, kterě na zemi požiwati mi lze.
MilUji tebe z celého srdce swěho, ze wssi mysli swě, ze wssi
silh swé o kčžbhch tebe každě chwile horoUcnčji milowati
mohl. To jest mci wroUcč žádost, tat jsoU lkáni a wzdyr
cháni srdce měho. Nebo wssecky mohUtnosti dUsse mě kso:
bč táhneš, an lačnoU dUssi pťedrahým tčlem a krwi son
krmiš, naschješ a paseše Q jak zawázán jsem k tomU,
abhch tebe milowal! Q ohni wšdy hoťici, a nikdh nehau
onUci! Zapal ledwi moje a srdce mě, abhch hoťel láskoU

ton.

Oheň

abhš seslal na zem, pťissel jsi; o zapal jej, a

wice jej prs.dznčf,abh wždh roftl. Wždh tebe milowati bUdU,
kdhž mUč silU k lásce propůjčťš, a tim wice tč milowat bU:
dU,. čim wice mi mřlosti dáš; Uikdh wssak tč nedUdU mdci

rlni,lowat, jak toho zasthUješ.
,

T

,

e

e.p
t„

s

Wszzeni

toUhh.

s

Bťijď, Bane Ježčssi, jedřná spáfo dUsse mé, a wlej do
usrdca! mého bojnost sladkosti swě, abhch ničeho Uemilowal,
ničeho Uežcidal, jenom tebed Bkijď o radosti a sstěsti moje,j

přijď o Uaděje a silo má, neb U tebe jest bohatftwiasláwa,
tyš žiwor a útčcha má. O réžby, až pťijdeš, wssecky roz:
kosse swčta obrátily se mi w hoťkost, abhch pťi tčchto ne:
beských hodech š teboU šjednocen, š teboU na wěkh rozdčlen
Uebhl. Nmen.

Wszzeni

búznč.

K stolU hodů twých, o Pane Ježifsi, pozwán od tebe,
přiftonpiti žádám; awssak celý se třesn pro hlao swatěho
aposstola, jenž prawi: „Kdo ji chleb tento, a pije krew

Páně

nehodnč,

winen ďnde tčla a krwe Pánč.“

N

jak bhch se nelnčl báti, když welikon bťdUe son Uwa:
žUjie Tak dloUho již požiwám toho Uebeského chleba a
pťedce chixadnU; celoU Uebeš radost w sobě nosim,

a pťedc

marnosti swěta hledám.

pramen

Swrchowaněho Boha,

wsseho dobrěho tolikrát přijimám, a pťedce k BohU se ne:
túhnU, nýbrž celý k zemi připontčm jsem. Tor jest má
oUzkost, tot mč welikč! skličeni. Poněwadž ale wim, že
Uejwýš dobrotiwý jsi, opět k tobč se Utikám, a tebe jako
nejlaskawčjssťho the swěho žádám, abhš mUe očistil, Uzdraa

wil, naprawil a milostmi swými ozdoďil. derat

srdce

mě ode wsseho stwoťeni, a Učiň, abh dUsse má láskoUton
napojenú nic wice Uehledala než tebe.

WszzeUi wdččnostida pokorh.
Kdo jsem já, neskončená dobroto, že Ume swým pťen

drahým tělem a krwi pásti a nashcowati ráěišř Jak tobč
mám za to dčkowati? Jak tobě odplatitiza to, co mi Uděliti,
rcičišř Tehdy, jako ty nejmiloftiwčjssi Ježissi! sebe celéhoe
za pokrm se mi dáwáš, tak i já sebe w ton slUžbUse za:
swěchi. Cožkoliw mám, cožkoliw jsem, cožkoliw mohU, to
zcela tobě občtuji a odewzdáwúm, abhš mne zcela pro sebe
ziskal, a Uetrpěl, bh mnč něčeho se jesstě nedostáwalo.

Nesmirný, hrozný, Uejmocnějssia erthhtatedlUý

Bor

žel Hle, jakě jest smilowáni twé, a jakú jest bťda mojel
Tyš král králů, thš Pán panownčků, který na zemi hlediš,
a činiš, abh se pťed tebon tťásla; thš pramen swatosti,
pťed nimšto ani andčlč nejsoU čisti; tyš slUnce swětla wču

čUčho, jenž pťebýwáš w swťtle Uepťistnpném. A já neči:
stý, Ueščislnými hťichy posskwrnčný, jak se mám opowážiti
k tobč pťistoupit, já čerw zemský? Wssak, jakkoliw tomu
jest, a pončwadž twč milosrdenstwi wětssi jest nežlibida mň,
mluwiti k tobě bude prach a popel já. Shledni Ua mne,
nehodnčho slUžebnika swěho, Qtče milosrdenstwi! pťijmi
mne, lterěho tak laskawě woláš k sobě. Již jsem poznal,
že bez tebe nic nejsem, a mimo lebe že neni spaseni ani
žiwota. Ussetť hťissnita, a propčxjč mně nehodnémU lni:
losti, abhch skrze tebe žiw bhl, a w tobč spaseni dossel.
Jenž jsi žiw a lralUješ na wělh wčkči. Nmen.
(thž

již kstolu Púnť pťistxlpUješ, szď

jesstě litost Uad hťichh fwými,

a rciž:)
Q Bane, nejsem hoden, abhš wessel pod stixechU moU,

ate toliko rci slowem, a Uzdrawena bnde dUsse má.

(Tťi:

lráte).
(Bak wzdechni:)

K tobě můj Jržissi pťistupUji, w tebe doUsám, w tebe
wčťim. Tebe nňlUji z celčho srdce nade wssecko. u Pťijď
o Ježissi, a rač mne hťissnita swým tělem a krwi unasytiti,
oďčerstwitť, Uzdrawiti a posilniti.
Již, co jsem hledal, widťm; co jsem žádal požiwúm;
láskoUk Ježissi práhnu, a w srdci celý hořim. m u
W srdce swě jsem tč pťijal, tobě se zcela odewzdáwám;

lýž jsem twým nhni i na wčkh. u u

Po pťijimúni.
Nhni, ldhž jsi pťijal Spasitele swého, pozafžaw sž!w
modlitbcich swhch, a nech Ježisse mlUwiti k tobe. Žadej,

jel slowh SamUele: „MlUw, o Pane, nebot slhssl

služebUik twůj.“,

7

Učiň pťedsewzetr, že whplniď

tebe žádá. m

bez odkladu, co on od

369“

Wčřim w teďe, Bane můs a Boše můj, že we mnč
pťebýwáš.

Nechak

zakUsi dusse Ulá Uwc a sladkost pťťtoe

mnosti twě; oswčč ji, a wirU seji rozmnož!
DoUsám, nejdobrotiwějssi Ježčssi, še se staUU twých
zásluh, a Uebeských darů oUčastUým. Co mi odepťeš, kteu
rěmU sám sebe jsi dal 9 Již mčUU tebe, kterýž wssecko můa

žeš, již tč požčwám, kterýž anUješ a wládneš nade wssim.
Nechtčj již, o frdce moje, zeintť hledati, co milUješ; máš
w sobě nebeš rozkoš, Boha Uejmilostnějssiho.
MilUji tebe, božský hoste můj; roznčt we mně láskU k
tobě; dej, abh nikdh UeUbasla aniž ochábla. Q dusse moje,
odewzdej se zcela srdci otewťenšmU lUto Ježifse Krista, rteré
jest trůn láskh, pťčstaw milosrdenslwč, luoťe milosti, reij dou
konalosti, a hlUbokost Božstwi.

Modlitba

sw. Tomásse Nkwinskěho.

DělUji tobě, o Bane swatý, Qtče wssemohoUci, wěčný
Bože, že jsi mUe hťissného a nehodněho slUžebnčka swčho,
pro šádně zásiUhh moje, nýbrž z pouhčho milosrdenstwi

swébo pťedrahým tčlem a krwi Syna swého, Pcina nasseho
Ježčsse Krista nashtiti rcičil. J prosim, abh toto swatě pťi:
jimáni mi nesloUžilo k trestU, nýbrž abh mi prospiwalo k
odesstěUi; aby mi bhlo zbrani wčrh, a fstitem dobrě wůle.
Nechar mi pomcihá k odstraněni hťichů, kzapnzenť zlých
žcidosti a swéwolnosti; nechat mne chrcini proti nátiskům
wssech mých wřdilelných inewiditelných nepťcitel; nechat tělea
sné i dUssewnť hnUti mč dokanle Utifsč; nechat mnec teboU
jediným a prawým Bohem pewnč spojč, a sskastného sko:
náni mi zaopatťř. J prosim tebe, abhš mne k oně hostinč
pťiwčsti ráčil, kde th še Shnem swým, a o DUchem
Swalým swým jsi swětlem prawým, radosti wěčnoU, blau
ženosti dokonalou, a sstěstim ouplným. Skrze. Nmen.

Bobošnosti Uúpolqúnť.
unuw

ancděli:
Pane

Litanc o chsw. Drojici.

smilUj se Uad Uámi!

Kriste smilUj se Uad Uámi!
Pane smilUj se Uad Uámi!

Q fwatá Trojice, Uflyš Uciš!r
Q Uerozdilná Jednoto, wtsslyš Uáš!
Qtče š Uebeš Bože,
SyUU Wkapiteli swčta Bože,
DUsse swatý Bože,
Prawá a jedch7Trojice,
JedUo a Uejwyšssi Božstwi,
Swatá a Uerozdilná Jednoto,
JedUoto w podstatě, a Trojice w osobcich,
JedUa a rowUá MocUosti,

JedUa a wěčná Weleonsti,
JedUa a rowná Sláwo,
JedUa a Božskci Trojice,

pe„

Qtče Stwoťiteli,
SyUU Wkapiteli,
DUsse swatý Utčssiteli,
e
Bože, jediUý w podstatě, a troji w osobách,
Qtčc Uezptozený,
SyUU jedUorozeUý,
DUchU jw. z oboU pocházejici,

Nesmirná moci wččnčhothe,
NedostižitelUá mondrosti Syna Božiho,

WWMAMW

GZ

q„

Nejmocnčjssi dobroto DUcha swatčho,

Swatý, Swatý, Swatý, Bán Bůh zástUpů,
Swatý Božc, Swatý SilUý, Swatý NefmrtelUý,
W němžto žijeme, hýbeme se a trwáme,
Z nčhož, w němž a skrz Učhož wssecky wčci jsoU,

Krcili wčků UesmrtelUý a eriditelUý,
Bože Abrahamúw, Jsákčšw, a Jakobůw,
Jenž jsi byl, jsi, a budeš, Otče, SyUU a BUchU fwatý,
!nx!wD
ešč!utpU
qu
jeden Bože,
m
Milostiw nám bUď, u UssetťrUeiš Uejsw. Trojice.
Milostiw Uám buď, uu whslhš Uáš Uejsw. Trojice.
x
Ode wsseho zlčho,
Od wsselikčho hťichU,

Qde
Bd
Qd
Qd

wssi pýchy a zatwrzelosti,
wsseho lakomstwi,
obžerstwi a láskh k swčtU,
záwčstč a hUčwU,

šš

Qde wssi zlč wůle,
Od prostopássltostia nečisioly,

š
š

Qde wssi lenostř a malomyslUosti,
Od wččnčho zatraceni,
a
Skrze silU wssemohoncnosti twč,
Skrze Welebnost sláwy twč,
Skrze hojnost dobrotiwosti twč,
Slrze welikost láskh twč,
Skrze mUožstwi smilowáni twých,
Skrze hlUbokost soUdů twých,

ck
š.

,

Skrze
Skrze šlubokost
ohatstwi moUdrosti
blaželwsti twč,
twč,
W den foUdný,
p
My hťissnici, tč prosime, Uslyš Uáš!

thchom

tobč Bám: BohU nassemu se klaněli a tobč sau

mčmU slonžili,

bechom jmer

twč fwatč Uikdyna darmo nebrali,

Abychom cirkewni swátky zachowáwali a swčtili,
Abychom rodiče a pťedstaweně swč poslUssnosti a pťispěc
Uim ctili,
Abychom žádněho an skUtkem an radoU UeUsmrtili, a Uec

Urazili,
bechom

m
ani mhsli ani tčlem co Uepočestllěho Uezpáchali,x,x.ée

čerčše
wpn?e:utteemUo:úšD

W
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Abychom krádcž Uezpeichali, an jiučho Uesprawčdliwě Ue:
obtčžowalť,
Abhchom proti bližUťUlU kťiwého swčdectwi aneb lži Ue:

prolnlUwili,
Abhchom bližnčmU jeho statkU Učzáwiděli, a jich Uežádali,
Ahhchom tebe z cclčho srdce, ze wsfi dUsse, a ze wssi sily

milowali.
beš Uáš k patťeUi Ua ton sláwU pťiwčsti ráčil,
Bože Otče, Božc SyUU, Bože DUchU swatý,
BeráUkU Boži, jenž sUimáš hťtchy swčta, Učiň nám
Utilostiwěho.

p

šemtt
,em.l!a:et
?D
čGpU

the

x

BeránkU Boži, jeUž sUilUáš hťichy fwčta, u smiťUj fe Uad
Uámt hťissnýmř.
r
BeráUkU Boži, jeUž snimáš hťichy fwčta, u
dej Uám T)Ucha
fwatčho.
PaUe, smilUj se Uad Uúmi!
Kriste, smilUj je Uad Uámil
BaUe, smilUj fe Uad UáUdi!

r

Qtče Uáš. atd.

Chwalozpčw.
PáUU BobU welmocnšmU, moc HofpodiUU trojjcdiUěnlU, jeUž sc
nám zjewil w Trojici, složme dUeš pokloUU wroUci.
Tťi jsoU sic osobh božskč neobsáhlč mysli lidskě; w podstatě jest

jeU jediný Bůh Qtec, SyU i DUch swatý.
Otci se moc pťipisuje, SyU fc UloUdrosti jmentc;
jest poswčtitel,

DUch swatý

dUsse lidskč Utčssitel.

Qtec pťed wěky zůstáwá, SyU wččUčw thi pťebýwá; DUch
swatý zoboU wycházi, zjedně wůle w srdce wcházi.
Qtec wssecky wěci stwoťil, ShU Boži spaseUi dobyl, DUch swatý
srdce oonwil, tak jeU Bůh wsseckospůsobil.
B Trojřce wččUčfwatá, jeUž jsi jediUá podstata, dej at tť práwť
poznáme, w Uebi čest wččUoU wzdáwáme.

U. Dobroťečme thi, SyUU i DUchU fwatčmU.
U. Chwalme a wywhssujme jej Ua wčky.
U. Z Učho, a sirz nčho, a w Učm jfoU wssecky wěci.

U. JemU sláwa Ua wčly.

NmeU.

7. Swatý, swatý, fwatý PáU Bůh zástUpů.
ťi. Plná

jsoU nebefa i zemč sláwy jeho.
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U. PaUe wyslyš delith

moU.

kr. N woláxxč mč r robč pťčjď.

Modleme se.
WssemohoUci, wččný Bože, jenž jsi swým slUžebnikům

popťál, abh we wtháni prawé wirh sláwU Trojice wččné
poznali, a w moci welebnosti Jednotč se llančli; prosime
tebe, abhchom pro stálost wirh této, ode wsseho protiwenc
stwi wždhcky ostkiháni bhli. Slrze. Amen.

W ponděli: Litanie erjslndssimU jmeUUJcžiš.
Wane, smilUj se Uad Ucimř!

Kriste, smilž:j se nad Uámi!
Kriste, Uslyš rUciš!

Kriste, wyslpš náš!
Qtče š nebeš, Bože,
SynU, thUpitelč swěta, Bože,
DUsse swatý, Bože,

Swatá Trojice, jeden Bože,
Ježčssi, Shmc Boha žiwčho,
Ježissi, Uarozenýz Marie Pamch,
Ježčssi,
Jcžčssi,

, Bůh a člowěk,

Ježissi,
Ježissi,

,n,

Ježťssi,

Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi, swčtlo
Ježissi,
Ježčssž,

mezi Bolpem a lidmi,
Jeztssce pastýťi swých wčrných,

!UUU:D
e!č!lupU
adU
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Ježissi, prode

a dokantčlř wirh Uassi,

Ježřssi dUssi Uassich žadonci,
Ježissi, oUtočisstč Uasse,

Ježissř,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi
Ježissi,
Ježissi,

miloinče čisiých dUssi,
moUdrosti wččUá,
dobroto Uestihlá,
zrcadlo dokanlčho žiwota,
přillade wssech ctUostč,
Bože pokoje,
potčssiteli zarmoUcených,

Ježřssi, posilUčUi slabých,
Ježissi, Uadčje kajicich hřissniků,

Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježifsi,
Ježissi,

radosti aUdčlů,
krali patriarchů,
řřdřteli proroků,
Ulistre aposstolů,
Učiteli ewaUgelistů,

Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,

witčzstwi mUčeUUiků,
oswiceUi wyznawačů,
žeUichUaneU,
korUUo wssech Swatých,

Milostiw Uam bUď u
Milostiw Uám bUd u

!nx!mš
ošč!lupU
aoU

deUsk Uam Ježissi!
Uslyš Uaš Ježissi!

Ode wsseho zleho,
Qd wsselikčho hťichU,
Qd wsselikého nebezpečeUstwi,
Qd hUčwU twčho,

Qd Uáhlč a UeUadálč fmrti,

Qd onladů ďábelských,
Od morn, hladU a wálky,
Qd dUcha UesslechetUčho,

Qd
Qd
Qd
Qd

hromobiti a sskodliwč boUťky,
pťestoUpeUi twých swatých přikázani
Uátisků wsseho zleho Ua tčle i Ua dUssi,
wččnčho zahymlti,

Pro tajemstwi jwateho wtěleni twčho,
Pro pťissti twč,
Bro UarozeUi twe,
Pro obřezáni twč,

Pro fwatý žiwot twůj,

x,p

šaqom!ňůč
č!u!?eš
eňplt

.
Pro wsseckyintťni
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i zewnitťni bolesti twč,

Pro smrtelnč oUzkosiitwč,
Pro wsseckU potUpU a roUbáni, kterč jst sUássel,
Pro UkrUtUč bičowá:ti twč,
Pro bolestnč korUUowáUi twě,
Pro tčžkoU opusstčnost ton
Ua kťúži,

Pro smrt a pobťeb twůj,
Pro
Pro

slawnč wzkiisfeni twč,
podiwltč na Uebe wstoUpeni twč,

Wro wččUoUsláwu ton,
Na přimlUwU twč Uejmilejfsi matky Marie Banny,
Na pťimlUwU wssech Swatých,
W deU soudný,

:W?W
e.:aqam!e:W
eňpn

BeráUkU Boži, jenž fnimaš hťichy swčta, odest Uám, Ježissi!
BeráUkU Boži, jeUž fnimáš hřichp fwčta Uslhš náš Ježissi!

el l!Boži, jeUž snimáš hťichy swčta, smilUj se nad nami,
Beščnkš
Ježissi Kriste, Uslyš Uaš!
Ježissi Kriste, whslyš Uáš!

