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PŘÍPRAVNÝOBŘAD—ASPERGESME

před slavnou Mší svatou nedělní.
ASPÉRGES ME, Dó
mine, hyssópo, ei mun
dábor: lovábis me, ei
super nivem deolbábor.
Ps. 50, 3. Miserére
mei, Deus, secúndum
mágnom misericórdiom
iuam.
Glória Patri, ei Fiiio,
ei Spiríiui Sancio. Si
cui eroi in principio,
ei nunc, ei semper, ei
in saéculo saeculórum.
Amen.

P-okrOp

mě,

Pane,

y20pem, (: očištěn bu
du; obrnyj mě a nad
sníh zbělím.
Ž. 50. 3. Smiluj se
nade mnou, Bože, po
dle velikého milosrden

siví svého.
Sláva Oici i Synu
i Duchu Svatému, ja
kož bylo na počóiku,
i nyní, i vždycky, a
na věky věkův. Amen.

Opakuje se: Asperges me.

V. Osiénde
Dómine,

nobis,
V. Zjev nám, Hospo
misericórdiom dine, milosrdenství své.

'iuom. (Allelúja.)

(Aleluja.)

R. Ei saiuiáre iuum
A spasení své
dejž nám. (Aleiuja)
do nobis. (Allelújo)
V. Dómine, exáudi
V. Pane, vyslyš mo-.
oroiiónem meom.
dliibu *mnou.
volání mék
R. Ei clamor meus
od ie véniai.
tobě přijd'.
. Pán s vámi.
V. Dóminus vobiscum.
R. Ei cum spíriiuiuo.
R. 1 s duchem ivým.

Orémus.

Moďleme Se.

Exóudi nos, Dómine
Vysiyš nás, Hospo
soncte, Poter omnipo— dine svatý, Otče vše—
tens, aetérne Deus: et mohoucí, věčný Bože,
mittere dignéris son 0 roč seslati svého

ctum Angelum tuum de
coelis; qui custódiat, tó
veot, prótegat, visitet
otque deténdot _omnes
hobitóntes in hoc ho
bitóculo. Per Christum,
Dominum nostrum.
R. Amen.

svatého Anděla s nebe,
aby

střežil,

povzbuzo—

vol, chránil, navštěvo
val a bránil všecky pře
bývající v tomto při
bytku. Skrze Krista,
Pána našeho.
. R. Amen.

Od'Božího I—Ioduvelikonočního až do svatodušního
se místo antifony „Asperges me“ Zpívá:

VÍDI AQUAM egre

Viděl jsem vodu vy
tékající 'z chrámu od
boku pravého, oieluja.
všichni, na něž voda
to splynula, sposeni
jsou o volají: Alelujo.
allelúja, allelúja.
Ž. 117, 1. Zvelebuj—
Ps. 117, 1. Contité te Hospodina, neboť
mini Dómino, quóniam dobrý jest; neboť na
bonus: quóniom in Scé věky trvá milosrdenství
culum misericórdio ejus. jeho.
Gloria Patri . . .
Sláva Otci . . .

diéntem de templo, (:
látere dextro, allelujo:
et omnes, od quos per
vénit aqua isto, salvi
tacti sunt, _et" dicent:

Opakuje se „Vidí aquaml". Ostatní, jako _po „Asper
ges me“

ŘÁD OBĚTI MŠE SVATÉ
STUPNOVÉ MODLlTBY.
ln nómine Pařris' el

'l'Fílii el Spíriius Sancli.
Amen.

Ve jménu Olce iSy—
..na i. Ducha Svatého.
Amen.

Aňlilona.
lnlroibo od alláre Dei.

Ad Deum, qui laelí
licoi juvenlúřem meam.

Přisloupím k oltáři
Božímu,
před Boha, který mě
od mládí radostí na
plňuje.

Žalm 42.

Júdica me Deus, el
Sud' 'mě, Bože,a roz
discérne causam meam sud' v můj prospěch
de gente non sancla: proii lidu neSVGiému;
al) hómine iniquo eido— od člověka zlovolného (:
lóso érue me.
lslivého mě vysvobod'l
Quia “fu es, Deus,
Neboť ly jsi, Bože,
lorlilúdo mea, quare'me má síla; proč jsi mě
reppulísli, ei quare iris zapudil, a proč smulen
lis incédo, dum offli— chodím, lcdyž mě su
gil me inimicus?
žuje nepřiiel?
Sešli svěllo své a
Emílie lucem iuam ei
veriiáiem řuam: ipso me pravdu svoul Ty mě
deduxéruni, el adduxé povedou a doprovodí na
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runt tn montem sanc
tum tuum et in taber
nacula tua.
Et. introíbo ad altáre
Dei: ad Deum, qui lae
títicat

juventútem

horu tvou svatou a do
stanů tvých.
[ přistoupím k oltáři
Božímu,
před Boha,

me— který mne od mládí ra

am.
Contitébor tibi in cí
thara, Deus, Deus me
us: quare tristis es ante,
ma mea et quare con
túrbas me?

dostí naplňuje.
Oslavovati budu te

be na 'citaře, Bože, Bo
že můj. Proč jsi smutna,
duše má, a proč mě
rozechvíváš? .
Doutej v Boha, neb
Spera in Deo, quó—
niam adhuc contitébor ještě_ mu děkovati bu
illi: salutáre vultus met du; ont' spása má a
et Deus meus.
Bůh můj.
Glória Patri et Fílio.
Sláva Otci i Synu
et Spiritui Sancto.
i Duchu Svatému, jakož
Sicut erat in princi byla na počátku, inyní,
pío, et nunc et semper, i vždycky a na věky
et in sáecula saeculó věkův. Amen.
rum. Amen.
Anti tona.

lntroíbo aa' altare Dei.
Přistoupím k oltáři
Ad Deum, qui laetí Božímu, před Boha,
ticat juventútem meam. který mě od mládí ra
dostí naplňuje.
fřr

“\\

Přl Mších zádušních v černé barvě a přr'Mších od Smrtné
neděle pokud se slouží v barvě fialové, a na Zelený
čtvrtek, vypouští se tento žalm 1 se zavěrečnou antifonou.
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K. Pomoc naše ve
V. Adjuřórium nos—
irum in nómine Dómini. jménu Páně,
R. “Qui fécii caelum
M. kterýž učinil ne
be i zemi.
ei ierram.
Kněz říká Confžteor a po něm ministrant (lid) se modlí

za kněze:

Misereaiur iui omni
Smiluj se nad tebou
poiens Deus, ei dimissis všemohoucí Bůh, odpusť
peccáiis iuis perdúcaiie ři hříchy řvé a uveď
acl viiam aeiérnam. — iě do života věčného.
Amen.
S. Amen.
Potom říká ministrant (lid) obecné vyznání hříchů.

Confíieor Deo omni
poiénři, beáiae Mariae
semper Virgini, beáio
.Michaéli
Archóngelo,
heáio Joánni Baptisiae,
sanciis Apósiolis Peiro
ei
Paulo,
omnibus
Sanciis, ei iihi pater:
quia peccávi nimis co
giiaiióne, verho ei o
pere: mea culpa, mea
culpa, mea maxima cul
pa. ldeo precor heáiam

Vyznávdm se Bohu
všemohoucímu, - hla
hoslavené Marii vždy
Panně, - blaženému
Michaeli archandělu, 
blaženému Janu Křti
feli, - svatým apošio
lům Peřru a

Pavlu,

—

všem svařým a iohě,
oiče, - že jsem zhřešil
mnoho myšlením, - slo
vem

i skutkem ; (bije se

třikrátvprsa) - má vina,
Mariam semper Virgi— - má vina, má nejvěi
nem, beáium Michaé ší vina. - Protož pro
lem Archángelum, hea sím blahoslavené Marie
ium Jodnnem Bapiís— vždy Panny,. - 'hlaže

tam, sanctos Apóstolos ného Michaele archan
Petrum et Paulum, om— děla, - biaženého Jana
nes Sanctos, et te pater, Křtitele, —svatých apo
ordre pro me ad Dó štolů Petra a Pavla, 
minum Deum nostrum. všech svatých a tebe,
otče,
orodujte za
mne - u Pána. Boha
našeho!
Mísereátur vestri om
K. Smiluj se nad
nipotens Deus, et di vámi všemohoucí Bůh,
missis p'eccátis vestris, odpusť vám hříchy va
perdúcat vos ad vitam še a uveď vás do ži—
aetérnam. - Amen.
vota věčného. M. Amen.
K.“ Prominutí, roz
lndulgéntiam, abso
lutiónem "i"et remissió hřešení a
odpuštění
nem peccatórum nostró hříchů našich uděliž
rum tribuat nobis om nam všemohoucí a mi
nípotens et miséricors losrdný Hospodin. M.
Amen.
Dominus. - Amen.
V. Deus, tu convér—

K. Bože, obra'c' se k

sus vivíticábis nos.

nám a oživ nás.

R. Et plebs tua lae
tábitur in te.
V, Osténde nobis Dó
mine misericórdiam tu
am.
R. Et salutare tuum
da nobis.
V. Dómine
exáudi
oratiónem meam.

M. A lid tvůj ra
dovati se bude v tobě.
K. „Zjev nám, Pane,
milosrdenství své!

M. A spasení své
dejž nám!
K. Pane, vyslyš mod
litbu mou!
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R. Et clamor meus
ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.

M. A volání mě k
tobě přijď!
K. Pán s vámi!

R. Et cum spíritu tuo.

-M. lsduchem

tvým.

Kněz vystupuje k oltáři, říká:

Modleme sel Odejmi od nás, prosíme, Hospo—
dine, nepravosti naše, abychom mohli s čistým
srdcem vejíti do svatyně svatých. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen.
Líbaje oltářní kamen s ostatky svatých, modlí se:

Prosíme tebe, Hospodine, pro zásluhy tvých
svatých, jejichž ostatky zde jsou, i všech sva
tých, abys nám odpustil“ všechny hříchy naše.
men.
Kněz přechází na epištolní stranu a žehnaje se velkým
křížem začíná

© INTROIT (Vstup)
Introit ]evpro jednotlivé neděle a svátky zvláštní. Skládá
se z předeevu, v němž bývá vyjádřena vůdčí myšlenka
tajemství neb svátků, jež se slaví, 2 žalmového verše
a „Sláva Otci . . .", po němž se opakuje předzpěv.
Při slavné Mši svaté dlužno Introit také zpívati. Zpívá
jej chrámový sbor (latinsky !) na počátku Stupňoťých
modliteb, a po něm hned Kyrie.
Po Introitu kněz přechází doprostřed a střídavě 3 mil

nistranty vzývá trojjediného Boha:
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KYŘlE, eléison.
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Chrisie, eléison.
Cbrisie, eléison.
Chrisie, eléison.
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Kyrie, eléison.