Pane, smiluj se Uad námi!
Kriste smilUj se nad Uámi!
Bane, smilUj se nad Uámi!

Qtče náš atd

N Ueroď náš w pokUsscUi,
Nle zbaw Uáš od zlčho.
U. BUB jmeno Bánč pochwáleno.
Z. Qd toho časU až na wčky.

Modlitba.
Bože, jenž jsi nejslawnčjssi jmeno Shna

twěho, BáUa

Uasseho Ježčsse Krista, wssem wčťicim Uejlibeznějssi, zlým
pak dUchčUUhrozně a ftrassliwč Učiniti ráčil: propůjč milou

ftiwě, abh wssickni, kteťiž to swatš jmčno Ježiš pobožnč
cti Ua zemi, zde sladkosti wsselikěho potčsseni Uabhli, a po:
tom tam wččné radofti a blahoslawenstwč zakusili.
Wssemohouci, wěčný Bože, jenž jsi potěsseUi a posilul

Učni wssech bidných a nuznýchl pťljmi lnodlith

a pláě
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wsscch tčch, kteťi w swých zármntcich a Utiskowánť k tobč
wolajť, abh wssickni z twč ďožskě pomoci a milofrdenstwi
we wssech swých potťebách a důležitostech se radowali.

Skrze Pána nasseho Ježisse Krista.
(3 Qtče Uúš.)

W úterý: Litane lDUchU swatčmU.
Pane, smilUj fe Uad námi!
Kristc, smilUj se Uad Ucimi!

che, smilUj se Uad ncimi!
Dusse fwatý, Uslhš Uáš!
DUsse Utěssiteli, whslyš Uáš!
Qtče ů Uebeš Bože,

SynU thUpiteli

swčta Bože,

Dnsse swatý Bože,

Swatá Trojice, jeden Bože,
DuchU utčssiteli,
DUchU mondrosti a rozmnu,
DUchU rady a sily,
DUchU Umčnč a pobožllosti,
DUchU bázllč Boži,
DUchU wiry, Uadčje a lásky,

DUchU prawdy,
DUchu UstawičUč radosti a pokoje,

Duchu
Duchu
Duchu
DUchU

trpčliwosti a tichosti,
dobrotiwosti a stťidmosti,
čistoty,
whwolenych shnů Božich,

Ředitelř a Poswetiteli wčricich,
ZkoUmateli srdci lidských,
Rozdawači milostř,
Utčssiteli zarmoucených,

Radosti andělů,

ijiceni

upatriarchů,

Napowidateli proroků,
Učiteli aposstolů,

!Uumš
gx
Ump::
aou
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Silo mučeUniků, smilUj se Uad Uámi!
lžtěck)owyzanačů,
smitnj se nad Uámi!
Cistoto panen, smiluj se Uad Uámi!
Radosti wssech Swatých, smiluj se Uad námi!
Miťostiw Uám buď, ussetťrUáš Dusse swatý!
Milostiw nám buď, wyslyš náš Dusse swatý!
Ode wsseho zlčho,
Qd wsselikčho hťichU,
Qd wssebo ďábeljkčho pokussextř,
Od opowcižliwčho spoleháni se i od zousalstwi,

Qd
Qd
Qd
Bd
Qd

odpiráUi poznalč prawdě,
nepťizUč a záwisti,
zatwrzelčho a Uekajiciho frdce,
kaciťstwi a blUdU,
dncha Uečlstčho,

,ý

Qd nečistoth tčěla i dUsse,

Qde wssi kersti a omrzclosti we wčcech Božich,
Qd pťilissUč truchliwosti,
Qd Uáhlč a nenadálč smrti,
Skrze podiwnou Uwc, kteroU jsi Marii PaUUU zastinil,
Skrze šstoupeni w způsobč holubice Ua Ježisse,
Skrze twč wyliti wu ;půjobč ohxžřwýchjazyků Ua aposstoly, ǧ
Mh hťřssnici, Tč prosime, Uslyš Uáš!

beš

qaqaa:šňgjš
UPUG
éýpU
jh:oa:š

Uám odpustiti rcičil,

beš
oUdy cirkwe swatč milosti swou obžiwiti a poswčtiti
ráčil,

beš

Uám milosti Boži udčliti ráčit,

Abyš náš w prawč bázni zachowati ráčil,
leyš Uám ducha uwdlitbh a pobožUostiUdčliti ráčil,
beš wssecka Uasse myssleni ke swč fláwč zprawowati a po:
swčtiti ráčřl,
Abyš Uám pokornč srdce dátř ráčil,
Abyš w náš trpčliwost a tichosi wsstipitř ráčil,
bešr čil,
Uasse jrdce k prawč lcifce a miťosrdenstwi UakloUiti
Abyš Uáš k Utrpeui a protiwenstwim posilniti ráčil,
beš Uassim jrdcim prawčho mřrU a pokoje dáti ráčil,
Abyš Uáš we swč milosti potwrditi ráčil,
beš
Uáš k wččUčmUžiwotU pťiwčsti ráčil,

,ěm!!a:á
?etutt
?D
čo?u
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wat o.
Be?ecink::h
Boži, jenž fnimáš hťichy swěta, u
sessli Uám DUcha
BeráUkU Boži, jenž snimáš hťichy swčta, u wylej na Uaš DUcha
fwateho
BeraUkU Boži,

jenž sUimeiš hťichy swěta, u

dej nam DUcha

swatčho.
Pane, smilUj se Uad Uámi!
Kristc, jfmilUj se Uad Uámi!

Pane, jmilUj se nad Uámi!
Qtče Uaš ald
7 WypUstiž DUcha swčho, a stwoťeni bUdoU.
ťť N oonwiš twáť zemč.
q

Modleme se.
Bože, jenž jsi srdce wěťicich oswicenťm DUcha swa:
tčho thčil, dejž nám w těmž DUchU prawč wčci smýsslet,
a z jeho potčseri wždycky se radowat. Skrze. AmeU.

Wc ftťch: Litanic lc wssemSwatým.
Pane, fmilUj fe nad námi!
Kriste, smilUj se Uad Uámi!

Pane, jmilUj se Uad námi!
Kriste, Usl š Uaš!
Kriste, wy7lyš Uaš!
Otče š Uebeš Bože, smilUj se nad Uami!

ShnU thupitcli

swěta Bože, smilUj se nad Uámi!

DUsse fwatý Bože, smilUj se Uad Uámi!
Swatá Trojčce jeden Bože, smiťUj fe Uad námi!

Swatá Maria,

Swatá

Božč Rodičko,

Swatá
Swat ,
Swaty
Swatý

Palmo BaUeU,
Michaeli,
Gabrieli,
Nafaeli,

Wssickni swati andčlč i archandčle,
Wssickni swati blahojlaweltých dUchU ťádowč,

(U)
ok
!nqa:G
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Swatý Jene Kťtitelť,
Swatý Josese,
WssickUi swati patriarchowč a ploroci,

Swatý Petťe,
Swatý Bawle,
Swatý QUdťeji,
Swatý Jakobe,

Swaty Jene,

Swattž Tomássi,

Swat
Swaty
Swatý
Swatý
Swatý
Swatý
Swatý
Swatý
Swat
Swaty

Jakobe,
Filipe,
Bartolomčji,
MatoUssi,
SimoUe,
Tadeássi,
Matčji,
Barnabáfsi,
LUkássi,
MarkU,

WxssickUiswati aposstolowč a ewangelistowč,
Wssickni swati UčeUnici Páně,

Wsseckaswatá eriUňátka,

Swat Štěpáne,
Swath Wawťinče,
Swatý Wincenci, r
Swati Fabiáne a Sebestiáne,

Swati Jene a Pawle,
Swati Kozmo a Damiáne,
Swati Gerwázi a Protázi,
WssickUi swati mUčennici,

Swatý Silwestťe,
Swatý Řehoťi,
Swath Nmbroži,
Swatý

Swat

NUgUstiUe,

Jarolime,

Swaty Martixte,
Swatý MikUlasl
w:

B

W lckrřiswati bUskUpowča wyznawači,

W řsllii jwatt Učiteťowé,

Swatý Nntonine,

d?
(U)
!nqaaš
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Swatý
Swatý
Swatý
Swatý

Benediltc,
BerUarde,
DomiUikU,
FrantisskU,

WssickUi swati kUčžt a jaonwč,
WssickUi swati mUissi a poUsteinci,

Swatá Maťi Magdaťer,
Swatá Háto,
Swatá
Swatá

LUcie,
Anežko,

Swatá Cecilie,
Swatá Kateťino,
Swata Nnastasie,

(e:)
oe
!naa:ce
čňpU

Wssecky fwate palmy a wdowh,
WssickUiSwati a Swčtice Boži,
Milostiw Uám bUď odesk Uam Bane!
Milostiw Uám bUď Uslyš Uaš BaUe!
Bde wsseho zleho,
Qd wsseho hťichU,
Qd hUčwU twěho,

Qd nahlč a Uenadálě smrti,
Qd onladU ďábelských,
Qd hUčwU, Uenáwistř, i ode wssi zlě wůle,
Qd dUcha smilneho,

Qd hromobiti a boUťkh,
Qd morn, hladU a wálky,
Qd wččUe smrti,
Skrze tajemstwi sw wtčleUi twčho,
Skrze twč pťissti,
Skrze twč UarozeUi,

Skrze lťest a swatý půst thj,
Skrze křiž a UmUčeUi twe,

Skrze smrt a pohťeb thj,
Skrze fwatč wzkrisseni twe,
Skrze podiwltč Ua Uebe wstoUpeUi twe,
Skrze pťissti Utěssitele DUcha swatčho,
W deU soUdUý
y,

My hťissnici, tě prosime, uslhš naš!

beď

Uám ode titi račil tč prosimc,Uslyš naš!

Abyš Uám miťoťiw býti ráčil, tč prosimc, Uslyš Uaš!

qaqam!úg:š
čeuočlš
UďpU
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thš

Uáš k prawčmU pokáUi pťiwčsti ráčil

beš

jon

jw cirkewzprawowati a zachowati račrl,

beš
Uamčstka aposstolskčho i wesskereU dUchoin staw w
jwatem UábožeUstwi zachowati račil,
thš
Uepťatele cirkwe swatč poUtžiti ráčil
beš králům a knřžatům kťeskaUským
pokoj a praon swor:
Uost dáti ráčřl,
thš
wssemU lidU kreskanskčmU pokoj a jednotU Udčliti

šrť
U
š,.

thš
Uáš sarmch w swe swatč flUžďč posilUřti ráčil
beš
Ulysli UaťsichkUebeským žádostem pozdwihUoUtiráčil
Abyš wssem dobrodiUcUm nassřm wččnými wčcmi odplatiti

ed
Ž
ďde

ráčil

š

ráčil

še.

Abyš dUsse Uasse, bratrů, pťatel a doďrodiUců od wčč xčho
zatraceUi whswoďoditi račil,

beš

oUrody zemskedáti a zachowati račil

beš

wssem wěrUým zemťelým odpočiUUtiwěčUe dáti ráčil,

beš

náš wysihssetiračřl

SyUU Boži,

T

x

BeraUkU Boži, jenž sUimáš hťichy swěta odesk Uam Bane!
BeraUkU Boži, jenž snimáš hťichy swčta, Uslyš Uaš PaUe!
BcráUkU Boži jenž sUimaš hrichh swčta, smilUj se nad Uámi!
Kriste Uslhš Uáš!
Kritte wyslhš Uáa!
PaUe, smilUj fe Uad Uámi!
Kriste, smiluj se nad nami!
Bane, smilUj se nad Uámi!

Qtče Uáš

7. N Ueroď

Uáš w pokUseri.

ťť.. Nle zbaw Uáš od zlěho.

Žalm 69.
Bože,

kU pomoci me wzezťi! PaUe k spomoženi měmU

pospčš.
ZahaneUi

.
at jsoU a zastydi se, kteť
rz

hledaji dUsse mč.

Zpet as se obrátč a zasthdi se, kteťiž žádaji nn zlčho.

Nt se odwráti ihUed zahanmi

Haha, baha

jsoUce, kteriž ťikaji mi:
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At se weseli a radei w tobč wssickni, kteťiž hledaji tebe;
a at ťikaji wždycky: Weleben bUdiž Hojpodin, kteťiž lnilUji
spaseni twč.
Já pak nUzný a chUdý jfem: Bože zpomoziž nti.
SpomocUtk můj, a wyfwoboditel Ulůj jsi ty: Hospodine
Ueprodlřwej.

Sláwa thi

i SyUU, i DUchUfwatčntu.

Založ byla na počátku, tak bUdiž Uyni i wždycky, i na

wčkh wčkůw. leen.
U. Spaery Učiň slUžebniky swě,
Bože můj, donajici w tebe.
BUdiž nám Bane, wčži mocUoU!
Qd twáťe nepřitele.
Nic Ueprospiwej nepťitel nad Uámi.
A syn neprawosti Uepťičiniž se, Usskoditi neim.
Pane, ne wedle hřichů nafsich Učiniž neim.

P:PQPKY::

Nniž dle Ueprawosti ngssich odplach
Modleme se za nejwyšssiho Pastýťe
Hospodin zachowejž ho, a obžiwiž
nčho Učiň jej na zemi, a erhdciwej

nám.
Uasseho N.
bo, a blahoslawe:
ho w ruce nepťátel

jebo.

7. Modleme se za dobrodince nasse.
lť. Pane, rač odplatiti wssem nám dobťe čiUicim, pro
jmeno twč, žiwotem wččným. Nmen.

7. Modleme se za wčrUč zemťelč.
ťi. deočinUti wččnč dcj jim Pane,
7.

a swčtlo wččUčat

jim switi.

deočiňte

w pokoji.

U . Nmen.
7. Modleme se za bratry Uasse nepťitomnč.
ťť. Spasenh Učiň služebnikh swč , Bože ntůj,
w tebe.

U. Sessli jim, Bane, pomoc ze swatynč.
A ze Sionurostťihejž jich.
7. PaUe, wyslhš modlith moU.

ťť.

ťi. A woťáni mč k tobč pťijď.

douquici
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Modlitbh.
Bože, jemUžto wlastně pťináleži, wždhckh fe smilowati
a odestťti, přijmiž milostiwč prošďh nasse, a Učiň, bhchom
wssickni, kterěž wazbh hťichů tistknoU, skrze pťewelikč milosr:
deUstwi twč od Uich rozwázáni bhli.

Prosime tč, o Panel whslhš modlitbh tobč k UohoUm
padajicich, a wyznáwajicim se tobč hťichh odesk, abhchom
od dobroth twč promimlti swých neprawosti a pokoj spolU
obdržetř mohli.
NewdmlUwené mitosrdenstwč fwě, HospodiUe! laskawč
Uám prokaš, a Uáe od hťichů wssech sprosk i od zasloUženě
pokUty whswoboď.

Q Bože! kterýž hťichh rothčwán,

pokčmim wssak

UkojeU býwáš, wzhledlti Ua prosbh swěho pokorUěho lidU,
a odwrač metlU swého sprawedliwého hnčwU, kteroUž jsme
zasloUžili skrze hťichh Uasse.
WssemohoUci, wččUý Bože! smilUj se nad slUžebUikem

swým Uejwhšssim pastýťem nassim N.,

a spraij

dle dobrotiwosli swě k cestč wěčnčho spaseni,

ton,

ho

abd pomoci

což se tobč libi, whhledáwal, a ze wssi silh swě

whkoUáwal.

D Bože! od kterěhož swatč žádosti, prawč radh adon
brě skUlkh pocházeji, dejž slUžebnťrúm swým pokoj,

jehožto
swčt dáti nemůže, abh Uasfe srdre twým pťikázanim bhla
poddána, a po odwráceni strachU Uepťátelského časowě Uassi
pod ochranoU ton bhli pokojUi.

Zapsal ohnčm DUcha swatěho ledwi i srdce nasse,
Pane! abhchom tobě Uepossiwrnčným tělem sloUžili a čiu
stým srdcem se zaliďťli.

Q Bošel wssech wčmých stwoťiteli a whkupitelil dUo
ssim slUžebnčků a služebnic swých odesstčni wssech hťichů

384
xxačdáti, abh promanti, kterčž wšdhckh žádali, pokorltými
proobgmi dojiti mohli.
Cinh nasse, prosime Bane! milostť son pťedejdi a
pomoci son prowoď, aby wssetky nasse modlitby la činowé
od tebe wždhcky se počinali,

a

skrze tebe

počaté

se skox

neiwali.
WssemohoUcť, wččný Bože!

jenž nad žiwými a xmxtu

wými anUješ, a nade wssemi se smilowáwáš,

kterěž w

prawč wiťe a skUtcichza swč býti předznáwáš: tebe po:
kornč prosime, abh, za které jsme prosby whléwati Uminili,
akterčž bnďlo tento nhnějssi wčk jesstč w těle zdržuje, aUeb
bUdoUci již od tčla whswobozcně pťijal: skrze pťimlUwU
wssech swatých z dobroth milosti twé, wssech hťichů swých
odpusstčni dojiti mohli. Skrze Bcina Uasseho, Ježisfe Krista,
lenž šteboU žiw jest alralUje, w jednotč DUcha swatčho po
wsseckh wěťh wčkůw: Nmen.
pubbau

We ťtwrtrl: Litanic o Uejsw. Swútosti oltúťni.
Pane, fmilUj se nad Uámi!
Kriste, fmilUj se Uad námi!
Bane, smilUj se nad Uámi!