Pane, smiluj
Pane, smiluj
Pane, smiluj
Krisie, smiluj
Krisře, smiluj
Krisie, smiluj
Pane, smiluj
Pane, smiluj
Pane, smiluj

sel
se!
se!
se!
sel
se!
sel
se!
sel

GLORIA
Na chvalozlaěv andělů, oznamujících narození Spasitele,
po němž lidstvo volalo, navazuje Církev projevy chvály,
díků a radosti, & klanějíc se vtělenému Synu Božímu,
obětnímu Beránku, vylévá rnu své prosby.

Glória in excélsis
Deo. Ef in ierra pax

Sláva na výsosiecb
Bohu a na zemi pokoj
bominibus bonae
vo— lidem dobré vůle. Tebe
luniáiis. Laudámus ie. chválíme. Tobě dobro
Benedícimus ie. Ado řečime. Tobě se kla
rámus fe. Gloriiicámus nime. Tebe oslovujeme.
ie. Gráiias ágimus ii— Díky iobě vzdáváme pro
bi propter magnum gló velikou slávu řvou. Pa—
riam
iuam.
Dómine ne Bože, králi nebes—
Deus, Rex caelésiis, ký, Bože Oiče všemo—

Deus Paier omnipoiens.
Dómine Fili unigéniie
Jesu
Cbrisiel
Dó
mine Deus,
Agnus
Dei, Fílius Patris. Qui
iollis peccáia mundi,

houcí! Pane, Synu jed
norozený, Ježíši Kri
siel

Pane

Bože,

Be—

ránku Boží, Synu Oi
cův! Jenž snímáš bří—
cby svěia, smiluj se
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nad námi! jenž snímáš

miserére nobis. Qui iol
lis
peccáia
mundi,
súscipe deprecaiiónem
nosiram. Qui sedes od
déxieram Pairis, mise
rére nobis. Quóniam iu
solus Sancius. Tu so
lus Dominus. Tu 'solus
lus Aliissimus, Jesu
Chrisie. Cum Sancio
Spiritu, in glória Dei
Patris. men.

hříchy

svěia,

přijmi

prosbu naši! Jenž sedíš
na pravici Oicově, smi
luj se nad námi! Neboť
iy sám jsi Svaiý, iy sám
Pán, iy sám Nejvyšší,
Ježíši

Krisie,

s

Du—

chem Svaiým v slávě
Boba Oice. Amen.

Při slavné Mši svaté kněz intonuje „Glória in excelsis
Deo" a sbor Zpívá dál celý chvalozpěv latinsky.
Při Mši sv. sloužené v barvě fialové a černé se Gloria
vypouští.

Kněz políbí oltář, obrátí se k lidu a pozdraví jej:

Pán s vámi.
Mr. l s duchem ivým.

.Dóminus vobiscum.
R. Ei cum spíriiuiuo.

Přechází na stranu epištolní _apovýzvě

Orémus !

Mod leme se!
následuje

© MODLITBA (Colieclt'a)
Nazývá se též kole/etaneb orace. Bývá zvláštní pro každou
neděli a svátek. Vyzdvihuje se v ní význam slaveného ta—
jemství neb světce a stručnými, ale jadrnými slovy přednáší
se Bohu příslušná prosba. Postupem církevního roku se
přednáší Pánu Vše, zač ho máme prositi. Každá liturgická
orace ie vybroušení/fm klenotem. Končívá se slovy; „Skrze
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Pána našeho ježíše Krista . . .", čímž se dovoláváme slibu
Páně: „Začkoli prositi budete Otce ve jménu mém, dáť
vám" a vyznávajíce svou nehodnost prosíme, aby nám
nebeské dary byly“ uděleny pro zásluhy Prostředníka
našeho, Ježíše Krista.
Podle svátků na týž den připadajících nebo podle období
církevního roku bývá i Vice kolekt.

Následuje naučná část posvátné liturgie.

© EPIŠTOLA neb ČTENÍ
z apoštolských listů nebo z proroctví starozákonních. jako
proroci připravovali cestu Pánu poučujíce a povzbuzujíce
lid, a jako Spasitel posílal napřed učedníky do měst, kam
sám hodlal přijíti, tak máme se i my nejdříve dáti po
učiti od vyslanců Božích, proroků a apoštolů, abychom
do připraveného srdce přijali později slovo samého bož
ského Učitele, mluvícího k nám v Evangeliu.
Vyslechnuvše epištolu neb lekci projevujeme svou
vděčnost slovy:

Deo gratias.

Bohu díky.

© GRADUALEčili Stupňový zpěv
je výlev díků, radosti nebo touhy po pomoci Boží. V ob
dobí od Devítníku do Vellkonoc vypouští se z něho
„Aleluja" a př1p0juje se Vážný, táhlý Zpěv Tractus. —
Při slavné Mši svaté dlužno příslušné Graduale ZpíVatl.—

V oktávě Božího ,Hodu velikonočního a svatodušního,
o Božím
Těle,
ve, svátek
Sedmera Bolestí
Panny Marie
v.
.
. v v
a pri Requiem nasleduje po Graduale jeste Sekvence.
Po Graduale kněz přechází doprostřed“ a hluboce
skloněn
modlí
se " přípravnou
modlitbu
k Evangeliu.
Také
VVI I
I
I
V I
l
l
'

ver1c1 pravem se ji modli, neboť kazdy ma hlasau a u lat—

ňovati pravdy učení Božího v prostředí,/,dďněhoz
“Bůh

_pOS'LaVll.

l2

ho

Očist' srdce má i rty mé, všemohoucí Bože,

jenž'jsi rty proroka lsajáše žhavým uhlem oči
stil; rač i mě takto svým milostným slitováním
očisřiři, abych byl hoden svaté evangelium tvé
důstojně zvěstovaři. Skrze Krista Pána našeho.
Amen.
Pan budiž v srdci mém i na rtech mých,
ahych důstojně a náležitě zvěstoval jeho evan
gelium. Amen.
Kněz přechází na stranu evangelní, kamž zatím byl
přenesen Misál. Volá lid k pozornosti a přeje mu, aby
setkání s Kristem, Světlem světa, přineslo mu blaho:

Dóminus vohíscum.
R. Ef cum spíriřu řuo.

Pán s vámi.
M. | sduchemhým.

© EVANGELIUM
Všichni povstávají z úcty k ježíši Kristu, na něhož
V duchu patří a jehož slovům naslouchají. Znamenají se
křížem na čele, na ústech a na prsou na znamení, že jsou
ochotni přijmouu kříž, v němž jest obsaženo veškeré učení
spásy, a následovau Krlsta. Po slovech kněze neb jáhna:

Sequénřia Sancti Evan-

Slova

gelií . . .

gelia . . .

svatého

evan—

vzdávají hold ]ežíši Kristu:

Gloria _řihi, Domino!

Chvála

řohě, Pane!

Po přečtení Evangelia kněz políbí knihu říkaje potichu:

Skrze řořo svařé' čtení zhlad'
vinění.
'
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Bůh naše pro—
'

Lid pak děkuje slovy:

laus libi, Chrisíe!

Chvála tobě, Kristel

Při Mš'i svaté Zpívané je u nás zvláštním indultem
pa eže Benedikta XV. dovoleno Zpívati Epištolu a Evan
gelium také česky, ale dříve musí je knez Zpívati celé
latinsky a po něm teprve česky.
Při slavné Mši svaté se nesou k Evangeliu rozžaté
svíce, jež se drží po stranách knihy Evangelií (neb Misálu)
a kniha se okuřuje.

CREDO
Odpovědí na přijaté pravdy Zjevení Božího je jásavé
vyznání , víryV ——Credo, souhrn
všech
tajemství,
z nichž
V
I
0
V
I
]
prameni nase spása. Co mucedniku vydalo svedectv1 teto
víře svou krví! Co úsdí vynaložih svatí Učltelé a Vy
znavači, aby t u t 0 svatou Vll'u
' o bh'"l'
VNT'S Vdw
ajli o a rozsrrii.
ec
V'
o
.
. V
ným srdcem pej toto vyznání, raduje se z milosti, jíz
se a dostalo přijetím do svaté Církve Boží !
Credo se říká — přl slavné Mši svaté dlužno je celé
latinsky Zpívati — o všech nedělích, o svátcích Páně,
Panny
Marie,, sv. Andělů,
Apoštolů,
Učitelů církevních
V'
V
IV
/
VI V'
a pri nekterych zvlastmch prxleznostech.

Credo in unum De—
Věřím v
jednoho
um, Pařrem omnipotén— Boha, Otce všemohou
lem, facřórem coeli ef cího, Stvořitele nebe i

terrae, visihílium ómni
um ef invisibílium. Ef
in unum Dóminum Je
sum Chrisřum, Fílium

země, všech bytostí ví
diřelných

i

neviditel—

ných-. l v jednoho Pá?
na Ježíše Krista, Syna
Dei unigénířum. Eř ex Božího jednorozeného.
Patre nalum ante óm—
zrozeného z Ořce
nia sáecula. Deum de přede všemi věky. Bo—
Deo, lumen de lúmíne, ha z Boha, Světlo ze
14

Deum verum de Deo
vero. Génitum, non toc
tum, consubstantiáiem
Patri: per quem óm
nia tuctu sunt. Qui
propter nos hómines
et propter nostrom sa
lútem descendit de coe
lis. Et incarnátus est
de Spiritu Sancto ex
Mario
Virgine :
et