Otče š nebeš Bože,
ShnU WlskUpiteli swčta Bože,
DUsse jwatý Bože,
Swatá Trojice jeden Bože,
Chlebe žiwý, který š nebe šstoUpil,
Bože zakrytý a Spasiteli,
Pokrme wywolených,
Wino plodici panny,
Chlebe tUčný, a rozkossi králů,
Wždy trwajici občti,
Qbčti čistá,
BeráUkU neposskwrnčný,
Stole Uejčistotnťjssi,

!nx;mš
ajUmpu
qu
x.
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Pokrme andčlů,
Manno skrytá,
Památko diwů Božich,
Chlebe Uadpodstatný,
Slowo tčlcm UčiUčnč,
Pťebýwajčcč w náš,
Hostie swatá
KalichU požehnaUý

Tajemstwč wiry
Nejwznessenějssi a Uejswčtčjssi Swátosti,
Qbťti ze wssech Uejswčtčjssi,
Qbčti xsmčťliwá za žiwč č za mňwě,
Nebeskrjh lěkU proti hťichu,
Zázraku podiwesli Uřjhodnčjssť,

Nejswčtčjssi památko Utrpeni Bánč,
Dare

pťewhssujici wsseckUhojnost,

x

Památko zwlásstUi lásky Boži,
Hojnosti stčdrosti Boži,
Nejswčtčjssi a Uejmilostiwčjssi tajemstwi,
BčkU chmrtelnosti,
Hrozná a ožiwujicč Swátosii
Chlebc wssemohoUcnosti Slowa tělem Učinčný,
Nekrwawá občti
Bokrme hodownčkú,
Nejsladssi hostino, pťi kterč andětč slouži,
uSwáts.dstčdobrotiwosti,
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Umpu
aoU

Záwaku lásky,
Knčzi i Občti,
Duchowni sladkosti,
Qbčerstwenč dUssi Swatých,
Posilo w Báml Umčrajicich,
ZáwdawkU bUdoUci sláwh,
Milostiw Uám buď, uo Ussetť Uáš Pane.
Milostiw Uám bUď, uu Wyslyš náš Bane.
Qd nehodněho pťijimáUi tčla a krwe twě, wyfwoboď Uáš, PaUe!

Qd žádosti tťla, wyswoboď náš, Paue!
Qd pýchy žiwota, w!sswoboď náš, Pane!
Qde wssi pťčležitostč k hťichU, whfwoďoď Uáš, Bane!
Skrze tu žádost, kteroU jsi bcránka welikonočniho š Učeniky jisti

žúdal, wyswoboď náš, Pcme!
Mslt smůd

25

Sktze UejhlUbssi pokoru, kteroU jsi nohh Učenniků myl

wyswoa

bod náo Pan
Skrze nesmirnou eleisiu, kteroU jsi tUto nejsw. Swátost Ustanowil
whswobod Uáo BaUe! .

Skrzc pťedrahoUkrew ton
wyswobod Uáš Pane!

kteron jsi nám na oltáťi zanechal

Skrzc pčt swatych raU twych nejswětčjssiho těla twčho, whswo:

bod Uáš, Bane!
My hťissnici!
Abyš w náš wiru, úctU a pobožuost k teto Swatosti roz:
množiti a Udržeti ráčil
Abyš Uáď k častému pťijmuti tčto Swátosti skrze praon
litost Uad hťichh pťiwěsti ráčil,

beš náo ode wsseho kaciřstwi, newčry a zasleperfti srdce
wyswoboditi ráěil,
Abyš Uáš w hodinU smrti timto nebestým pokrmem posile

niti a opatťiti ráčil
eew!ša:á
?ňuň
We
čopU
beš Uáš k hostinč žiwota wěčného pťiwcsti ráčil,
SyUU Boži,
BcráUkU Boži, jenž sntmáš hťichy swěta, Ussetť Uáš Pane!
BeránkU Boži, jcnž snimáš bťichy swčta, Uslyš naš Pane!
BcrankU Boži, jenž suimáš hťichy swěta, smiluj se Uad Uami!
BaUe, smilUj se Uad námi!
Kriste, smilUi sc nad Uámi!
Pane, smilUj se Uad námi!
Qtče Uáš atd
Cbleb š nebe dal jsi jim, o Pane.

WsselkU libeznost w sobč majici.

Modleme se:
Q Bože, jenž jsi neim w pťepodiwně Swátosti pao
mátku umučeni swěho zanechal, dej nám, prosime, abhchom
swatá tajemstwi twěho tčla a krwe tak ctili, bhchom owoce
whkoúpeni twěho stúle w sobě zasoUsseli. Skrge. ?lmen.
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W pútrl:

Bitanie o UmUťeniPčmě.

PaUe, suxiluj se nad námi!
Kriste smiluj je Uad námi!
Pane, smilUj se nad Uámi!
Ukťižowaný Ježissi, uslyš Uáš!
Ukťižowaný Ježissi, wyslyš naš!
Qtče ď Uebeš Bože,

Synu Wkapiteli swěta Bože,
DUsse swatý Bože,

Swatá Trojice jedeU Bože,
Ježissi, za tťicet stťierých prodaný,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježifsi,

k Uohám Učenniků ponižený,
pri modlitbách Ua zem položený,
krwi se potici,
poťibeUim od Jidasse zrazený,

Ježissi od žoldUeřů swázaný,
Ježissi, Nlmássowi
od Učenuikxto
sstčný, pťedstawený,
Ježissi
a ošnU
aisássowi
Ježissi, od žoldnčťů poličkowaný,
Zežissi, od kalessných swčdků obžalowaný,
Ježissi, k smrti odsouzený,
Ježissi, w obličrj Uplwaný,

Ježissi,
Ježissř,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Jež;issi

od Petra tťikrate zapťený,
swažaný k Mlátu odwedený,
U Herodesa posmiwaUý,
ssatem bilým odčný,
Uad Barabásse opowržený,
bičowaný,
Jeešissi pro nasse hťichh zarmoucený,
Ješ;ifsi, ssatem ssarlatowým oděUý,
Ješ;issi, trnim korUUowaUý,
Jej;issi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,
Ježissi,

tťti!x,oU bitý,
od ZidU k Ukťižowálti žádaUý,
k smrti Uejpotupnějssč odsoUzeUý,
tčžkym kiižem obtižený,
roUcha zbawený,
hťeby na kťiž pťibitý,

č!mpu,
CUUUS
D!
aoU

ť
s
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Zežissi, zločincům pťipočtčný,
Zxcžissi, jemUǧ okolojdonci se roUhali,

eržissi,
Jcžissi
eržissi,
Ježřssi,
Zežissi,
Ježissi,
Jcžissi,
Jcžissi,
Ježissi,
Ježissi,
Zcžissi,

jemUz se židč posmiwali,
od lotra Uesprawedliwč popouzený,
wýčitkami obsypaný,
žluči a octem w žižni Uapajený,
až k smrti kťiže poslussným Učinťný,
kopim probodmxtý,
z jehož bokU krew a woda wyssla,
š kťiže silatý,
w nowčm hrobč pohťbený,
jehožto zsinalosti uzdraweni jsme,
za Uáš Ukťižowaný,

!UumD
e!aoU
ččmpU

l
,

Betánkn Boži, chž snimáš hťichy swčta, un Ussetť Uáš BaUe
BeránkU Boži, jenž inimáš hťichy swčta, uu Wyslhš náš Bane.
n mt Boži, jenž snimáš hťichh swčta
Beršnku
Kriste uslyš Uáš! Kriste wyslyš Uáš!
Bane, smilUj se nad námi!
Kriste, smilUj se Uad Uámi!
Bane, smilUj se nad Uámř!

uu SmilUj se Uad

e

Qtče naš atd
7. Klanme se tobě, o Pane Ježissi Kriste, a dobroťečimc
tobč.
ťi. Nebot strze kiiž swůj swčt jsi wykoupil.

quleme

sue:

Q Bane Ježissi Kriste, SynU Boha žiwého! polož
Umučeni, kťiž axsmrt son mezi soUd swůj a dussi moji,
nhni a w hodimx smrti mě, a rač mně mllosti , zemťelým
odpočinUti, cirkwt swe pokoje a swornosti wssem pak miloo
srdenstwi, žiwota a wťčne slawh Uděliti. Jenž žiješ a krae

luješ Bňh na wěkh wčsůw

Nmen

upw
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W sobotU: Litcmic Loretanskň.
PaUe, smiluj se Uad námi!
Kriste, fmiluj fe Uad Uámi!
Pane, smřlxšj se Uad neimi!
Kriste, Uslyš dUáš!

Kriste, wyslyš náš!
Qtče B Uebeš Bože, fmilUj se Uad Učmli!

Synu Wkapiteli swčta Bože, smitUj se Uad námi!
DUsse swatý Bože, fmilUj se Uad Uámř!

Swatá

Trojice, jeden Bože, smilUj se Uad námč!

Swatá Maria,

Swatá Boži Nodičko,
Swatá PaUUo panen,
Matko Kristowa,

x

Matko božskč mčlosti,
Matko Uejččstssi,

Matko
Matko
Matko
Matko
Matko

Matko
Matko
Panno

nejčistotnčjssi,
neporUsseUá,
Ueposskwrnčltá,

pťemilá,
pťediwná,
Stwoťitelc,
Spasitele,
nejmoUdťejssi,
ctihodná,
chwalitebná,
mocná,

Banno
Pamw
Banno
Banno dobrotiwá,
Wanno wčrná,
Zrcadlo sprawedlnosti,
Stolice moUdrosti,
Pťičino nassi radosti,
Nádobo duchowni,
Nádobo počestná,
Nádobo wznessenč po božnosii,

Růže dUchoin,
Wťže Dawidowa,
Wťže z slonowých kosii,

o?
ťnqa:g
žopU

Dome
zlatý,
Archo UmlUwh,
x

xx

Bráno nebeská,
Hwčzdo jitťni,
Uzdraweni nemocných,
Qutočisstě hřissniků,
Botčsseni zarmoucených,
Pomocnice kťcskanů,
Králowno aUdčlů,

Králowno patriarchů,
Králowno proroků,
Králowno aposstolči,
Králowno UlUčeniků,
Králowno whznawačů,

„ň

,

x
o?
!Uaa:če
čďpU

Králown“o pdanen,

Králowno wssech Swatých,
Králowno bez posskwrnh hťichU prwotniho počatá,
2
Berénku Bozi, jenž snimgiš hťichh swčta, odest nám Pane!
BerénkU Boži, jenž snimáš hťichh swčta, Uslhš Uáš Panel
BeráUkU Bpžč, jenž sUimáš hřichy jwčta,
Kriste Uslyš rnciš!
x

jšdmilujse nad Uámi!

Kriste whslhš náš!
Pane, smilUj se nad námi!
dste miluxd fe nad námi!

Bane

pmildd se nad námi!

Btče náš. Zdráwaš.
Pod ochranU ton
Utikáme se, swatci Božť Nodtčko!
prosbami nassimi nezhrdej w polťebách nassich, ale ode
wsseho nebezpečenstwi whswoboď Uáo wždhcky, o slawná

a ppžehnanú Panno Maria, Pani nasse, Prostťednice Uasse,
Qro:oownice nasse, še Shnem swým Uáš smiť, SynU swémU
náď poroUčej, Shm: swémU náš občtUj!
uU. Qrodnj za Uáš swatá Boži Rodičro!
K. thchom hodUi Učinčni bhli zaslibenč Kristowých.

Milost ton,

prosime, o Pane, račw mhsli nasse wliti,

abychom, kteťi jfme skr;e anděla zwčstujicčho wtčleni Krista,
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Shna twého, poznali, skrze mnučeni jeho a kťiž ! sláwč
wzkťisseni pťiwedeni bhli. Skrze těhož Krista Pána na:
sseho.

Amen.

7. Qrode za náo sw. Josese!
ťč. Abhchom hodnl Uělnčni bhli zajlibeni

Kristowých.

Rač nám, prosime Pane, skrzezásthh ženicha nejswč:
tčjssi Rodičkh swč Marie Panny pomoci, abh, čeho nasse
nedoftatcčnost dosáhUoUti nemůže, jeho pťiullUon náln Udče

leno bylo. Jenž jsi žiw a kralnješ š Bohem them
jednotč DUcha swatčho, Bůh na wěly wčlůw. Alnen.

Zdráwao

w

Králow Uo, Matko mllosrdenstwi,žtwote,

sladkosti i Uadťje Uasse, bUď zďráwa! K tobě woláme, wh:
hnani shnowč Ewh. K tobě wzdhcháme lkajice a plaěice
w tomto slzawém oUdoli. 8 protož, Qrodownice nasse,
obralč k nám swé milosrdnč oči, a Ježisse, kterýž jest pože:
hnaný plod žiwota twěho, nám po tomlo pUtowáni Ukaž,

o mllostiwá, o pťiwčtiwá, o pťesladká Banno Maria.

7. Qrode za náo, swatá Boži Rodičkp!
Ke thchom

hodnl Uťinčni bhli zaslibeni Kristowých.

WssemohoUci wěčný Bože! jenž jsi pťeslawUč Panny
a Matky Marie tčlo i dUssi skrze mocnost DUcha swatého

tak způsobiti ráčtl,

abh hodným pťibhtlem Shna

twěho

Učinčna bhla: dejž nám, jenžto se jeji památkoU tčssime„
abhchom skrze jeji sstčdroU pťčmlUwU .od nastáwajiciho
wsseho zlčho, t od smrti wččné whswobozeni ďhli. Skr;e
tčhož Krista Pána Uasfeho. Amen.

Žkrát Qtče náš.

3 Zdrúwaš.
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Žalmy Uefsporni.
B pťedUich wlastnostech w rore.

Žalm

109.

Řekl Hofpodin Pánu mčmU: sediž Ua prawici mč;
Dokawáde Uepoložim Uepťátel twých za podUoži Uohon twých.
PrUt moci swč whpUsti HospodiU ze SionU: anUj U
prostťed Uepťeitel swých.

z

S teboU panowáni w deU moci twě we skwčlosti swatých:

z lůna pťed dennici zplodil jsem Ho. u
Pťisáhl Hospodin a nebUde želeti toho:

Th jsi knčz na

wčky podlč ťádU Melchisedechowa.
HojpodiU po prawici twč: potťel w den hnčwU swčho krcile.
SoUditi bUde mezi Uárody, dowrssi porážky, roztťissti hlawy
Ua zemi nmohých.

Z potoka na cestč bUde piti:

Sláwa thi

protož,powýssi hlawy.

i Shnu i DUchU SwatčmU, jakož bhla Ua

počeitku, tak bUdiž i nyni i wždhcky i Ua wěkh wěkůw.

Žalm

Ameu.

110.

Qslawowati budU tebe Hospodim z celěho srdce swěho:
we sborU sprawedliwých i wc fhromáždčni.
uWelicč jsou skutkowčPánč: whbráni podlč wsselikčwúle ieho.

Sláwa a welebnost jest dilo Jeho, jprawedlnost Jeho zů:
stáwá na wěky wčkůw.
PamátkU Učinil diwů swých milostiwý a milosrdný Ho:
spodin: pokrm Udčlil bojicim se Ho.
Pamčtliw bUde po wěky na smloUwU son:
moc stUtků
swých zwčstowati bUde lidl: swčmn.
Abh jim dal dčdictwi Ucirodů; dila rUkoU Jeho jsoU
prawda a sprawedlnost.
Wčrni jsoU wssicklli rozkazowč Jcho, Upewnčnč Ua wťky
wčkůw, UčinčUřzw prawdč a prawosti.
thoUpeUi poslal lidUswčmU: UawěkypťikázalsmloUwUson.
Swatě a hrozně jest jmčno Jeho:
počátek moUdrosti
bázeň Hojpodina.
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Rozum dobrý wssechnčm bojicim se Bána,
zůstáwá na wčky wťkůw.

Sláwa thi

chwáka Jeho

i Shnu i DUchUSwatčmU atd.

Žalm

111.

Blahoslawe:lý mUž, který se boji Hospodilla, w pťikázanch
jeho libowati sobč bUde welmi.
Mocnč Ua zemi bUde simč jeho; a sprawedlnost jeho zů,
staUe Ua wěky wčkůw.

ersslo swčtťo w temUostech Upťimným: milostiwý, miloe
srdný a sprawedliwý Bůh.
x
Blažený člowčk, jeUž slitowáwá se a půjčUje, ťeči swě
wyťidi w sondu:

Uebo nepohUe se Ua wčky.

j

se báti.
W pamčti wěčně bUde sprawedliwý: powěsti zlč nchdou
Hotowo jest srdce jeho, doufati w Hospodina; Upewnčné
jest jrdce jeho: Uepohnet je, až i zhrzč nepťátelh swými.
RozdělUje dáwal chUdým, sprawedlnost jeho zůstáwá na
wěky wčkúw: sila jeho whwýsse:ta bUde slawně.
Hťissnik Uzťi a hnčwati

a šchčadne:

se bUde, zUby swými bUde skťipčti

žádost hťissUikůw zahyne.

Sláwa thi

i SynU i DuchUSw. atd.

Žalm
waalte

112.

slUžebniciHospodan:

chwalte jmeno Pánťč

BUd jměUo HospodiUowo blahoslawello, od tohoto ťasU až
Ua wčky.

Bd wýchodU slUnce až na západ, chwalnčtč jmer
g

Wywýssený

Pánč.

jest nadc wssecky Uárodh HofpodiU a nad Ueu

besa siáwa Zeho.
Kdo jako Hospodi:l, Bůh náš, kteUžž Ua wýsostech pťebýwá
a k poniženým Ua Uebi i na zemi pohlizi?
Wyzdwihuje z prachU nUzněho, a ze hnoje zwedá chUděho.
Aby posadil ho š knižaty: š knižaty lidU swěho.
Kterýž wzdčláwá neplodllč přibytek w čeledi: čiUčji mate
koU, weselici se z ditek!

Sláwa bUdižthi

i SynU i Duchu Sw. atd.

Zal m 116.
Chwalte Hospodina wssickniUárodowč, chwalte Ho wssicknilidč.
Nebo Utwrzeno jest Uad Uámi mijosrdealstwiJeho: a prawda
Hospodinowa
Sláwa r?ůstciwci
Udiž thi Ua iwěkh.
Sym: i DUchUSw. atd.

Bo tomto žalmn následee kratičkěčteni

a piseň,

rozličmšch slawnostech a swáteťch rozličUč býwaji.
pěje se po Uessporách wždh

lterěžto o

Bo skončenč hisUi

MagUisikat (chwalozpčwnejsw. PaUny Marie).
Weleďi dUsse má Hospodan!
Y zplesal duch můj w BobU, Spasiteli mém.
Ze wzezťcl na pokorU diwkh Swě, nebo aj od této chwilc
blahoslawenoU mne Uazýwati bUdoU wssickni Ucirpdowč;

Nebot mi welikč wčci UčiUil, jenž jest morný,

a jwatč

jmelw Jeho.
A milosrdenstwč Jcho
se Jeho.

od pokoleni do pokoťeni, bojicim
a
Učinil moe ramenem fwým: u rozptýlil pyssnč mysli
rd ee jejich.
Swrhl mocUč še stoliee, a powýssil ponižených.
Lačnč nakrmil dobrými wčculi: a bohatě rozpustil prázdnč.

Pťijal Jsraeke sinžebnika Swčho: pamčtliw jsa milosr:
deltstwi Swčho.
“ Jakož mlnwil k otcům: k Akrahamowi a k potomstwU
jeho na wěkh.

Slciwa thi

i SyUU i DUchUSw. atd.

Bo Maguisikatlt

koUáwaji se modlitbh, Ustanowenčpodle

rozličných slawnosti tčž rozdilně.

B stmnnostech bl. Uodičby Goťi Marie Yanny.
Žalm
Žalm

109 (wiz swrchU).
110 (wiz jwrchn).

Žalm

121.

Wcselim se, když mi praweno býwá:
Hospodřnowa!

pojďme do donm

Stáwaji

nohy nasse w sinich twých Jerusaleme!

Jerusalčm

jčž jest wystawen jako město, jako město w účaa

stenstwi jedno sloučeně.

u

Tam zajistč wstupuji pokoťeni a čeledi Hospodinowh k swč:
dectwi JsraelowU, aby oslawowali jmeno Hospodinowo.
Nebo tam stoji stolice soudni: siolice Uad domcm Dawi:x
dowýlU.
Zádejte wčci, kterč k oblaze jsoU Jernsalčmu: hoonst bndiž

milujicim Tebe.
Budiž pokoj mocUosti Twou, a hojnost U wčžich Twých.
Pro bratry swč i bližni swč, žádcim pokoje tobč.

Bro dům Hofpodina Boha nassehohledám dobrých wěci tobč.

Sláwa bUdiž thi

i SUUU i DuchU Sw. atd.

Žalm

126.

NebUde:lř Hospodin stawčti domU: nadarmo prachi,
jej siawi.

jižto

u

NebUde:li Hofpodiu ostťihati mčsta: Uadarmo bdi,

kterýž

ostřihá ho.

Daremnč jest wám wstáwati pied switálúm, wstaňte,

pou

seděwsse, kteťiž jite chlčb bolesič.

Hofpodin milým Swým seU dáwá, aj dčdictwi od Hospo:
dina jsou shnowč, Ulzdou pťod žiwota.
Jako stťely w rUce Udatnčho, tak synowč zdárni whwržených.
Blahoslawený mUž, kterýž by jimi Ukojil žádost swon,
nebudel zahanben, když mlUwiti bnde š nepťátely we bránč.

Sláwa bu.oižlthi

i ShUU i DUchU Sw. atd.

Žalm Uš.
Chwať Jemsalčme Hospodina, chwal Boha swčho Sione!
Nebot on upewnil zámťy bran twých, blahoslawi syny
twoje w tobť.
Qn působi w končjnách twých pokoj, a tUkem psscnice na:

schje tč.
Qn whsýlá řeči swč na zemi: rhchle bčži slowo Jeho.
QU dáwá snih jako wťnU: mhoU jako popelem poshpá.
Ledem swým bázi jako skýon:
pťed twáťi zimy jeho
kdož ostoji?

x396

C

thýlaje

slowo swč rozpoUssti je: i wane dech Jeho a

tekoU wody.

j

QU zwčstUje slowo swé “Jakobowi: sprawedlnosti a soUdh
swč Zsraelowi.
NeUčiUil tak wsselikémUUárodU: a sondů Swých Uezjewil jřm.

Sláwa bUdiž thi

i SyUU i DuchU sw. atd.

Wo žalmU posledUim následei:

Qďzwlússtni ťrútké čteni,

piseťl

a toUečUčMagnifika

o pťipadajici modlitbon.

59 ncdťlich.
Brwni čthrh jako o pťednich swátcich. Boslcdni qle jest

Žalm
,ih o,thž
clz

113.

wycházelJsrael z Egypta a dům Jakobůw z národu

8 e o.UčťnťUjest
JUda poswčcenim Jeho a Jsrael panowánim
e
h Moťc widčlo to a Uteklo, Jordan se Uazpčt obrátil.
Hory poskakowaly jako skopci a pahrbkowč jako bcráU:
kowč owci.
r
Co jest ti moťe, že Utčkáše? a ty JordáUe,
že sc Uazpčt

obraciš.?

A wh hory proč poskakUjete iako skopci a pahrbkowč jako
beránkowč owcieě

Pťed .twáťi Bánč
Jakobowap

tťásla se zemč:

pťed oblřčejem Boha

Ktcrýž obraci skálU w jezero wod a skťemen we studnice wod.
Ne Uám Hospodine, Ue Uám: ale jmenu swčmu dej sláwU.
Bl to pro milosrdenstwi twč a prawdu son,
abh Učkdy
neťelli pohanč: ch. jest Bůh jejicheť
Bůb

zajistě Uáš jest Ua Uebi wssecko, cožkoli chlčl, Učinil.

Modly

pak pohaUůw jsoU střibro a zlato:

dilo rUkoU

lidských.

Usta maji a UemohoU mluwiti, oči maji a UemohoUwiděti.
Ussi maji a Uemohon siysieti, chťipčmaji a Ucmohon wončti.
RUce maji a UemohoUj makati, Uohh maji a UemohoU
choditi; UcmohoU kťičeti hrdlem swým.

“397
Nechat jsoU jim podobni ti, kdož je dčlaji a wssickni, ježto

donaji, w nč.
Dům Jsraelůw

ale doná w Hospodina a spomocUikjejich

a obránce jich jest.
Wssickni, kteťiž se boji Hospodina, donaji
spomocnik jejich a obrance jich jeft.

w Hospodina, a

Hospodin pamčtliw byl na nciš a blahoslawil Uám.
Blahoslawil wssechněm, kdož se boji Hospodina: maličkým
š wťtssťmi.

Bťidejž Hospodill na wáš

požehnáni:

na

wáš

i

Ua

syny wasse.

Požehnani bUďte od Hospodina: kterýž Učinil Uebesa izemi.
Nebesa Uebeš jsou Hospodinowa, zemi pak dal synům lidským.
Ne mrtwi chweiliti tebe bUdoU Hojpodinc aniž kdo z tčch,
jenž sestupuji do pekel.

e

Ale my, kteťi žiwi jsme, dobroťečime Hospodina:

od toho

čajU až na wěky.

Sláwa thi atd.
Eteni a piseň býwaji zwlússtUi. Po nich pťje se Magniu
sikat a pak se konaji modlitbh.

xŽalm 115.
(Zalm tento zpiwň se o swátcich nčkterých swatých misto poslednibo
žalmU nedělniho.)

Uwěťil jsem,

pročež mlUwil jsem:

já pak snižeU jsem

byl welmi.
št ťekl jsem U wytrženi swčm: wsseliký člowčk jest lhciť.
Cim se odsloUžim Hospodinu:
za wssecko, což Učinil lUiid

Kalich fpaseni wezmu: a jmeno Hospodinowo wzýwati bUdu.
Sliby swč splnim HospodinU pťede wssim lidcm Zeho:
drahát jest pťed očima PáUč smrt fwatých Jcho.
Q Hospodi!te, jcit jsem služebnik twůj: já služebnik twůj
a syn dčwky twč.
Rozsrhl jsi wazby mč: Tobč obětowati bUdU obťt chwály
a jmeno Hospodinoroo wzýwati bUdU.
Sliby swč splUim Hospodinu pied obličejem wssebo ťidu
jebo: Ua siUich domU Hospodinowa, U prostťedku swčho Zea
rUsalčma.

Sláwa thi i SynU atd.

Žnlmd kajici.

Žalm 6e
Hojpodine, Uetresci mne w prchliwosti swč, aniž w bnčwU
swčm kárej mne.
SmilUj se nade nmou Hospodine, Uebot nemoccn jsem:
Uzdraw Ume HospodiUe, nebot skormouceny jjoU kosti mč.
A dUsse má zdčssena jest welmi:
ty pak HospodiUe až

dokawad?

Qbratiž se Hospodine a whtlhni dussi moU: spasena Ume
ro milosrdenstwi fwč.
ebo Ueni w smrti, kdoby pamčtliw bhl na tebe: w
pekle pak kdož tě osiawowati bude 7
Ustáwám w úpčni swčm, zmýwám každč noci lože swč:
slzami swými smáčim postel swou.
Zatmčlo se od zármutkU oko mě: sestaral jjem se mezi
wssemi nepťátely swými.
.
sttUptež
ode mne wfsickni, kteťi pássete Ueprawost: Uebot
whslhssel Hospodin hlaš pláče mčho.
WhslysselHospodinprost mou, Hospodinmodlith moUpřijal.
Necht se zastydi, a UleknoU náramUč wssilkni nepřátelč moji:

Učiň

nechat sc zpčt obráti, a zardi welmi rhchle. Sláwa thi

atd.

Žalm 31.
Btahoslawcni

ti,

jimžto odpusstčny jsou neprawosti:

a

jichžto pťikryti jsoU hťichowč.

Btahoslawmý

mUž, jchž

HospodiU nepťičetl hťichů, xrmiž

jest w dUchU jeho lsti.

Že jsem mlčel, zestárly kosti mč, kdhž jsem wolal celý den.
Nebo dnem i noci tižilau Ume ruka twá, obrácen jseul w
bidě swč, když zaboden jest trU (we Umc).
Hťich twňj oznámil jsem tobě, a neprawosti jwč nenkryl
jjem (pťed teboU).

Nekl jsem: thnám

Ua sebe Ueprawostson

Hospodinu:

a ty oddnstil jsi bezbožnost hřichU mého.
Za to modliti fe bude k tobč wsseliký swatý w časU pťi:
hodnčm. A kdhž se wyliji wody mUohč, k nčmU sc nepťiblťži.
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Ty jsi oUtočisstč me pťed soUženim, kterěž obkličilo mne:
plesáni mč, whtrbni mne z obkličujicich Ume
Roz Um tobě dám, a wyUčim tč cestč tč, ktcroUž lráčeti
bUdeš: zUtwrdim Uad teboU oči swč.
Nechtějtež býti jako kůň a mezek, kteriž rozUmU nemaji.
thawi
a UzdoU čelisti jejich sewři, jenžto se UepťibližUjik tobč
Mnozi bičowč (na) hťissnika, ale toho, jenž nadčji skláda
w HockspodinU,milosrdeltftwi obkliči
Radete se w Hospodiml, a plesejte sprawedliwi, a honoste
fe wssickni Upťinmčho srdce. Sláwa otci atd. .

Žalm 37.
Hospodine w prchliwosti swe Uetresci mne, anž w hUčwU
swčm kárej mne
Nebo stťely twč Uwizly we mnč: a ztižil jsi rUkU son
Uade mnoU
Nenit zdrawi Ua (celčm) těle mem od twáťi hnčwU twčho:
nemaji pokoje kosti mě od twáři hrichn mých
Nebo neprawosti me whstonpily Uad hlawU moU: a jako
bťimě těžkč obtižily se Uade mUoU

ZahUojily a porUssilh se jižwy me, od nemoUdrosti mč.
Bidný Učinťn jsem a shrben jsem dokoUce: celý den cho:

dim zarmoUcený
Nebo ledwi má plná jsoU mrzkosii, a nelti zdrawi na
(celčmštrýzněn
těle mčm
jsem, a poUižeU jsem přiliš: ťwal jsem ode lkáni
srdce mčho
Pane, pťed teboU (jest) wssecka žádost má: a lkáUi mě
nelti pred teboU skryto

Srdce mč skormoUceUe jeft opUslila mUe sila má:
swčtlo oči mých, ani to neni Be mnoU
Bťatelč moji, i nejbližssi moji proti mnč se pťibližnji,

zastaiji:

u

a

alteťi wedle mUe byli, zdaleka stoji

Ale násili čiUi ti, jenž hledaji dusse mé N kteťi chtěji mi
zleho, rozmloUwaji marnosti a lsti pťeš celý den fmýsslcji
Ja pak jako hluchý neslyssim: a (jsem) jako Uěmý, kterýž
otwirá úst swých
A Učiněn jsem jako člowěk kterýž Ueslyssi: a kterýž Uemá
.w úsiech swých odmlonwani.

Nebot w tebe Hospodine donal

jsem: ty whslhssiš mne

Pane Bože můj.
Nebo jsem ťekl: Ntbh Učkdh neradowali
nepťátelč moji: a kdyžby pokleslh nohy mč,

erhchloUbali

se nade mUoU
nade mnoU se

„

Nebo já k Utrpenč hotow jsem: a bolest má jcst pťed
obličejem mým wždycky.
„ Nebo Ueprawost son bUdU whznáwati: a mhsliti (na
jmiťeni) pro hřich swůj.
Nepťátele pak moji žiwi jsoU, a Utwrzeni jsoU nade mnoU:
a roznmoženi jsoU ti, jeUž nenáwidějř mne neprawě
Kteťi se odplachi zlým za dobrč, Utrhaji mně: protože

jsem následowal dobroty
NeopoUsstčj mUe Hospodine
ode

Bože

můj:

newzdalUjž se

UUU:a

Pospěš

k zpomoženi mčmur, Bane

Sláwa thi atd.

Bože

spaseni mčho.

Žalm 50.
SmilUj se Uade mnoU Bože, podlč welikčho milojrdcnstwi
swčho: a podle množstwt slitowáni swých, shlad Ueprawost moU.
Wice obmej mne od neprawosti mč, a od hťichU meho x
očisk mne

u

Nebo Ucprawost son

u

já poznáwam: a hřich můj proti

mnč jest wždhcky
Tobč samčmU jsem zhťessil, a zlč pťed tcboU Učinil:

sprawedliw shledán byl w ťečech swých,a
zowáU býwáš
Nebo hlel

zwitčzil kdhž poon

w neprawostech počat jsem:

čala mne matka má.
Nebo hle prade

abhš

a w hťissich po:

zamilowal jsi, neznámč a skrhtč wčci

moUdrosti swé oznamil jsi mi
r
Pokropčš mne hzopem a očisstěUbUdU: obmyješ mnc,
nad sUSihšbilen
bUdU dáš
Sluchn mčmU
poniženč
Bdwral twať son
ncprawosti mč.

radost

a weseli:

od hťichů mých:

a

.
zplefaji
kosti
.
a whmaž wsseckh

a

x4t)k

ď

Srdee čistě stwoť wej mně Bože: a dUcha pťiměho obnow
w útrobách mých.
x
Nezamitej mne od twáťi swč, a dUcha fwatěho fwěho Uen
odjimej ode mne.
Nawras mi radost spaseni swěho: a dUchem statečným

Utwrď nme.
WyUčowati bUdU Ucprawč cestám twým:
a bezbožni
obráti se k tobě.
jWysmolwď Ume z krwi Bože, Bože spaseUi mčho: a wee
felim prozpčwowati bnde jazpk můj (o) sprawedlnosti twč.
Pane rty mě otewťeš: a ústa má zwěstowatř bUdoU

chwálUton.
Neb kdybyš bhl chtťl občt, dalbych (ji) byl owssem: (ale)

zápalú Ueliiješ

sobč.

Qbčt Bohu (pťijemná) duch zšormoUcený: srdcem skroU:
sseným a pokorUým Bože nepohrdneš.
Dobrotiwč Učiň HospodiUe w dobrč wůli fwč Siom:: aby
wzdělány byly zdi ZerUsalemskě.
Tehdáž pťijmeš obět sprawedlnosti, dary a zápaly: tehdáž

klásti bUdoUna oltáť twůj telata.

Sláwa thi

atd.

Žalm 101.
Hospodine Uslyš modlith

moU:

a woláUi mě pťijdiž

tobč.

Neodwrach twáři swč ode mne: w kterýžkolř den soužen
jfem, nakloň ke mnč Ucha fwěho. W kterýžkoli den wzýwati
budu tebe, rychle wyslhš mne.
Nebo zmizeli jako dým dnowě moji:
a kosti mč jako
sUchč roždi jeschly.

Poražen jfem jako tráwa,

a Uzwadlo srdcc mč:

že jsem

chleba fwčho jisti zapomeUUl.
Qd hlasU lkáni mčho pťilnula kost má ke kůži mč.
Podobný Učiněn jsem pelikánU na poUssti: jsem jakoxnočni
sowa w domě.
Bdčt jsem, a jsem jako wrabcc osamělý na stťessc.
Celý den whtýkaji Umě nepťátelč moji: a kteixiž mne

chwáliwali, proti Umč pťisahaji.
Nebo popel jako chleb jsem jidal, a nápoj swůj o pláčem
jsem smčssowal,
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pro hnčw a rozhorleni twč: Uebozdwihna (mne), hodilš mnoU.
Dnowč moji jako siin odchýlili se: a já jako tráwa

ijadl

jsem.

d

Blte ty Hospodine na wěky zůsláwáš: a památka twá od
Uárodu do národU.
r
Ty powstana smilUješ se Uad Sionem:
Uebo čaš (jest)
smilowati se Uad nim, nebo pťissel čaš.
Nebo zalibiťo se slUžebUikňm twým kameui jeho: a Uad
zemi jeho litost maji.
N bátid se bUdoU národowč jmčna twčho Hospodine,
a wssickni králowč zemč sláwh twča

u Nebo (zafe) wzdčlal Hospodin Sion:

a widin bUde w

slciwč swč.

Popatřil k ncodlitbč ponižených: a Uepohrdl prosboU jejich.
Ak jsoU zapfány tyto wčci pro pokoleUi druhč: a (tak)
lid, kterýž stwoťen bUde, chwáliti bUdc Hospodina:
že shlčdl š wýsosti swatč swč: Hospodin š nebe Ua zemi

popatiil:
abh wyslyssel ulkeiUiwčznů, aby rožwázal fyny zahUbených:

abh whprawowali na SionU jmer

Hospodinowo: a

chwálU jeho w JcrUsalčmč.
Když se (tam) spolU shromáždi Uárodowé, a králowč, aby

sloUžili Hospode.

deowčďěl jemU Ua cestč nwci swč: krátkost dnů mých
oznam mi.
Ncpowoláwejž Ume w prostťed dnů mých: jessto od ná:
rodU do národu lčta twú isoU. e
Na počátkU Hofpodine ty jst zemi založil: a dilo rUkoUl
twých jsoU Uebesa.

7

Bnat
zhyUoU, ty pak zůstaneš , a wssecka jako roUcho
zwčtsseji. A jako .odčw zmčniš je, a změUěna budoU:
Ty pak (wždycky) tentýž jsi, a lčta twci Uepťestanou.
Shnowč slUžebniků twých (zase w zemi bydliti bUdoU:

a simě jejich na wěky trwati bUdca Sláwa

tci atd.