Světla, Boha pravého z
Boha pravého. Zploze—
ného, nestvořeného, téže
podstaty 5 Chem, skr—
ze něhož všechno u
činěno jest. Jenž pro
nás lidi a pro naši

spásu sestoupil s ne
bes. (Klekne se.) A
vtěiil se Duchem Sva
tým, 2 Marie Panny; (]

homo tactus est. Cru— člověkem se stal. Ukři
citíxus étiam pro no žovc'm také za nás pod
bis: sub Póntio Piláto Pontským Pilátem, trpěl
passus et sepúitus est. a pohřben byl. A vstal
Et resurréxit tértia die, z mrtvých třetího dne
secundum
Scriptúras. podle Písem. A vstou
Et ascéndit in caelum: pil do nebe,- sedí na
sedet ad déxteram Pa pravici Otcové. A za
tris. Et íterum ventú— se přijde soudit živých
rus est cum giória ju i mrtvých, jehož krá
dicáre vivos et mór lovství nebude konce. |
tuos: cujus regni non v Ducha Svatého, Pána
erit tinis. Et in Spi (: Oživovotele, jenž z
ritum Sanctum, Dómi Otce i Syna vychází.
num et viviticántem: Jenž s Otcem i Synem
qui ex Patre Fiiióque zároveň jest uctíván (:
procéciit. Qui cum Pa oslavován, jenž miuvii
tre et Fíiio simui ado skrze proroky. A jed
rátur et congloriticá nu, svatou, obecnou a
tur: qui locútus est per apoštolskou Církev. Vy
15

PrOphétas. Et unam
sanctam cathólícam et
apostólícam Ecclésíam.
Contíteor unum bap—
tísma in remíssíónem
peccatórum. Et exspéc—
to resurrectiónem mor
tuórum. Et vitam ven
túri sáeculí. Amen.

znávám jeden křest na
odpuštění hříchů. A o—
čekávám vzkříšení mrt
vých. A život příštího
věku. Amen.

O B Ě T 0 VÁ N Í

Dómínus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.

K. Pán s vámi.
M. | s duchem tvým.
K. Modleme se!

© OFERTORIUM
Tato antifona, zvláštní pro jednotlivé neděle a svátky,
je ozvěnou tajemství, jímž je proniknuta liturgie toho
dne. V starých dobách pojil se k ní žalm, jenž se zpíval,
zatím co věřící přinášeli obětní dary k oltáří. Při slavné Mši
svaté Zpívá příslusné Ofertorium chrámový sbor latinsky.

Kněz bere hostii na pateně, pozvedá ji a modlí se:

Příjmi, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
tuto neposkvrněnou obět', kterou já nehodný
služebník tvůj obětují tobě, Bohu svému živému
a pravému, za nesčíslné hříchy, urážky a ne
dbalosti své a za všechny přítomné, jakož i za
všechny věrné křesťany, živé í zesnulé, aby mně
í jim prospěla k spáse pro život věčný. Amen.
16

Kněz nalévá víno do kalicha. Přilévaje vody modlí se

Bože, jenž jsi důstojnost lidské přirozenosti
podivuhodné stvořil a ještě podivuhodněji obno
vil, dej nám skrze tajemství této vody a vína
státi se společníky božství toho, jenž se ráčil
státi účasřným našeho člOvěčenství, Ježíš Kri—
stus, Pán náš, jenž s tebou živ jest a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky věky
věkův. Amen.
Při obětování kalicha :

Obětujeme ti, Pane, kalich spasení, vzývajíce
tvou milostivost, aby se vznesl s příjemnou vůní
před tvář tvé božské velebnosti za naši i celého
světa spásu. Amen.
V duchu pokory a se srdcem zkroušeným při
stupujeme k tobě, protož přijmi nás, Hospodine,
a tak se děj oběť naše před tváří tvou dnes,
aby se líbila tobě, Pane Bože!
Žehná dary a vzývá Ducha Svatého:

Přijd', Posvětiteli, všemohoucí, 'věčný Bože,
a požehnej 'l' tuto oběť, tvému svatému jménu
uchystanou.
Při slavné“ Mši svaté kněz okuřuje obětní dary a oltář.

Nejdříve žehná kadidlo říkaje:

Na přímluvu blaženého Michaele Archanděla,
stojícího po pravici oltáře zápalného, a všech
vyvolených, račiž Hospodin tento zápal požeh
'nati “l“ a za vůni líbeznou přijmouti. Skrze
Krista Pána našeho. Amen.
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Pří okuřování obětních darů:

Zápal tento tebou požehnaný vystoupiž k
tobě Hospodine, a sestoupiž na nás milosrdenství
tvé.
Při okuřování oltáře říká verše žalmu 140:

Vznášei se modlitba má jako kadidlo před
obličei tvůj, Hospodine, pozdvižení rukou mých
jako oběť večerní. Postav, Pane, stráž k ústům
mým a bránu pevnostní ke rtům mým, aby se
srdce mé neuchylovalo k špatnostem a nevyhle—
dávalo záminek ke hříchům.
Vraceje kadidelnici jáhnovi:

Roznítiž v nás Hospodin oheň své lásky a
plamen věčného milování. Amen.
Na epištolní straně umývaje si ruce, říká