Žalm 129.
Z hlUbokosti woldadljsem k tobč Hospodine:
Hospodine whslyš htaš můj.
Ac jsoU Ussi twč Uaklončny
k hlasU modlitby mě.
e
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BudešrliHospodineneprawosti ssetťiti: Hospodine kdož ostojiřd
Ale U tebet jest slitowáUi: a pro zákon twůj doufal jjem
w tebe Hospodine. Očekáwala dusse ma na slowo jeho:
donala dusse má w Hospodina.
Qd bděni jx:třniho až do noci, donej Zsrael w Hospodina.
Nebo U Hospodina jest milosrdenstwi; a hojně U nčho
wyswobozelti
N oUt wykoupi Jsraele, zc wssech neprawosti jeho Slá:

wa thi atd

Žalm

1:12d

HospodiUe wyslyš modlith
mč w prawdě swe

moU:

Ussima pozorUj prosby

A newcházcj w soUd š slnžebnikem swým: nebo nebUde
x osprawedlltěn pťed obličejem twym nižadUý žiwý
Nebo strhal nepťitel dussi moU: snižil k zemi žčwot můj
Postawil mne w mistech temných jako mrtwe od wěkU.
N (protož) sewřiU jest we mnč dUch můj, we mnč zko:
rmoUtilo se srdce me

Zpominal jsem Ua dny starodain,
wssech skUtcich twých:

pťemýsslel jsem o

a činy rUkoU twých rozjimal jsem

Wztáhl jsem rUce swčkktobě:
dUsse ma jako zemč bez
wodh tobě
Rhchle wyslyš Ume Hospodine: (neb) hyUe dUch můj
Neodwrach twári swč odc mne: jank podoben bUdU tčm,
kteriž šstUpUji do hrobU.
Učiň, ac časnč kusim milosrdextstwi twe: nebo w tebe
jsem doUsal
ZUámU Učiň mi cestu, po kterež bych chodil:
Uebo k tobč jsem pozdwihl dUsse swě

se Utekl:
Wytrhni mUe z nepratel mých HospodiUe, k tobět sem
naUč Ume čiUiti wůli troou, Uebo Bůh můj jsi ty
DUch
twůj dobrý powede mne po cestč přimč:
pro jmeno swč Hojpodine obššiwiš Ume, dle prawosti fwe
Wywedcš ze souženi dUssi moU:
a podle milofrdenstwi swěho wyhUbiš Uepťátely mč. A
pohUbiš wssecky, kterčž iužUji dUssi moU:

jsem. Slaroa thi

qtd

Ueb ja služebUik twůj

Bislnť.
Bisnčjkn mssiswnté.

l
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é
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ssď

twáť;
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Ua olečxř.u Shleď rwčxřina Učxomilostmm, .

i odpnsrwirm spáchalth;o swdchtworxlopao
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šexw
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s x ,ck xxx qž 2 Gloria.
BUď Bohnua whsosti uzpěw
ž oššp,.u„ǧ(n . chwúld zwnčný wzdún, o a milownikflm ctnofti
(ŠŽF
w xš

T š,š x o zde swalý pokoj pťún! u Tak Udč:, o panoo
,z.
wnikn, o čest neťe probihá; u tat szk se nao

Gxák W
cT!AZ

ssichdťrňw rraj swěcarozriha.
3. EwaUgelium.

Z úst Bošich whjea

wuje a teď Uám se poselsiwj, o jimž prawú Ulwrznje T se wira kkestane
stwi. uKéš Uitdy nepodúme o se zlěnm učeUi: u kčš siatně odoláme r
wssech bludů wúbeni.
4. Kredo.
Zde wssemohonci twňwe nebe w a zemť se ti klao
nimc; u zde Uůe w prachn ležťc w !ebe, u o Bože Otče, wěťinťc; e
i w Syna jednorozeněho, u jrnž ď tebou od wěčuosii bhl, u a počatý
z !ů)l!chadswatěho o se z čislč panny narodil.

5. Qbětowňni.

Rač z rnkoU luěze wziti u tn obět pťeswao

toU, o a Uech ji stále dýti o Uúm za hťsch wýplatoU; o ač jen se Ulč:o
zUji u zde chlěb a wiUoj Uám: u eo potom obsahUji , o jeft Ježiš

KristUď sám.

6. SaUktUď.
O swatý, swatý, swatý o lcst Bůb Uáš Hospou
din! o Tat swalou hrůzon jatý o ti zpiwá Serasin. o Twé skmkh,swěta
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králi,

o wsse blású stwořenť: p lěž blaď

sstanů

znť.

i Uassi chwúly o jak neben
u

7. Bozdwihowňni.

Rač, Qtčc. ď Uebeď wdsokostio semmio

lostiwě wzblčdnouti; u rač od swých ditek w důwěrnosti o ti danou
občt pťijmoutil u Wiz Ua ukrUtUč UmUčenť,o co shn twůj pro nčcš
podstoUpil, o bo od wťčučho zatraceni, o Uúš hoťkoU smrti wdkoupil.

8. Nguuš

Dei.

Hle, Ježiš, dokonúwxi,o nňš pťťtel ď lotry

pUť; o lkč:, bledne, ducha wzdáwč:, u krew cedť poslednť. u Nch, Bcráa
nek ten tichý o krew wlastnč za nčw dal, u a wsseho swěta břichh wsúm
laskaw Ua se wzal.

9. Přijčmúnť.

Jal smim jčtk stolU twčmU, o jsa,hřčchem

zobawen? u Rct slowem UcmocnčmU, abUdu Uzdrawcn. o Mč srdce
túžbou bořť, o být nhni schrúnkou twon;akdyž w wiťe duch se lořť, o
splň žádost ddchtiwou.

10. Na konci

msse swatč.

Již občt pťedůstojnouo jsme

swatč skonali, o w Uť, Bože, ton moc hojnou o a wlidnost poznali. o
Rač š námi mocnť stúti. o Qtče milostil o skrz tuto občxtdáti o nám
wěčnč radosti. o Amen.

11.

1. Bři začátlU Mssc swatč.

Božel předTwouwelebnostč o

na kolcna padčmle, e Zapal w srdcťch swou milosti o Ohcň lúsky,
žádňmel o Bhchom tcbc milowali o Jak w nebesťch andčlč, o Qbťt

Ti občtoroali o Podlc Twč swatč wůlc.
.
2. Bři Gloria.
Slúwa bUdižna wýsosti, o Ccst a dilh wzdáe
wámc, u O Božcl Twé welebnosti, o N núm poloj šcidáme. o Q
Jcšissi! který snimúš o Tohoto swčta winy, o K Sobč da Ucbe přiu
wcď núš o Skrz Twč pťedrabč rány.
K EwangeliUm.
Boži slowo Ukazujc o Do wěčnč slúwy
ccstU, u kdo jc slhssi a splilujc, o bčžťk Božinm měsiu; o spraw,
Jcžissi, swou milosti, u abychom wšdh plnili x Slowo Bošť š ochotu
nostť, o a Tobč se libili.

4. Ku Krcdo.
W jeduobo Boba wčťimc, u Otcc wsfemoboun
ciho, o stwořitele Uebe, země, u i.w Krista, Sdna Jebo, e DUchcm
swatým počatčho, o z Banny Uarozmčbo, o pro lxýď na swčt poslaš
Učho, u w Božstwi thi rowučbo.

5. K Qbčtowánt.

Bťijmi tu oběk, o Banel o slrze rUce

ďUchowni, o ktcrou ndni podáwámc o a ktcrč: se proměni, e w tťlo
a krew SyUa Twčbo, e jak on w prawdť wyjcwil, o kdhž tuto občt
nowčho žzákona Ustanowil.
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6. K SaUktUo.

Swatýl Swatýl Bůh náš Swatýl u Jenž

jest Saďaoth nazwáll: u Qtec, i ShU, i Dnch swatý u Qd wččnosti
mocUú BúUl o Blna jsou, Bože, Uebesa o i zemč Twč hoonsti, u
Hosana“ Ti wssecko plesa, o Wččně !neišuwssebo dosii.

7. Bo pozdwibowúni.

Serasilli lúskh dlUil x dolů ď Ueďe

ostupthe, u Boba swěl,xoo númi Uyni o wswútostizwcleb:ljte. u Bou
žebUaUý, jeUš pkichúzť, o w jmčUU BúUč, Sdn Boži, u od nčhož
milost .pochúzi o tomU, kdo se poUťžť.

8. K AgUUe

Dei.

Q Ježissi! Ueisem bodeU, u ďhď ráčil

přijit kexmUč; u wssak Uic mčUč 1eU rci slowem,

o a jistč Uzdrawťš

xně. u W Tebe wěťim, w Tebe dousúm, u Tebe Uejwýš milUji, n že
jsem zbkessil, oplakúwúm u a frdečUč litUji.

9. Bťi Pošebnúni

tUčze.

Boše! BošebUelUúď wsseckd, e

bdchme w lúsce trwali, u 8 Twon milosti chlčb andělský x wždh bodnč
pixijimali, u at 1sme žiwi k Twč cti, chwúle, o k TwčmU whchwaloa
wúUi, u dej Uám zdrawi pťi tom ftálč u a wěčnč požehnúUi. Amen.

Pťcd kúzmlim.
1.xQtče núš, milý BaUe, r dej Uúm Ducha swatčho. o Brosime,
at se staUe, o pro Krista, Syna twčho: u at núď UaUčibožskěho n praa

de

zákan zUúň; o proroctwi falessnčboo pilně se whsiřibati.

x 2. Kriste, jenž jsi swým wčrUým u seslal DUcha swatčho, upťed
wčkh wdwoleUým o od the nedeského: e račiž Uúm tčto chwile u tčboš
DUcha seslati, o abychom tebe mile o mdhli w slowich poznati.
3. Q milý DUsse swatý, o rač Uassim bostem býti, u jenž jsi w
daťich bohatý„ o Uemesskej knám pťijitil u Sprawuj jazhkxkmlnweUi, o
drj Uám dobrč UaUčeUi; o Uachhl Ussi kslysseni, u zapal srdce !wčřeUil

Bo kúzmlť.
1. Pochwúbn bndiž Pán Bůb Uúš„ o kterýš nhni Uasytil náo, o
swatým slowem, o jenž jest pokrm Uassim dUssem, a AllelUjč:, allelUjal a

Bochwúlen bnď Bňh, Altelnjal
2. Bochwálell bUď i SdU Boši, o 1eUž jest dUssi Uassich zďoši, o

Uebot on súm o skrz smrt anrátil
Bochwňlen buď Bůh, Blllelnjal

žiwot nám. o AltelUja, Allelujal o
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xZ. Pochwálen bUď iDUch swatl), o jenš Uáe Uččprawdu zUňti, o

Boha the e i jeho milěho Shna, o Alteluja, Allcluja. o Bochwúlen
bUď Bůh, AllelUjal
uuupuuu

K swaténm požehltúm“.
1.

x

1l l)čmšo liušua šlorioďi uoorporiď mxštorium, o ďgušeujuioqno
protioďč. o qUom in muuňi pmtjum osruotuď Wuterčďšouoroďi, o Ko:

ossuňit šemium.
2. Untum eršo Zaorawentum o wuoremur oemui, o oc ana
tiqUUm ňooumoutum uoro ooánt rismi7 u prwotot ňáoo čmpplonuor:0
tumz o oomuum ňofootUj.
3. 68ultorjz 6eustque
o lguď ot C.ilxbilčxt.io.o gšlmz ťxouor,

rirtuď quoquo, o Zst et deueůlctjoš xprooeůodti ad Ut:rque o oome
pur Zit lšuňatio. eůmeu.

U.
1. Boklekni na kolena, o o dUsse bohabojnč:, e neb se todě Udču
lUje o milost pťehojnč:.

2. Batť zde na Boha swčho, u w swátosti zakrhtčho; o žádej ho
srdcem skroUsseným u za milost jebo.
3. BUď ode wssech chwáleUý, o Uctčný, zwclebený, n o Krisie náš
nejmilejsič, u zde whstawenýl
d
1. Pťispěj Uám srooU milostč, o zaopatť Uáď žiwnosti, o Udťl
chleba potťebnčho u nám wssem o roýsosti.
5. Pak tim andělským chlebem, o nejwzácnčjssim pokrmexn, o poo
silů pťed smrti Ua cestU o swým swatým tělem.

6. Po smrti rač nám dáti, o w nebesich pťedýwati, o swatý,
swatý, swatý Bňh náš o prozpěwowati. Amen.

Msnč ndwentni.
1. Hle, přijde Bún, Spasttel náš, o ceslU jemU sprawte; o pťie
jde žúdaný Measiáš, o srdce mU pťiprawte.
Pťijde, pkijde nécš Spasitel, o rossickni zaplesejte; o pťijdc, pťijde

thUpitel,

o chroúlu Bohu wzdejtel

2. O kterčmž prorokowali u proroci w dáwnosti, o jchož tan
šebnč žeidali, o bh pťissel ď wýsosti.

Přijdc aed.
Z. Blesejte, swati otcowč, u kteťiž jste w temnosti, u zastkwť nám

k radosti nowč o slUnce sprawedonsti. o Břijde, přijde atd.
4. Již pťijala panna čistá o Ucbeskčposclstwč, o že má poroditi
Krista, d neerssic pancnstwč. o Bťijde, pťijde atd.

,

U.

“

l. „RosU dejte oblatowč, o prfste Sprawedliwčho!,e

o wolali

jsoU prorokowč u z hrobU ťletby tmawěbo. e Pťissels, a o nim pošebo
Uáni, u jenž jak jamich wětrů wúUč, o jako rosa Uebeská u wssemU wznik
a radost dč:.

2. W NazarctU, Gabrieli! o tam, kde bydli Maria; o whťiď
rdchle, archaUděli: u „Zdráwaa milosti plná!“ u dč Uáš Bůb, a anděl
chwátá, o panna milosti jest jata; u rci: mým Shnem floUti má, o
kobož zrodi Maria.
3. A tUt swčta thupitel
o z dáwna nám zaslťbený, o pťisscl
milostný Spasitel, u k Uám lidem ponťžený. u QU zabnal tennwsti
strassUě, w zkrotixl srdcť ljdstých wássně;
Uasie prozpčwowčmč.

u jemU zawzni

w plesčmi u

4. Nechtěj pňdn wic se strassit u w AdamU spáchančbo; o Bůh
twůj znú i dUchh plassit w pekla rozbnčwančbo. u Wťra pUdi oUzkost,

zmatek; o doplňuje Uedostateko milosti fon

nwcný Bůh:

u slaw

bo wťčUč každý dUchl

5. TrUdný obraz pádU twébo„ e člowěče wykouchý,
u setiel
skrze ShUa swčho o Bůb wččnč milowaUý. o Nebesa se rozjasňuji, u
sláwU BohU prozpčijť ; u andčlč ti kýwaji, o potoj tobč blásaji.
6e Hle, moc pekla ponižena, u bťčchů pouta zlomena; u wččUá
smrt ic potlačena, o dUsie twá obbájena. u Nebesa se otwiraii, u sláu
wh wčnec podáwaji u andělč již ctnostnčmu o tworu whkonpenčmU.
7. K trůml twčmU, láskh plný u Bože, se jiš blčžťme; u pťisseleď.
Kriste, zaslibcnú. u k bodům twým se strojčme. u AtlelUja, swatý moco
Uý! u Sláwa tobť, Uesmrtelný! o Blltxiš od Uáš zweleben o Ua wěkh
wčtůw. AmcU.

Bisnč wňnočni.

l.
l. Narodil se KristUa Bán, weselme se; u z rňše kwitek whkwčt
nám, radujme se. p Z žiwota čistčho, u z rodU lrálowskčho o neim,
nám Uarodil se.
2. Jenš prorokowáU jest, weselme se, o ten na swčt poslán jest,

rademe sš. o Z žiwota atd.
3. Clowččenstwi nasse, weselme sr, o rúčil wziti Ua se, rademe
sel a Z šiwota atd.
4. Goliáš obloupen, weselme se, o člowčt jest whkonpcn, rao
demc sc. o Z žiwota atd.

ll.
l. Chtie, abh spal, tak zpiwala o synáčkowi o Matka, chž poUoo
cowala u miláčkowi: o Nynej, rozkossnč dčkátko, u Shml Bošť, o
nhnej, Uhnej, nemlnwňátko, o swěta zboťi.
2. Tobť lůžko jsem Usklala o Spasitcli, u tworh k twč chwále
swolala, r Stwořiteli: o nhnej kráso a kornno o swrchowaltá, o nynej
milujicčch ceno w winssowanč:.
3e Nhnejl tak jest Matky žádosl, o holUbičko; o nhncj, wsscch

andčlů radost, o má perličkýl o sláwh, chwálh wšdh nabudeš o od
Matičky, u kdhž se whspiš, jisti bUdeš o med wčeličkp.
4. Qsladimt jim Ton kassičkuu k twč libosti, o otcwřeš, wťm
Ton
hUbičkn u k tč sladkosti. u Nyncj, ráje mčho kwitkn , o roz:
marýne,

o z Tebet sobč zdělč:m rytku, o jeUž Uczhync.

5. Q sialo, o liliUm, u o růže mál o nhnej wonnč komoalium, e
zahradko mál o o loutno má, o loUtUo má, o můj slawičtnl o Uynej
libeznčl harso má, o rymbáličkU!
6. Na dobroU noc dej bUbičlU„ u nhnej dťtčl u Kolčbat bUde
Matička, u nhnej hbitč; e spi miláčlU, Umlkněte o andčlowč, o ďe
mnon l Bohn pťiklcknťteo národowčl u Amcn.
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PisUč postni.

l.
le Již jsem dost práeowal o pro tebe, člowěče! o tťi a tťidceti
let, d o dťdný hťťssnččel o Bůjdxl, půde u do JerUsalema; o tam co o

mnč psáno,

wsseckose wdkoná

2. Řád swů1 kUěšskýsložim o pkestanU kázati, tčm bezďožným
šidům u o sobě mlUwiti; u již jest darmo, o jeU whza mnoU pojďte, u
UčedUčci mojil u wečeťi pťistrojte.
,
3. Jesstč jednou e wámi o za stolem posedim, o chlčb w tčlo,
wino w krew o son wlastnč proměnčm: o na pamňlkU a swého UmUu
čeUi o slUžbU wám prokáži o w smUtném rozloUčeUč.

4. Kam se obrútit mám? u jiš mnc Jidáš prodal; o můj wlan
stni Učednik o židh Ua mne swolal: eti mne UajdoU, e když se U mou
dleUi o krwi potit bUdU o pro Uasse spaseUi.
5. TU šádUč Uaděje u wťc mťti UebUdU, o w těšlostech welikých o
postawemš bUdU. Mč wzdhchánč u platno Uie nebude; o smUtná jest
dUssc mú, o aš mi k smrti bUde.
6. Zlá rota židowská o již mne polapila, u kddž mUe Jidássowa„

ústa polibila; a již jsem swúzán u Ukrntnč prowazh; o sem tam mnou
házeji, o Ua zem porážeji.
x
7. Ej, již jsem pkiweden u na soUd k AnUássowi, e odtUd mne
powedoU o kc Kaifássowi; o a tu wssickni o salessnč žalUjč; e wssickni
peroU, ďijť, u a biči mrskaiť.