žalm 25.
Umyji mezi nevinnými ruce své a choditi
budu kolem oltáře tvého, Hospodine.
Abych slyšel hlas chvály a vyprávěl o všech
divech tvých.
Hospodine, miluji krásu domu tvého a místo,
kde přebývá sláva tvá.
Nehubiž s bezbožníky, Bože, duši mou, a
život můj s vražedníky,
na jejichž rukou lpí nepravosti a jejichž
pravice plna jest úplatných darů.
Já však v .nevinnosti své chci kráčeti ; vy
svobod' mě a smiluj se nade mnou.
18

Noha má stojí na cestě přímé; ve shromáž—
děních budu tě oslavovati, Hospodine.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku, i nyní i vždycky a na věky
věkův. Amen.
Uprostřed skloněn nad oltář modlí se:

Přijmi, svatá Trojice, tuto obět', kterouž ti
přinášíme na památku umučení, zmrtvýchvstá
ní a nanebevstoupení Ježíše Krista, Pána na
šeho, a ke cti blahoslavené Marie vždy Panny,
sv. Jana Křtitele, sv. apoštolů Petra a Pavla a
těchto i všech svatých, aby jim sloužila ke
cti a nám, k spasení, a aby za nás ráčili v ne—

besích orodovati, jejichž památku konáme na ze
mi. Skrze Krista Pána našeho. Amen.
Kněz se obrací k lidu:

Orate tratres, ut me
Modlete se, bratři,
um ac vestrum sacri aby má i vaše obět'
ticium acceptabile tiat příjemnou se stala u
apud Deum Patrem om Boha Otce všemohou
cího.
nipotentem.
'“
M.:. Suscípiat Dómi
M. Přijmiž Hospo
nus sacritícium de má din oběť z rukou tvých
nibus tuis ad lauclem k slávě a chvále jmé
et glóriam nóminis sui, na svého i k prospě
ad utilitátem quoque chu našemu a celé Cír
nostram, totiúsque Ec kve své svaté.
clésiae suae sanctae.
K. Amen.
19

(73TICHÁ MODLITBA (Secreta)
obsahuje rosbu o přijetí obětních darů a udělení užitku
z obětí plynoucího s poukazem na tajemství, jež se slaví
nebo na zásluhy svatých, jejichž svátek se světí. — Sekrety
bývají i dvě nebo více, podle, počtu kolekt. Kněz je říká
potichu až k posledním slovům závěru:

per ómnía sáecula saeculórum. R. Amen.

pro všecky věky věkův.
M. Amen.

Tím přechází sekreta v Prefaci.

PREFACE
jeV jásavý zpěv
chvály
a díků' trojjedinému
Bohu.
je to,
'
,
V'V/
V'V/ Vl '
V
prechod k nejposvatnejs1 a nejpodstatnejm casu Mse svate,
k Proměňování, k vlastnímu obětnímu úkonu. yděčnost
je klíč otvírající srdce Boží k novým dobrodmím. Žádáme—ll.
si . tedy, . aby Syn
Boží sestoupll
k námVV na oltář se svýml
.
v;
' '
mllostml,
prolevujeme
drlve Bohu vdecnost
za dobrodml
“v
v
/
v;
v '
v '
V V
'

11z obdrzena, crmz ]Cl'lO srdce naklonu1eme k stedrostl.
Své
vlastní. chvalozpěvy
spolujeme sI chvalozpěvy
andělů
v- v;
]
o
/
G::
a pejeme s n1m1trlkrat Sanctus, „Svaty Pan Buh zasmpu .
Pří slavné Mšr svaté zpívá sbor Sanctus latmsky.
NáSlCdUJÍCíml slovy „Hosanna" a ,',Požehnaný, jenž.
se béře", vítáme Spasnele Jako zástupové v den Jeho
slavného Vjezdu do ]erusalema.

V. Dómi'nus vobísK. Pán s vámi.
cum.
R. Ef cum spíriřuřuo.
M. l s duchem tvým.
V. Sursum corda.
K. Vzhůru srdce!
R. Habémus ad DóM. Máme k Hospo
minum.
dinu.
V. Grálias agámus
K. Díky vzdávejme
Dómino Deo nosřro.
Pánu Bohu svému!
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R. Dignum et justum est.

M. Hodno a spra
vedlivo jest.

Pretace nedělní:
Vpravdě hodno a' spravedlivo jest, slušno
a spasitelno, abychom tobě, Hospodine svatý,
Otče- všemohoucí, věčný Bože, vždy a všude
díky vzdávali. Jenž s jednorozeným Synem
svým a Duchem Svatým jeden jsi Bůh, jeden
jsi Pán; ne v ,ojedinělosti jedné osoby, nýbrž
v Trojici jedné podstaty. Neboť co o tvé slá
vě podle zjevení tvého věříme, to o Synu tvém,
to o Duchu Svatém bez rozdílu rozlišování smýš
líme. Takže vyznávajíce pravé a věčně Božství,
klaníme se i zvláštnosti v osobách ijednotě v
bytnosti i rovnosti ve velebnosti. Kterouž chvá
lí Andělé i Archandělé, Cherubové i Seratové,
kteří bez ustání den ze dne pěji, jednohlasně
volajíce:

Pretace v obyčejné svátky 0 dni:
Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tobě, Hospodine svatý, Otče
všemohoucí, věčný Bože, vždy a všude díky
vzdávali, skrze Krista, Pána našeho. Skrze ně
hož velebnost tvou chválí Andělé, koří se ji
Panstva, chvějí se před ní Mocnosti. Nebesa
Síly nebeské a blažení Seratové společným
plesáním ji oslavují.