8. KorUnU trnoon

o Ua mne pťistrojili, u piewelmi sspičatoUo

na hlawU wstawili; u ach nastojtel e již krew wssUdh teče: x ach, kou
lik tisic raU e mám pro tě, u člowěčc!

9 Falessm swčdkowč u pťed Bilátem swědčť;

Pilút, šidč wssi3

ckUi e lsoU rúdi tč ťeči: o a protož hned o „UtťčžUj“ wolaji , u at
brzo staUe, o tak wssickui žádajť.

sc

10. „Naděl propUstime x lotra Barabásse, e než abhchom měli
e ziwého Jezčsse, o kterčhoz mh o Ua smrt chccm whdati;
mh ho
chcemc dáti a radš Ukřizowati“

11. Řekl Bilát židům: o „Hle, člowěk erinUý;
o šádnčt Uenaa
lezám smrtř Ua Uěm roinp.“ o „Brhč o Učm na !řižl o wzkřikli ti
zloshUi; o lrew jcho pťijď Ua Uáď o i Ua nasse shnh.“
12. Král sláwh Uebeskč o již na smrt se bčťe; e š dUssc nkiestc:nu
ská, o powaj tU tiž kťčše; d swatč Uobp u pod nťm Uš klesaji, o nemou

bonee dále, o židé bo lopajť.
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13. „Š ýoro whsokč:,ua Kalwariel a cesto kamenitá; zý jakď
dloUbá chwile: u jiš nemohU o mdloboU tťiž Unčsti; u ach, Simone,
pomoz u na horU dončstil“
14. „TU kťiž ď sebe slošim. a na nějž rozedranč o mě tčlo přibiji
o UkrUtUi katanč; a mezi lotrd o tU bUdU wiseti, o za borssibo dršán
. jich wice trpěri.“
j
15. „Jiš wisiln Ua kťťži,x a šalostnč wolám: u 8 son miloU
matičkoU e bolestně se žebnúm; u ji poroUčim u Bobú thi swčmU,
u a na starost dáwám o Janowi wčrněmU.“
16. „J 8 teboU se žebnám, o o hťissnú člowěčel e pro tč krew
posledni o z boku mčho teče; u jestli ke mně o máš srdce npťimně,
o pošel, ach, politUj u mč smrti newinnč.“
17. „Celý jseln žiwot swůj u twč dUssi wčnowal, u wsseckU krew
wdcedil, o nic jsem Uelitowal; teď Umirám u bpch zcela tč spasilw.“
u A Ualloniw hlawy, e son dUssi whpnftilx.
18. Každý kkestan powaž, u politUj Ješťsse; o máš mit otewťenon
o branon

wěčnč ťisse, o do kterčšto o jestli chceš pťijiti,

o UmUčeni

Bánč o hleď w pamčti mčti.
19. Již ten Uhnějssičaď o hleď činit pokáni, a můšeš w Učm nabhti
o hťichůw odesstěni. o Umťi ď Kristem, u zanech zlých žúdosti: u
tak dočkňš wzkťisseni o ď welikon radosti. e Amen.

ll.
1. Libám Pane o rozedranč o rUce, Uohh i bok twůl: o mnoho
ran jsi o pro ncťesti o Uasse trpčl, Bože můj.
2. Jak bolestUč u i šalostnč u blcdim, jak jsi se lxrápil; o slzim
Uad twúm o bolem brozným, u co lid twňj ti pťiprawil.
Z. Pane slyssim o a st wážim o slow twých, iež jsi promlUwil;
o mdlý w trápeni, o pťi skonáni o milostiwě k nám prawil.
4. Ach naprawuj u a mne wszzUj, o abhch tebe milowal; u
bhch tělesnč o žádosti swč u na kťiži nkťižowale
5. Uděl sily o k tomU cilč, a ar swých hřťchů zbawený, . dorud

žiji, u wždh jen slUji o Zežissi twůj oUd wěrný.

llla
1. Swatý kťižil tebe ctime, o twrdč lůško Ježissc, o ješ w
den soUdný Uwidime u na obloze tťphtit se. u Slowem,
srdcem
Tebe ctime, o lůžko Búna Ježisse.
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2. Ty památko Umnčenil u Uaplň láskoU Boži Uáo, o chraň
Učw wsieho prowiněni, o UmUčeni Bánč hlao. eoSlowem, srdccm ald.
3. Braporec núm, swatý kťižil p w boti, we wfsi bťdť buď; e

udalnost a wěonst w tiži, eostélost w srdci nassem wszď.

u Slowem,

srdá:e!mu atd.

4. Wťtčzstwi tyď rukojemstwť, e k tobč kdo se pťiwine, eo dledi

Ua tě w protiwenstwi, u ten se cilem nemine. o Slowem, srdcem atd.
5. Bomnťk, prápor, zaručeni o witězstwi a obranu o ů Uadčji
mčun w tom znameni, o etiti je UepřestanU. u Slowem atd.
u
6. Nhni pal jest Uassepřčmi: u až Učw Pún Bůb powolá, o abd
ústa pixi skonúni o chwáln lťiže dlásala. n Slowem atd.

U
1. Stéla

17.

Malka litUjici, o U dťcwa lťiže plačicť, o kddž Ua nčm

pnčl Kristuo Bán.
2. Jejižto srdce žalosinč, e zarmoucenč a bolestnč n prorazil meč
z obon skran.
3. Q jak smUtUá a žalostnú o bdla ta Matka bolesinč: o pro

Sduanž:dinčho.
4. Jenž kwilela a želela o wsse trnoucť, kdhž widťla o td mukh
chotč swčho.

5e Kdožbd Uemčl zaplakati, o wida matkn Pčmě státi u tim dou
ťem obkličenon.

6 Kdobh Ueměl litowati, o kdhbh chtčl powašowati e mňteř 8

Sdnem asonženon,
7. Bro dťťchh Swčho nxirodU u widčla Ho Učsti sstodU o a biči
zmrskančho.
8. Widťla Shua milčbo o pťi smrti opUsstčnčho, o kdhš pUstil
dnch.l Swčho.
9. Ehl mati, stUdnč milosti e propůjč mi nťco miloski o at se

a Tebou rozkwilim
10. Cin, at se mi srdcc rozte
w lésce Kris!owť pobošně, o
at se MU tak zalibim
U. Swata máti rač popřiti, a dych mobe mč srdce raniti o

ranami Syna twědo
12 Jenz ráčil pro mnc trpěti a tak tčzce raněn býti, o rozdčl
mnc 8 straski Jedo
13. Bopťej mnč 8 TeboUdplakati, o a Krista wždh l,jtowati, o
dokud w tčle zůstúwám.

14. Wedlc kťiže o teboU siúti, e a w twč žalosti tčwati, o za
to tč wěrUě šádňm.
d
15. Panno, jenž jsi nejjasnčjssi, o již mi Ucbýwcj trpčcjssi, o
dej mi B tcboU želeti.

16 Dejš, at mohU smrt Kristown o nositi, a na kťlz znowu o
i na rúnh pomněti.
17 Jeho ranami mne Ukoj, o a tim samým kťižem Upoj pro
lúskUShna twčho
18 Tak roznicen a rozpúlen, o abhch bhl skrz Tč ohhájen o
w hodiUU dne soudnčho
19. Rač mne kťizem ostťihati, o smrti skrista odiwati e a chowati

w milosii
20. thž

zde w swětě tělo zhhne o a dUssesc z nčho whhne,

dejž, bh ssla do radosti.

Piseň welikoUočni.
l. Tťctiho dne wsial Stwoťitel o z mrtwých, Uúš milý Spasttel.
o Rademe se, weselme se.
2. Jenš pťed Bilátem odsoUzen o a Ua kťťžijest UmUčcn, o S lou
trem do rújc Uweden.
Z. Blačice jeho bolestť, o panč ncsoU drahč mafti, chtic jcho
tčlo mazati.

4. Swatú Múťi Magdalena, o plačici kajici žena, Jakobowa a

Salomc

x 5 K nimžto andčl slawný wece: o Kohož wd pani hlcdúte, o
toho liz w hrobě nemúte
6 Ale jdčte a pospěssle, o do Galllce se ptelte, o tam ho
zajistč Uzťite.
7e Hned jsoU žeuh nemcsskallš o do Galilec

sc bralh,

u Učcno

nikům powčdčlh.
8. Wesel se ťisse Uebeskň e andělskčl i archandčlská,

o i wssecka

obloba zemskú.
9. .skddž Pčm Jcžick KrisiUa Umťel, o i hned jest núm ráj oteo

wťel, d swatč w temnostech ansstiwil.
10. Bekelnici otcwťetc, o Stwokitele

swčho pUsttc, u již žádnč

moci nemátc
U Jak jsoU ten hlaš uslhsseli o otcowč swati w Ut chwlli: o
pťewelmi sc zradowali.

12. Rkouc: Witej nám pťcžádonci e Spasitťli wssemohonci,
tebet 1sme zdáwna šádali.
13. .strál sláwy peklo oďloupil, o po smrti do Učho wstoupil,
swč wolenč whswobodil.
14. Rade se ldssecko stwoťeni o na deU Božiho wzkťisseni

chwálic jeho oslachi.
15. Chwalteš jej wssicklli stawowč, o pamw, wdowy i mauželč
z mrtwých wstúňi Spasttclc.
18e Zpiwcjtcž wssicklli ptáčkowé o již weseleji Ueš prwč, o moci

swčho Stwokitele.
17. Wesclte se i zwťťátra, o i wssecka sprostá howád!a,

tež Búna Jch

Krista.

a chwalo

d

18. PUkejtc se i stromowě, a zclechtc sc lcsowč, o lony kwiti
wydúwcjtc.
19. Hory takč již plesejte u pahrbkowč poskakthe, o zahradh
Užitek dejte.
20. Rosa padej Ua wiUice, o oUrodh dcjte chmelUicc, o whdcj
owoce sstěpUice.
21. Brč tichý dcssi Ua oseni, o bcť moenost wssccko koťcni, o
okťiwej wssccko stwoťeUi.
22. Wssicklti lidč sc weseltc, o aslelUja prozpěwujtc, o čest,

chwáln BohU wzdáwejtc.
23. Wzdejmež chwúlU tworU swčmU o Jesn Kristu Ucbcskčmu, o
milčmU DUchU swatčmn.
24. Wsic jcduomU HospodiUU, o at Uám wfscm odesti winu, o
popťeje w Uebi pťibhtkll.
25. Kriste pro swč oslaweni
8 teboU wččnč pťebýwáni.

„
o dejš Uúm hťichů odpusstěni,

o

wuu

Na kťižowé dni.

l.
1. Bože Nbrahamůwl a Krúli, BaUe pánůw! o Uw prosime
Tebe, o dcj Uúm rosU o nebe, o Pane Bože núšl
2. Mht k todč wolúme, e ton milost šádúme; u rač Uáď poa

žehnati, o onrodu rač dáti, u Bane Boše núšl
d

3. Uslyš hlash Uassc o jako Eliássc o proroka.o

čao trestU prossel. o Bane Bože Uášl

Uslyssel,

o kdhš
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4. Račiž dáti plodnosi, o bhchom mčli šinost

u z rostU, twčho

skUtkU; u zbawiž Uáo zé:rnmtkU, a Wane Božc Uášl
5. K Uassi slUžeonsti a z hojně swč milosti o bhlinU rač dáti, u
zrůsiU ji dopťáti. o WaUc Božc Uúšl
6. By ncbhla bida, o země chlčb ar whdá o Uúm wssem břišn
. ným lidem, o ak Uehhnem hlademe u Wane Bože nášl
7. Učiň, jak prosime, o mh, jenž w tč wěťimc, e z otcowskč

dobroth; u zUáš nassc lopoty, u Bane Božc Uášl
8. Nč mh nejsme hodni, u hkessicc den po dni, o pťositi od
tebc, u Učiň sám pro sebe, u Bane Bošc Uáš!
9. Mh k tobč woláme, e za pomoc žádámc, o smilUj sc Uad
námi, u Udčl požehmini, u Wane Bože Uášl

ll.
r 1. Bťistlú SoUdee wssech bťissnikůl o wčrných ditek miloinkU,
o jeUž w UebesichkralUješ, u řrest i mzdu pťipraiješ.
Otče,o pro swč smilowáni! a swúch ditek whslhš wolánil o
Zažeň wojUU, hlad, nemoc, o a k žiwnosti dej pomocl
2. Dej porrmU wrzdcjssibo, a dUssi, tělo shticiho, u Ucb jst ch:
wúš bohatý, u fstědrý Bán. pln dobroty. u Qtče pro swč atd.
Z. Th wssem wěcem požehnáwč:š, o oseni zrůst, wlábU dáwč:š;
u teplost, pohodlnč dni, o Uámdpotěssitelnč žni. o.Otče, pro swě atde

4. thž

neoUroda pťipadne, u skrzc hmhz plčmč onladnč,

o

Božskč jest to ťčzeni u z nasfeho zawiněni. o Qtče pro swč atde
5. Bowodeň že statkU wsselml, u obilť sskodi wsetčmU, o hťichowč
to činčji, u metlU tU Uwáději. u Qtče, pro swč atd.
.
6. Winice kdhš mrazem wadnoU, a role krUpobitim chťadUoU, o
sUchem lddž hUUoU ltlka, o trcsce zlost Bošskú rUka. o Qlče, pro
swč atd.
7. thž zlá boUťka a blýskčmi o ď tťesenim Uám strach Uahúni,

o mor a hlad ldhž pante,
swč

atd.

u mstč sprůwedlnost twoje.

u Qtčc,

pro

d

8. Abdď mocnost son dokázal, e Za Joscfa dUůU okúzal o dra:
hotU sedmiletoU, n lúci tčž sedmiletoU. o Qtče, pro swč atd.

9. W čaď Achaba kralowáni o lalš lid Jsrael k trcstáni,

x

žc skrz tťi a půl leta e wládla welkét sUchota. o Qtče, pro swč atd.
lo. Desstě žúdnčhoeo nedúwal, o dobrodincem být přcstáwal, o
že wčzel lid bez stndU o w modloslužebněm blUdU. o Qtčc pro sroé atd.

U. Cliásse siUbu swého, e diwnčeď krmil lačniwčho, u kddž hlad
po zemi celč u trápil obywatele. o Otče, pro swé atd.
12. Pak když Učinil pokáni o swěso nawrútil požchnáni, e a

odestilPo winU hncd, o ják Cliáů prost wed. u thče, pro swč atd.
13. densk nám tčž son milosti u žclicčm swýchncprawosti, o
k sskodč ldhž ncčasy dáš, o a Ua Uáo se rozhněwáš. u Qtčc, pro swč atd.
14. Tatt w shnowskč důwěrnosti u pťičinime sc k žiwnosti, u

Bane, tyodopomáhejl o nassi wlasti požchnej! o Qtče, pro swč atde

Piseň swatodUssni.
(Wiz Sekwenci na Hod Boži swatodUssni, str. 162.)

Pisně k Blimtd Ježissi.

l.
1. Mč jst potěsseni, mčxj Zežissil u omočissrč, jměni, Bůh Uejx
whšssi; o Uad tebe jiUčho Uic ncšúdám , o že jsl můj Spasttel,
tč whznáwňm.
2. Jcstli mne milnjcš, tč milUju; o jestli mne zawrhneš, tč mia
lnjn; o jestli še Umc tresceů, neměUim sc, o pakli zatratit cheeš,
Uediroim se.
3. Bicdce tě milUjU, žc dobrý jst; u pťcdce tč milUjU, že Bán
můj jst; o milUjU Ješisse, že dobrý jest, u milUjU Ježissc, že Bůh můj jcst.
4. Jehot jsoU ty dard, cošloliw mám, u jcho jsoU milosti, to
dobře znám; u jehol jest má dUsse w bťissněm tčle: u od nčho wssco
cko mám whdlUženč.

5. Dussi son

d

nawrátim pťi skonáni, o tčlo swě odcwzdám w

zmrtwých wstčmi, u tak 1inč wsiecko dám jako Bám:,

o wěčně odco

wzdáwúm jako BohU.
6. S Ježissem Umťjti sobč žádúm, u o Ježisicm šiw býli nadčji
múm; u Ješiš wččněwě!ňw jest mým Báncm: u Zežisii bnď chwála
wččnčxl AmeU.

š;U

ll.
l. Ach můi Uejsladssi Ježissi! a gruntej žiwota mčho , o kterýžto
plhue w hojnosti u od stUdně srdae Twčho; o můj Bane, plnú miu
losti, u jcnž jč w bojnosti dáwčxš, u wslelml stwořeni pod ncbem, o
lažděmU ji podúwúš.

ll

2. Zwlásst ldo zpomillň na Tebe u a TeboU sc zpraije,

o

swč práce, wssecky starosti u Tobč jen oběmješ a rád Th zpomábňš
taždčmU, u jst plný smilowáni, u kdo je bledá len U che, u najde
jc bez messkáni.

ua

3. Snássel jsi pro Uňš tal nmoho,w sselpů aš Ua dřewo křiše o
nejprweď pod nim často klesal, o Uemoba sučsti tiže. o Q pkerozlpssmi

ramena, o co jste sc obtižilh, o abdste jen wůli the
whplnilh.

u pro owce

4. Nezůstala krůpět lrwe a w Twčm Bošskěm tčle žcidUú, e abh
whlita nebdla; u ach UlrUtUost pťezreidmil u Nle i krůpčje wodh u
weu z bokU Twčbo wyssly, u aby jen wssickni břčssnici u pod milost
rřiže přčsslř.

5. Llch xnůj pťedobrý Ježissi! o spasiž mUe pod Son
stráži, u
ar mnc bidh swčta tobo o zlosli son neUrúži; ullale at jsem obhán
jený e před Urrutlwstč jebo, u at jsem mile zastinčný o rUkoU pastýťe
swčljo.
6l A kdhž pťijde mň bodina, o še mUsim z sročta jiti, e Ua Uic
se neohlčžeje, r zde wssecko opUstiti; e dej, o můj nrjsladssi Baltel u

abpch Tě w nebi spatřil, u o Twými owcrmi milými o Ua wě!h
Tebe chwč:lil.

Biseň kPamlě Marři.
1. Tisickrčatepozdraijrm

tebe,uo Matičko .skrista Ježissel o td

jsi okrasoU celčho nebe, o tobč se loťč celč: ťčsse; u ty jsi po BohU ta
nejprwnčjssi, u tobč čest a chwčclu nejpťednějssi u andčlč a swati wzdáu

waji, u krúlownoU tebe nazúwaji.
2. Břispčj nám takč, o matko Uassel u wssickni wroUcťm srdcem
žádčnne; o tha jedinč oUtočisstč nasse, u po BohU nad tcbc nemáme; u
at chwalozpěw tobč prozpčwowat o můžem, twoje jmeno zwelebowat;
u tat jak tobč patři po Bobn, o chcelne tč chwč:lit w každoU dobU.
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Z. Nelw Stwoťitel Uebee i zemť orzaswůj s!áUektebe whmolil,n
kddž piijal člowččms!wi Ua sebe, a w twůj anenský žiwot se wlou
žil: o Ježťš Kristlw, ShU Boba žiwěbo o Uwudrost tajemstwi pťe:
welirčbo, a přehoťkousmrt Kťiže podstoUpil, o Uáe od wččxtč smrti
wyroupčl.
4. Th jsi Ua Sioml Utwrzenň, u pťebýnšúš w městč poswěce:
Uěm; o dřiwe než.o bhla na swčt zrozeUa, e počtčna jsi w lidU Uctču
Učm. ur Již pošiwáš wěčně blaženosti, u kteráž pťiprawena od wěčan
sti u bdla ti od Boda wččněbo, o Boda Shna, Ducha swatčbo.
5. Zdráwae, schránko Boba Uejwzácnčjssi, u zdráwao, Balmo
Uepornssenú. o Tho chrúm Trojice Uřjdůstojxtčjssi, o již od wččxwsti
whwolemř. o Th jst Uad slxmce, mčsic swětlejssi, . Wani a krč:loran
Uejswčtčjssi, o th jsi jislcř brána Uebeská,u mocUújkráloan archaUdčlskú.
6. Kdobd mohl wssecku slúwU twoji o Zde na swťtě pčrem whu
psati, u KtqroUž Shn twůj jen pro lě:sku swoji n Rč:čil tobě Ua Uebi
dútil o Bdk celčbo swčta jazhkowč u Cbtťli chwálU mlUwiti otobč; o
To bh wsse jesstč nic Uebhlo, o Co bh k twč sláwě postačilo.
7. Pťed twým obrazem, o matko Búnč, o Chceme prosbh swoje

skládati, u Zachowej Uúo wždh we swč ochraltě, u thkoliw tě qu
dem žádati: u W UoUzi, w zúrmutku, w kťiži, w trúpeUi d Whšádej
U Boha potěsseUi: e Q račiž Uám swoji pťimlUon u Wždy sstědťe

býti nápomeroU.
8. Whproe

.
wiru,

Uadčji a láskU; u W ctnostUčm žiwotě setru

wáUi; o derat
od núů blad, mor, tčž i wúlkU; o Dej sstasttlčiia
wota skoUúUilu thž pťionst soUdcesprawedliwčboe thud z todoto
swěta bidUčbo u Rúči Uáe k soUdU powolati: e Tenkrút, matko,drač
Uňo zastati.
9. A whproa Uúm wssem tU Božč milost, o At Ue w rUce rozo
hUěwaUčbo o SoUdee mh npadrleme Ua wěčUost, o Než promťň jej w
milosrdnčho:o Bh Uám Bňh dal zde w časnčm žiwotč, u Dokud žiwi
jsme Ua tomto swětč, o Z Uassich hřlchů se zpowidati, o A jich skroue
sseUčlitowati.
10. WssitkUi Swati a Swčtice Božč, o J rod pťimloUwejte se
za Uúo, o At se od Uáo BohU chwúla mnoši, u A Uezapominejte Ua
Uč:o; o Dejte núm se tam o wámi odledati, o BohU i Marii čest
wzdč:wati, u Bhchom po toln žiwotě šasnčm o dosúbli padost wěčUoU.

Amen.
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Biscň na dcn anbťlů strňžců.
1. Kdoš ochranh Nejwhšssiho o w strússi jeho Užiwň, u ten w
stiml WssemohoUciho o bezpečnč odpočiwň. o Bročeži já ťčkám Báml
x o laždú čao a důwčrnosti, o Thď hradcm mým, Thš moU schrae
noU, u jár Ua tobč mám dosti.
2. Qnt mne z osidla lstiwčbo o ňdstých ossemetnostk, o i z pou
kUsseUitaždčho o whtrhnc son mocuosti; o nad to mnc chce i přio
jitř n pod brky kťidla swčho, o mifto sstitU bUdU miti o prade wssech
zécmlUw jebo.
wZ. Wrotož

pťistrachU uočnibo o uebUdU se nie búti, o Ui we
dUe lětajiciho o ssipU se strachowati; uanižjakč mornč ránh o neUadále
sskodčci, o ni zhoUbh Ua wsseckd strany o žádnčbo

Uessctřťci.
4. Bhcht jřch po borU swčm tisico w Učablewidčl tlesati, o po
prawici desetkrút wic; u ke mUěk Uemá súbati; o Uýďrž ccle jsa zaa
chowán e to ďUdU qutťowati, u jakoU Umi odplatu Bán n ďezbošUúm
wsscm dáwatř. uu
5. Bončwadž tedh samčho o lneiš Boba oUtočisstč, u tčž i za
ochrauce swčbo o kladeš Ua laždém mistč; o UetkUek se teďc Uic zlčho,
o anš k tobč pťistoUpi, u žč:dná rána stčmkUtwčho o w nejmenssim
UezarmoUti.
6z Neb andčlům swúm o tobč u Bůb ráčil pťikázati, o še Ua
wsicch twúch cestách teďe o wždd maji oskťihati, o bd tč pak i Ua rUu
koU swých o wlastně měli nositi, u tak od oUrazU i Uob twých o Ustaa
wičnč hécjitio

7. Bo le
ř badU zdrúšděněm u smčle bUdeš choditi, u i po
dratu jedu plnčm, u nemcit wssak Uic fskodřti; e proto že mpe zamia
lowal, o di Bůh, chcic ho chrániti, o mč slawnč jměno že poznal, o
na wčkd zwelebřti.
8. BUdeuli

kc nmť wolati,

o 1istě žek ho Uslyssim, o w soUšeni

mU spomahati o sám Uwcť son pťispťssim; o Učinč jel i slawnčho o
dloUhč dUi chci mU dáti, o ďh tak mocspaseni mčho o w prawdč
mohl seznati. AmcU.

Msrň ouusw. Wúclawn.
1. Swatý Wcielawe, wojwodo českčzeměl kniže náš, pro zanáo
Boba, swatčho Dncha: Kriste eleisonl
2. Th jsi dčdie českězemě; rozpomeň se na swč plčmč; Uedej

zathoUti, Uňm Ui budoncťm, swatý Wáclawe! Kriste elejsonl
3. Pomoci mh twč žádcime, smilUj se Uad númi; Utěš smUtUé,
zažeň wsse zlě, swatý Wúclawe l Kriste elejsoU !
4. Nebeskě jest dworstwo krásnč: dlčrze tomu, kdo tam dojde:
šiwot wěčný, oheň jasný, swatčho Dncha. Kriste elejsoUl

5. Marťa, matko žádoUcť, thš krčlloan wssemohouci: prosiš za
Uáo, za kťestanh, swčho ShUa, Hospodina. Kriste elejsonl
6 Andčle swatť nebesstil račte naš k sobč pťiwčsti, tU tdež
chwala nepťestawa wěčUeho Boha. Kriste elejsoU!

7. WssickniSwati za naď proste! zathonti

Uam nedejte swaty

Wťte, swatú Norberte, sw ZikmUUde, sw Prokope, fw. Wojtčsse, sw.
JeUe NepomUcký, swelWáclawe, swacú LUdlUilo. Kriste elejsoUl

8 BohU thi chwalU wzdejme; swatým kťťžemse žehnejme: we
jmcUU Otec, i Syna jeho , i DUcha swatěho Kriste clejson! u

Amcn
Hospodine, UlitUj náo, o Jesn Kriste, UlitUj Ucišl o Spasiteli
wsseho swěta, u Spastž núď i nslhssiž, o HospodiUe, hlash nassel Dej
Uúm wssem, Hoshodine, e Hoonst, pokoj w nassť zemi: u Kúrie
elejson!

Qbsah.u
ubu
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hod Boži swatodnssni
HoUdčli swatodUssni .
slawnost Uejsw. Trojice

Na ch Bošťho Tčla
Na
Na
Na
Na

.

zelený čtwrtek .
.
welký pátek (obťady) .
bilon sobotU
.
.
hod Boži wclilonočni
pondčli welikonočni .
l. nedčli po Welikonoci

2.
8.
4.
5.

nedčli
nedčli
nedčli
Uedčlt

po
po
po
po

sw.
sw.
sw.
sw.

.
. x
.
.
.
Bošť

155
157
159
16l
164
168

.

.

.

.

.

.

.

.

.

168

DUchU
DUchU
DUchU
DUchU

.
.
.
.

.
.
u.
.

.
.
.
e

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

x
.
.
.

.
.
.
.

17l
173
175
177

Btrňnla
Na

6. Uekčli po sw. DUchU e

e

e

.

.

e

179

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

182
t81
l86

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na

7.
8.
9.
10.
U.
12.
13.
14.
15.

nedčli pý
nedčli po
nedčli po
Uedčli po
Uedťli po
nedčli po
Uedčli po
Uedčli po
Uedčli po

sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.

DUchU .
DUchU.
DUchU .
DUchU .
DUchU .
DUchU .
DUchU .
DuchU .
DUchU .

.
.
.

Na
Na
Na
Na

16.
17.
18.
19.

nedčli po
nedčli po
nedčlř po
nedčli po

sw.
sw.
sw.
sw.

Dnchn .
Duchu.
Dnchu .
DUchU .

.
.

Na 20. Ueděli po sw. DUchUx.
Na 21. Ueděli po sw. DUchU .
Na 22 neděli po sw DUchU.

j

.
.
.
.

„
d

.
.

.
.

z

.

.

.

.

.

e

.

.

.

. UN
. e 203
205
207

.
.

209
21l

2!3
2!5

Na 23 Ueděli po sw. DUchU.
thero
mssi swatx,xchpro teU pád kdhž wiee Uežli 21 Uedčl po
sw. DUchU jest:
1. Msse swatú .

2. Msse swatú .

3 Msse swata .
4. Mssc swata
Na
Na
Na
Na
Na

poslednč Uedčli po sw DUchU
slawnost očistowani Bannh Marie
slawnost zwěstowáni Bannd Marie
slawnost ochranh sw. Josesa
slawnost pře:lessmi sw. Norberta

Na slaonst sw Jana Nepom
Na
Na
Na
Na

slawnost
slaonst
slaonst
slawnost

z

.

.
.
.

.

.

.
.

.

sw. aposstolů Wetra a Bawla
pťedrcxheukrwe BúUč
.
.
nawsstčweniBanny Maric
naxlebewzeti Bannh Marie

188
190
192
195
197
199

2!7
2!8

218
219

.
.

.
.

.

.

.
.

.
.

.
.

2l0
222
224
226
228

.

229

.

231
238
235
237

.

Na slawnost ostatků swatxch, ktere se chowaji w hlawnim chrúmU
BúUě sw. Wita
.
e
.
.
.
.

239

Na
Na
Na
Na

241
241
215
216

slawnost
slawnost
slawnost
slawnost

sw andělů ftrúžných
.
narozeni Bannh Marie
jmena Pannd Marie .
.
sedmibolestnč Bannh Marie

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
l
.

.
.
.

xř

Strénťa

Na jlaonsl sw. Wáclawa

.

.

.

Na slawnost sw. Růšence “ .
.
.
Na slaonst poswěcenť chramU Bčmě .p

Na slawnost wssechSwatých

.

.

.

.

.

250

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

25l
252

.

251
258
260
Wl

.

Na zwlússtxnť nezaswčceUé swatš.h
Na deU sw. Qndťeje
Na den sw. Tomússe
Na den sw. AUežkd

.
.
.

.
.
.

.
.
a

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
e

.
.
.

.
e
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

. d261
e 266
. 268

.
.
.
.

.
.
.
u.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

e
.

289
270

.

.
.
.

.

.

.

.

.

270

.

.

e

.

.

.

.

272

.

.

.

.

274

.
.
.
.

z
.
.
.

.
.
.
.

.j
.
.
.

.
.
.
.

.
. u .
.
.
.
.

.
.
.
.

271
278
276
277

.
.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

279
279

Na den Pamw Marie o bory Karmel
Na deU sw Jakoba
p .
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

280
281

Na den sw. Wawťince

Na den sw. Matěje
.
.
Na den sw. Eyrisla a Metbodčje
NazdeU
Na den
Na den
Na deU

sw.
sw.
sw
sw.

Josefa .
Benedřkta
Wojtčcha
Marka .

.
.
.
.

.
.
.

Na deU sw Filipa a Jakllba
Na deU sw Zikmultda
Na
Na
Na
Na

deU
deU
deU
deU

.

nalezeni sw. Kťiže
sw. Norberta
.
sw. Wita .
.
sw. Jana Kťtitele

Na den sw Prokopa
Na dcn sw Markety

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

283

Na densw.Bartoloměje.
Nadensw.Ludmilh
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
z

.
.

..
.

284
286

Na den sw. Matousse

.

.

Na ch sw. Koomy a Damiana
Na den sw. Bukásse .

.

.

.

.

.

.

287

.

e

.

.

.

.

288

;

.

.

.

.

ee

.

.

290

Na den sw. Sřman a Jůdh .
Na deU sw Martina
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

291
293

d

.

.

.

294

.

.

295

.
.
.
.
.

. „ 297
. 299
. 301
. 304
. 306

Na den sw. Katekimp

.

.

.

.

.

Wsseobecnč msfc swatč
Na den sw mllceuika biskupa
Na
Na
Na
Na
Na

.

e

.

.

.

den sw mučenika Uebiskupa e
.
.
.
.
deU sw. mučeUila w časU welikoUočUim
.
.
den wčce swatých mučeniků w času welikonočxlim
deU wice swatých mUčenikňw mimo čaa welitolwčni
den sw. rohznaroačc biskupa .
.
.
.
.

Strňnla
Na
Na
Na
Na

den sw.
den sw.
deU sw.
deU sw.

Učitele cťrkewnibo
.
wyzuawače uebiskupa
opala .
.
pamth a mučemtiee .

.
.
.

.
.
.

.
e
.

Na den sw pannh
Na den sw. mučennice .
Msse swata k uotěni UejswčtčjssiTrojiee Bozi
Msse swata k Uctěnč swatých aUdčlů
.
.
Msse swata k Uetěni swatých aposstolů Betra a Bawla
Msse swatú l Uctěnť DUcha swatebo
Msse swatá k UctčUťnejswětčjssi Swátosti .
Msse swatú l Uctčnť swatčdo lťiže .
Msse swatá k Uctěnť Umučeni Bčmč
Msse swatá l Uctěni BaUnh Marie
Msse swatú za wěrnč zemťelč .

Nozličnč mndlitbd:
Za
Za
Za
Za
Za

dosaženi přťmluwh Swatých
wesskenš rad duchowni
krale
sbromažděni a rodinU
swor!wst w rodinč .
.

Za protřwnikh

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

We wsselikýchpotťebách
W jakčmkoliw soUšeni
W čaď bladU .
e
Za desst .
.

Za
Za
W
Za
Za

.
.
.

.
.

.
.

jasnoll powčtrnost
e
odwraceni bouťsh
.
.
e
čao morU dobht!a
dar slzi
.
.
.x
dosazeni odpusstěnč bťťchů
.

.
.

.
.

.
.

Za postawenč w soUženť a pokUsseUč

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

zapUzeni zlých mdssleni
dosaženi zdršeliwosti .
dosaženi poťorh .
dosaženi trpčliwosti .
dosaženi lčxsky .
.
pťňlelh
.
.
.
xuepťútelh

.

.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.
a
.

.
.
.

.
.

.
e

.
.

308

3l0
312
314
317
318
524
325
327
330
332
335

Ctrňn!a
Za

wezne

o

e

Za cestujiciUa wodách

.

e

.

e

.

.

.

.

o

Za quseUi ziwých

.
.
.
Bobošnosti k swútosti pokúni.
Modlitbh k sw zpowčdi .

Modlitbd ! sw prijimálti

.

.

354
355

.

Bobožnosti odpalcdni.
W Ueděli: Litanie o nejsw. Trojici
.
Wupondčli: Litanie o nejsladfsim Jmenu Jeziš
x W úterý: Litanie o DUchU swatčm
.
We siředU: Litanie !e wssem Swatým
We čtwrtek: Litanie o nejswětčjssi Swátosti
W pútek: Litanie o UmUčeni Bčmč .

P sobotU: Litanie loretanská
Zalnw

UessporUi

.

.

o

.

.

.

.

.

Sedm žalmů kajicich

.

.

.

.

.

.

d

Bisnč.

Ke mssi swatč: Zde w skronsenosti padame .
Boze pked ton welebnosti
.

Bťed a po kázani
.skpožebllánť:

ťšngo linšUa

BoklekUi na kolena

Adwentni:

.

.

Hle, pťijdeBáU Spasitel Uaš

Rosn dejte oblalowč

.

WáUočUi: Narodil se Kristua Bán .
Chtic, abh spal ta! zpiwala .
.
Bostni: Jiz jsem dost pracowal
Lťďam Bane rozedranč
Swatý kťlzi, tebe ctime .

.
e

Stála matka litújici

.
WeliťonočUi. e Třetiho dUewstal Stwoťitel
Na křižowč dni: Bože Abrahamůw .
.
Přťsný sondce

K Bánu

ž

.

Je žissi:

.

Mč, jsi potčsseUimůj Ježťssi

Ach můj nejsladssi Ješťffi

K Bannč Marii: Tisickrátpozdrawujemetebe
K andčlům strážcům: Kdoš ochranh Nejwhšssiho

e:U
mǧr

119

Q sw. WúclawU: Swatý Waclawe
HospodiUe Ulitnj Uáď

.

420

U:) nejwětssim prašskěm

sklačdč katolichšch moo

ďlicich knčh U B. Stybla na sw. wáclawxskčm
námčsti (konskěm trhn) č. 786 a 787 ďostatjp lZe
kromč mnohých jiných také náslchjici nábožnč

knihp:
(EeUh lUih erázaných

w rak. čisle.)

Dewět stnpňů k spasettl, čili: BUtowániza Bánem
Ježissem do Uebe. QbsahUjici: kterak swati a wýtečUi slUžebnici
Božř pUtujice za Kristem po cestč k Uebi , Uenanenč jako po
stUpUich kxspaseUi poťáde wýsse wystUpowali . wedle zásad swatč
wčry

ratolčckč ř samř se řřdřlč, ř jčUč wčsti

kťeskaU we wsselikých přihodách a pochthostech

poUčeUi
a útčchy nalere. u

Usilowali.