S nimiž rač, prosíme, při—

pustiti též hlasy naše, u pokorném vyznání
volající:
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SANCTUS, Sanctus,
Sancřus Dóminus Deus
Sábaořh!
Pleni sunř
coeli eř terra glóriařua.
Hosónna in excélsis.
Benedictus qui veniř in
nómine Dómini. Hosón
na in excélsis.

SVATÝ, svatý, sva
tý Hospodin Bůh- zó
sřupů, plna jsou nebesa
i země slávy tvé. Ho
sanna na výsosřech!
Požehnaný, jenž při
chází ve jménu áně.
Hosanna na výsosřech!

Pro hlavní svátky Páně, pro svátky Panny Marie, sv.
Josefa, sv. Apoštolů & pro mše zádušní jsou zvláštní
preface, )ež Jsou otlštěny na konc1 tohoto mešního řádu
na str. 34 a dalších.

STŘED MŠE SVATÉ - KANON
-

jako
StánekI starozákonní
a chrám- jerusalemský
měl
Vl
'
v I

tři casti, před51ň,svatyni a velesvatym, tak v Obětl mesm
]SOUobdobné tři části: předsíň až do Creda,
svatyně od
'
V
Obětování do Sanctus, a nyní se vstupuje do velesvatyne.
Tato. “částsluje
Kánon,
t.
).
Prav1dlo,
poněvadž
modhtby
v
o [
I
[
Í
,
ty jsou vzdy stejne, od davnych dob ustalene.

Tebe tedy, nejmilostivější Otče, skrze Je-'
žiše Krista, Syna tvého, Pána našeho, pokorně
prosíme a žádáme, abys dobrotivě přijal a po
žehnal tyto svaté a neporušené dary, jež ti při—
nášíme za Církev tvoulsvatou všeobecnou ,- rač
jí uděliti pokoje, ji chrániti, sjednotiti a říditi
po celém oboru zemském spolu se služebníkem
svým, papežem naším N. a biskupem naším N.
a se všemi pravověrnými vyznavači obecné a
apoštolské víry.

Vzpomínka za živé.
Pomni, Hospodine, služebníků a služebnic
svých N. a N. a všech tu přítomných, jejichž
víra i zbožnost jest ti známa, za které ti obě—
tujeme nebo kteří tobě obětují tuto oběť chvály
za sebe i za všechny své, za vykoupení svých
duší, za naději své spásy a bezpečnosti své a
kteří plní sliby své učiněné tobě, věčnému Bohu,
živému a pravému.

Prosba k svatým (Communicantes).
jako Spasitel slavil Poslední večeři ve sboru apoštolů,
tak zveme svaté Apoštoly, aby v duchu seStoupili mezi
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nás a utvořili božskému Veleknězi důstojnou družinu.
Vzýváme též úctyhodné svědky Páně z prvých dob
Církve, rovněž v počtu dvanácti, takže celkový počet
24 připomíná dvacet čtyři starší, jež viděl sv. Jan v ne
besích u trůnu Beránkova.
Tato modlitba „Communicanvtes“ má o hlavních slax
nostech Páně první větu rozšířenou, jak uvedeno při
zvláštních Prefacích na konci Mešního řádu.

Spojujíce se a památku uctivajíce nejprve
přeslavné vždy Panny Marie, Rodičky Boha a
Pa'na našeho Ježíše Krista, * jakožisvatých apo—
štolů a mučedníků tvých Petra a Pavla, Ondřeje,

Jakuba, Jana, Tomáše, Jakuba, Filipa, Barto
loměje, Matouše, Šimona a Tadeáše, Lina, Kle
Klementa, Xysta, Kornelia, Cypriana, Vav
řince, Chrysogona, Jana a Pavla, Kosmy a Da
miana i všech svatých tvých, prosíme, abys nás
ve všem svou záštitou chránil pro jejich zásluhy
a na jejich přímluvu. Skrze téhož Krista Pána
našeho. Amen.
Kněz vztahuje ruce nad obětní dary.

Tuto tedy oběť služebnosti naší' i veškeré
čeledi své,* prosíme, Pane, usmířen přijmi a dny
naše ve svém pokoji pořádej a uděl, abychom od
věčného zatracení byli vytržení a k stádci tvých
vyvolených připočteni. Skrze Krista Pána našeho.
Amen.
* Od Bílé Soboty až do soboty před. Bílou neděli
a od Vigilie svatodušní až do soboty před Nejsv. Tr0j1cí

vkládají se sem slova: kterou

tobě obětUjeme

též za ty, jež jSi z vody a z Ducha Svatého

znovuzroditi ráčil, uděliv ]lm odpuštění
vsech hrichu.
V

VI

O
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Kněz pětkrát žehná. obětní dary.