Zde

žiwota

radh,

Whňato ze swatých thů,

jakož ipřipojenč: Modlitby raUUi, wečerUi, pťi mssi swatě; po:
božnost k swatč zpowědi a k sw. přijimeini, modlitby w rozma:
Uitých potťebách, o slaonstech cirkewnich, pobožUosti Ua swátky

Marie BaUUy a Swatých , cirkein zpčw . Wydal Wojt.
Russer,
probosst starobhlč kapťto,lySS. .šeřra a Pawla Ua
Wyssehradč, prelát w králowstwi Ceskčmatd. atd. u Druhé

opmwené a Uamenttě rozmnošmě whdůnl, ozdo:

beUč barwotiskowym titulem, 12 obrazy wčtssimi zdaťile w mčdi
rytými, 14 zastawenimi kťižowč cesty, 15 obreizkhukchlaw:
Utm dobám msse swatč, kromč wice Uež 30 obreizků meUssich
: i wčtssich k ozdobč Ueb dojimawěmu

objasnčUi zbožUčho ob:

sahU sloUžicich. Stran 480
we welkč 8ce Ua tUhěm pčknčm
papiťe, tiskem welmi úprawUým a zřetedl ,m. Cerla l zl. 0 Ukr.

l!oorútuj

wsuboré.

Mlolitbx Uurašorúni

pro múšlšuú l:štoliol:eš pUni Upannžs. j)lo jšňenúotšbo

rxáúni šldšoboržx
j:nibž! mllxš přojošonš a přlu
ňarl:žs pixlšwšnž;mi o Utřčmš oá luuoo.
Qut.
krouolnz áoj:tora r obočúosl,l:niš. mid. notúťo,
řšájtč:lš Brňtqjanšj:úťw l)šůiotsl

Uubwáš kmšďjcšm. l)rUbČ,
wuošgné,

r áúUl.

U re:jitom U 87. .jjkl

opruronš

a roxo

Ztršn 132 Peo24(:8, pšj:nšjši

sžxáé.ni Un.W inšl:šm pšpiřš ďg 6 oošl. rxtimšmj 2 Zj.
12 ul:r., jinš ržsáúlll UU poštosňl:úm po,piřď o
á 7šmu. rxrino.mi 1 Zl. 42 njcr.

Potěsseni jedtUé srdce mého howšdh.

Boučmi

modlitebUi kUiha pro Uábožšon katolickoUkčeskankU. Qd Z osef a

Rechziegla,

faráťe w CeskčmJablonci.

Wěnowaná Jebo

Milosti NejdůstojnčjssimU PáUU BiskUpowi Litoměťickčmu. uo
Prwnč whdánř tčto knřhy wysslo rokU 185:1.
Toto druhč wydáni jest protř prwntmn skoro zdwojnásoďnčnč
a to sice dwčma messnimi pobožnostmi, pťemnohýmř pčsněmi a
četUýmř modlitbami. au Třsk jest nčmeckým pčsmem a kniha tato
má wssecko, co se od modlitebni knihy žádat může.
Hlawni wssak wýbornč wlastnosti jejč jsoU:
Každou modlřtbn pťedcházi důkladnč a dojimawě ponaučenč,
tak že každá pobožná dnsse bUde š to, frdečnč se modlřti.
Každá pobožnost je pro sebe Ukončitá, rozjčmánč, modlitby,

litaUře a pisnč kU každč slawnofti jsoU hnedle při
s o bč, tak že se Uemnsejř listy pťemřtat.

e

.

Každá piseň, kterci nenř wůbec powčdoma, má nápčw fwůj
přitisstěný.
Nakladatel pťeje nábožným odbřratelkám swým, aďh jim

wsiem tato. kUiha oprade byla „jediným potťssenim“.
Stran 550 we welkč 8ce na pělnčm posst. papiče š 3 krác
snýmřkrrhtinamř
a pěkným titUlem , w oceli rytýmř, za 1 zl.
20 U .

jčonlun ucbcšbú. Mšjrxxššj oij no.ůšje
j:ť,šotgnďl:ý. ()ů .,. Wč:p.aJéégl:Pa, Z tow.rjšďtsa
.jošlšoxw. ťdťšlošjljilim oUt Z ou čš8 1:, ojrl:. j:nšš
Z áiéoooo ZUášjosiGj:Š. GbZUbUžš: Uioš Ueš ďoáluu
úeďúto roxjimúni o Ušbi, o oošcš áo nšbo U jobo blno
Žonoštšcb , ďoúmšro

přů:lšůů

o 1úďoo j: MŽ.UUTGFišj,

paj: sšoo!:s obssj:lé podošnoďci j:řeštčwďlcé„rořšjnši
oonuxomš.

Ztro.n 380 7 oďmoroš ď áršma
r tinoemi 9. 14 obm!

ooojosž,smi

j:řlšopé ošotzxKůbriďbosx.

a pošt. ťwp. Za 1 mj. 6 nj:r.

Kwčtnlce MartaUská

čilřMájowá pobožUost k

domáci a weťejnč úctč Marianskč. Sepsal Jos.

Nčmeček,

kaplnn w Boskowť, .spisowatel modl. kUih: „Růže Karmelská,“

„Ma:ia matka dobrč radh.“
Na pčknčm posstownčm papiťe š krájným obrazem
a titulem w ocelřrytým, stran 336 w osmerce, eráz. za
70 Ukr.

Qbsah:

Boďožnost Ua každý deU mčsice Májc ke cti Učc

beskčkrálowny, totiž: Rozbiráni modlitbh: „Zdreiwaď Kralowno“
Ua jedenatiidcatero rozjimálti rozdčlenč ď Uáležitými pro každý
den modlitbami a litani loretaUskoU. BobožUosti obecne, a stce:
ranni, wečerni; troji pobožnost messni (1 podle messni knihh,
2. kUctčUi Rodičky Boži, 3. za zemťele); pobožnost lfw zpowčdi
a k sw pťijimanř; modlitby w rozličUých potťebách erzdejssiho
žiwota; desatero litani MariaUských, koUečnčpisnč, a sice: ranni,
wečerni a mcssni, pal Marianskč pisUč, rozdčlenč na pisnč k
Balmč Marii wůbcc, pisUč Majowč a pisně poUtUi, wůbec do:

hromady43 hisnť.
S pčkným obrazem a titulem w oceli rytými, stran 336

w 24ce, Ua posst pap eraz za 70 Ukt
NUze Karmelska.
PoUčUa nwdlitebni kniha pro katou
lickě kreskamy, zwlásstč ale Uábožně ctitele Uejblahoslawenčjssi Ro:

dičkyBoži Marie Panny

Qd Zos Nčmečka

laplana w

Boskowč S powoleUim Uejdůst bisk konsistoťe Litomčťickč
QbsahUje: Zřwotopiš Balmy Marie, ssestero mcssUicbpou
božnosti wsseckypobožnosti deUUi na cirkewni slaonsti a swátky
Swatých, modlitby Ua wssecky Uedčle po celý rok B ndánim
čteni ze swatých pisem pro každoU; pobožUosti pro bratrstwa lw
růžeUce a sw sskapuliťe, modlitby za Uemocnč a Umirajici,
wsseckyostatni pobožUostia mnoho pism. Str 480 w 80 ď ocel

ryt. a obrázkowon kťižoon cestoU. Neweza 80 nkr.
NejdůstojUčjssi BaU Bisknp BUdějowický a ča:
sopiš „Blahowčst“

we swaku prwnťm re 1859 se welmi po:

chwalně o teto kUize wyjádřili

Krtsiůw bojowniť, čili: DUchowni zbraň kato:

lickčho kťestana
k dosažeUi wččnč blaženosti Wydal
Wojtčch RUffer, probofst starobhlč králowskčkapitolh Wy:
ssehradskč, spisowatel mnobých modlitebUich knih

roszožeUč

wydáni.

Drnbč

Obsahuje: Rozjimánio polussenich

žiwota wezdejssiho, whbraUú ze spisůw sw Btců; dUchon
wni boj a zbraň ze spisůw blabosl WawťiUce SkUpUli;
ponančeni o dosaženi kťeskaUstčdokanlosti ze spisůw sw Teu

rezie; o swťceni neděle a swútků zc spisůw sw thnw;
xwsseckykťeskanskčpobožnosti

jmerwitč

.zpowťdi, rozjřmáni o UmUčeUi Páně,

pal

obssirnč nawedeUi k sw

kťižoon cestn, pisnč

atd. nu SlraU 360 w 8ce, erázaená za 70 Ukr.

Ulemip polwelwst

k UetšUk Nejswětějsslho

Srdce Pana J tsse a Marie Pamty.
Wojt.

RUffer,

Wydal

probosst kapitoly Wyssehradskč atd.

atd.

Nejnowčjssi oprawené a r.ozmnožené wydáni. Qb:
sahuje:

Cirkewni

kalendáť

xpro wssecky časy.

widla pobožnosti l Uejfwčtčjssimu Srdci

Bočátek a prao

Ježissowu,

ponmocUě

odpusikh š Ui fpojeně. PojbožUosti raUUi a wečerni, ke mssi
fw., l fw. zpowčdi, k sw. přijilneilú,u wssecky še zwlásstnim wztaa

hem Ua Nejfwčtčjssi Srdcc.
Pobožnosi k Srdci Pána Je:
žisse. Batnácte tajemstwi sw. růžence (š lů wyobrazenimi).
Bobožnosi ňa každý peri
pátek w mčsici skrze celý rok. De:
witideUUi pobožUost, růžeUec a hodiUky ! Srdci Pána Ježisie
š Umohými pifnčmi. Litanie a pifnč k Srdci Panny Marie.
Rozličná rozjimáni. Kťižowou cestU, přimčťerU l pobožnosti
Srdce P. Ježisse (a obrazy) a kťižoon ceslu Ua fwátky Marie
BaUUy. Důwčrnč rozmlouwáni BáUa Ježisse š dUssi. Ne:
ssporUi pobožUost, pal modlitby Ua slaonsti celčho cirkeinho
roku. Bobuožnost k sedmerU radosti Panny Marie.
Šestine:
dťlUi pobožUost k Uctčni sw. Nloysia

Stran

Gonzagy.

500 we welkě 24ce za 84 Ukr.

Uhlný klťč Uebeského ráje. ModlitebUi kniha prod
UábožUč kťeftan„ky. Wy!č,alWojtčch Rusf„er, probosst

Ua Wyfsehraděatd. atd.
pracowanč
460,

whdáni

thrtč

rozmnoženč

a pťe:

ď 15 růžencowýmitajemstwimi. Stran

wc welkč 24ce, B kčiž. cestou a obrazem ititUlem w oceli

rhtým za 56 Ukr.u Qbsahuje:
cirkewni kalendář; potom:
Dil prwni.
Pobožnosti každodemú a sice modlitby rannč,
wečerUi, delssi a kratssi modlitďy mezi dnem. Dil drUhý.
Modlitbh messni dwoje
a jiná UábožUá rozjimáni. Dil
tťeti.
Pobožnost ncssporni ďe wssemi cirkewnimi žalmy.

Dil

čtwrtý.

PobožUost zpowčdnř. Dil

pátý.

kxxsw. přijimáUi a modlitby odestkowš Dil
cháUi ! Pánu Ježissi w Uejfwčt. Swátosti

sedmý.

Pobožnost knejfwět. Trojici.

jimáUř o UmUčeUiBána

Ježissc.

Dil

Dil

Poďožnost

ssestý. Wzdy:
oltáťUi. D it

osmý.

dew átý.

Noz:

Pobožnost

k Marii Pamtť. Dil des átý. BobožlwstiUa slawnosticir!ein
a swátky swatých. Bil jedeUáctý.
PobožUosti pro rozličnč
potťeby a důležitosti žiwota, š požehnáUim pro matkh kporodu

pracujtci. Dil dwanáctý.
Modlitby pro Uemocnča Umie
rajici. Pťidawek pisni. StraU 360 we welké 24ce za 56 Ukr.

ňtěcha

kajlel

dnsse,

čiťč: Pčedoďrý pastýčKrčsm

Bán, jenž hledá ztracenoU owci, a nalezna jř, béťe na ramena
jwá a do owčiUce nebeskčho ji Uwádi. QbsahUje: Spasitelná
rozjimálli o pádU a kťehkosti lidskč, naUčeni, pohnUtkh a rady,
dle Učeni sw. otců i dle pťřkladU sw. kajicniků, jakby padlý kťe:

skan z hťčchů powstati, žiwot naprawiti a milost obdršeti mohl,
tčž i prostťedky , aby do pťedesslých pádů nazpťt neklcsl. uu
K tontu pťipojeny jsoU pro kajici a po spaseni toužici dUsse
celoročUi modlitby, litanie, kťižowá cesta, kajici modlitby na
každý den a týden, modťitby k Marii Panně, kajicim swatým

atd. Qd Wojtčcha

Rusfera,

probosstana Wyssehradč.Tato

kniha jest praon
útěchoU pro wssecky padlč kťeskany občho po:
hlawi. Duch UebeskčhoSamaritána w tčto kUizewanUci, pťicházi
padlčho nadčjč danoU pozdwihnoUt, rančnčmU wszzcuim litosti
a wyloUzenim slz kajicichrány dUssewymýwá, w ně balsam útčchh
wlčwá a k žiwotU dUssi kťisi, nabádánim k polepsseni obwazUje
rány , !prošbami posilůUje kU znowu nastoUpenč cesič, a pťi!ladh
prawých

kajicUčků UkazUje cestU pokáUi kU fskastnč wččnofši.

K nrmalč radosti nassi doslýcháme od Krkonošských
hor, že kUi a tato nápomocna bhla již Umohým dUssimkobrá:
ceni uu

a tUdiž i k spajeni prospčla. uu

Stran 400.

CeUa84 nkr.

Uluonňux,x lmunutúu.

j(niš!:ex útšolxzeU

Zpašibelnúlxo Wůšlúlxl, ršnoranú Uquonž,sm U opgo
trornij:ům jejialx. Boštg.rixl Uáočew ZlUčo j:niššcdl
o.rcibišl:.

Uot:čšdix7šlůšlUi

ščmornilc

šo.pitofžx

sižešč:e

brgůďj:š o.tú.o.tú.
0bďčrlxuee ďlom pot:šoťxžsU pošilUšui šš Bmtjob
ť)lZeZlU;pki lšche Zrat ,c:b trpitšlů;
mši ďrč:tou :m
nšmoc:lxš, mšj Zrčdtou
Uotšui přšúmťxúťxo Umuššlú
ť)úUš; přišlubopúni při Ndlšblxý 87útoďti 0ltúřui U

Zrútoštj poďlšúnibo pommúni; poššřmúni při pošlšáni
řxoůiuce; moůlitd;s Umirčdjioiod š mnolxo ǧinjolx obeoe
nž,sořx podošrxoďtl.

ťřiboůuú

z

túš Zčdrušo7št

pro úuaťxoo

7 n i ǧdUZtjř
trUn 460e. 7 120, norúxčmú šo. 80 nor. l:r.

Brčma poUtnickň kU prawé polwšlwstl.x KUiha
modlitebni Ua ccstť i doma. QbsahUje: Krátkč a prospťssnč pou
naUčeni o poUtich, raUni i wečerni modlitby, swátoft pokáni a

x nejswťtťjssi swátost oltáčni, modlitby le mssi swatč, občt mesti
za dnssičky w očistci, UctčUi Nejswťtějssiho Srdce Ježissowa,
pobožnost Kťižowč cesty, pisUě Marianskč, pťi mfsi sw. a jinč.

Wydal Aloča Šalr,
saráč w Bosrowč. Se swaroU rřižoe
won cestou dle Fůhricha,
Ua pčknčm massin. papiře w 12ce,

240

stran, za 36 Ukr.

koleln

r

prasžšolu

lcřoštnuů.

Uoálitoťmi

j:njřw ro sšoojq ďcarz!, potřobžs U oj:olnoďti l:atolir
l:j:ž,xďb řoutčmůňlo šoďtšbo ssůú.ni jcuiťx Bšruo,ráa
GUUUr , l:nišďtš djďl:UpU er,xouďjšé o, řološil nd
roňmuošxěj ťsiseumě.šxe,cKřene,š

lmšu w rzscllxu Čbo ťxúůu

Mmmuďj:šbo. GbUbujš: Uššojq održsj:lš obošnoďti,
ďoubrolmé

mcdečj.Utbžs
pro

7šooj:žs ďtšržx, po ošuoat m

Uluirš?loi
U umrlš, l:řlš. šano.
cďštU ďpupiřo
odrmzt, Nš
ťmj:mštši
65 pjďUi.
U Ušjpšjšnšjšjm
320

omm 320, m 40 nor. jU.

Horltwý ctttel swatého Josefa,

Bána

Uasseho Zežiffe

Krista.

Pčstouna

QbsahUjici: Slowo o

poďožUosti ktčmUž swatčmU, pojednáni o důstojnosti a o pro:
fpčssnosti přimluwy jeho, modlitby k sedmeru bolesti a radosii,
jaťož dewitidenni pobožUost k sw. Joler;
modlitby raUni i
wečerni, ke mssi swatč, k fwátosii poláni a oltáťni, litane,
pisnč a konečnč křižoon
cesiU š rytinami.
K třskU podal

Jos. Mir. Bohořelý,

faráť w Nowč wsi UKolan atd. ald.,

jpisowatel Umohých modlitebnich knih. Stran

dwaatřidcitce
Nšžowé

186 we welkč

na thčm papiťeza 24 Ukr.
Lůško

spaseni nasseho. Wůnč rozkofsná aj

libeznč občerstweni pro Uábožnč katolickč dusse. Qbsahuje:
Modlitby ranni, wečerni, pťi mssi swatč, pobožnosti k swatč
zpowčdi, k swatčnm přijimánř, tčž knejswčtčjssč Trojici, k txrpč:
cimu Spasiteli, kťižowou cestUj, fu:1Uddlithyl Balmč Marii š
růžencem a modlitby k Swaůšm, tčž litanie o UmučeUiBánť,

litanii Loretánskou a k: . wssem Swatým,
duchowni kssaft,
pisnč. (Pro starssi wčl občho poblawi.)
Wybráno z rozliču
Uých nčxbožnýchknčh uod Josefa
Šediwy,
spřsowatele modliu
tcbnich lnih
,Spasitel swčta“ a „deočimrti wččnč dej jim
dllxa„ tiskem sswabachowým.

xxomalč 8ce, e 15

mi
xxpx aarla

wyobrčxzenimi růžencowých

kťižowč eesty za 16
Bellmanna

w Praze.

1861j

now. kr.