Kieroužío oběť, prosíme, rač iy, Bože, ve
všem požehnanou, přivlasíněnou, platnou, dů
stojnou a příjemnou učiniti, aby se nám stala
Tělem a Krví nejmilejšího Syna tvého, Pána na
šeho Ježíše Krista.
'

Proměňovóní a pozdvíhovaní.
Jenž den před tím, než trpěl, vzal chléb do
svých svatých a ciihodných rukou a pozdvih
nuv oči k nebi k tobě, Bohu, Otci svému vše
mohoucímu, díky íobě číně požehnal, rozlámal
jej a dal učedníkům svým řka: „Vezměte a jez
ie z toho všichni, neboť ioio jesi tělo mě."
Těmito slovy. kněz přepodstatnil chléb v Tělo Páně.
Proto pokleká a pozdvihuje svatou Hostii. Věřící po
hlédnou na sv. Hostii, říkajíce zbožně: „Pán můj a Bůh
můj !" a sklánějíce se uctívají ji na příklad těmito slovy:

Pozdraveno búdiž pravé Tělo Ježíše Krista,
které—za mne na kříži oběiováno bylo. V nej
hlubší pokoře klaním se iobě. Ježíši, iobě jsem

živ, Ježíši,

iobě umírám, Ježíši,

tvůj jsem \!

živoiě i při sm'rii. Amen.
Kněz přepodstatňuje víno:

Podobným—způsobem, když bylo po večeří,
vzav i tento přeslavný kalich do svých sva
iých a ciihodných rukou, zase fobě díky číně,
požehnal a dal učedníkům svým řka: „Vezměie
a pijie z toho všichni, neboť foto jesi kalich
krve mé, nové a věčně úmluvy — íajemsiví
25

víry —, která za vás a za mnohé vylíta bude
na odpuštění hříchů. Kolikrátkolí toto činiti'bu
dete na mou památku budete činítí."
VV'V/

Kněz pokleká před nejsvetejm Krví Páně a pozdvíhuje
kalich. Lid zbožně uctívá nejsvětější Krev na příklad
těmito slovy:

Pozdravena

budiž, předrahá Krví Ježíše

Krí—_

sta, která za mne na kříži vylíta byla. V nej
hlubší pokoře kláním se tobě. Ježíši, smiluj se

nade mnou! Ježíši, slituj se nade mnou. Ježíši,

odpusť mí hříchy mé. Amen.

Po p_ozdvíhování.
Protož i pamětlíví jsouce, Hospodine, my
služebníci tvojí i lid tvůj svatý, jak blahého
umučení, tak i zmrtvýchvstání, ale i slavného
nanebevstoupení téhož Krista, Syna tvého, Pána
našeho, obětujeme přejasné velebnosti tvé z
tvých darů a údělů oběť čistou 'l', oběť svatou “i,
oběť neposkvrněnou 'l',- chléb 'i' svatý života
věčného a kalich “l"spasení trvalého.
Rač na ně vlídnou a jasnou tváři shlédnouti a
je sobě oblibití, jako jsi sobě oblíbíti ráčil dary
spravedlivého sluhy svého Abela a oběť praotce
našeho Abrahama i svatou -a neposkvrněnou
oběť, kterou tobě přinesl nejvyšší kněz tvůj
Melchísedech.
Pokorně tebe žádáme, všemohoucí Bože, dej
tyto dary rukama svatého anděla svého donéstí
na vznešený svůj oltář před obličej své božské
velebností, abychom všichni, kdož z tohoto oltář
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ního účastenství přijmeme svatosvaté tělo a krev
Syna tvého, naplněni byli všelikým nebeským
požehnáním a milostí. Skrze téhož Krista Pána
našeho. Amen.
/

Vzpomínka na zemřelé.

Pomni též, Hospodine, služebníků a služeb—
nic svých N. a N., kteří nás předešli se zna—
mením víry a- odpočívají ve snu pokoje. Jim a
všem v Kristu odpočívajícím popřej, prosíme,.

Hospodine, místa občerstvení, světla a pokoje.
Skrze téhož Krista, Pána našeho. Amen.
Nám pak, hříšným služebníkům svým, dů—
věřujícím v hojnost slitování tvých, rač též udělíti
podílu a společenství se svými svatými apoštoly
a mučedníky: s Janem, Štěpánem, Matějem,
Barnabášem, lgnácem, Alexandrem, Marcelli—
nem,-Petrem, Felicitou, Perpetuou, Hátou, Lucií,
Anežkou, Cecílií a všemi svými svatými, v je
jichž společnost, prosíme, rač nás připustiti, ni
koli oceňuje zásluhy, nýbrž jakožto štědrý dárce
slitování. Skrze Krista Pána našeho.
Skrze něhož, Hospodine, toto všecko dobré
vždy tvoříš, posvěcuješ 'l', oživuješ 'l', požeh
náváš 'l' a nám .uděluješ.
Skrze 'l' něho a s 'l' ním a v 'l' něm jest tobě„
Bohu Otci všemohoucímu,_ v jednotě Ducha
Svatého všeliká čest a sláva
hlasitě:

ómnia sáecula sae— po všecky věky věkův.
„“v-rum. R. Amen.
M. Amen.
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Příprava k obětní hostině.
Orémus. Praecéptis
salutáribus móniti, et
divina institutióne tor
móti, audémus dícere:
Pater noster, qui es
in caelis. Sanctiticétur
nomen tuum; Advéniat

Modieme se! Spasi
télnými příkazy napo—
menutí a božským na—

vodem poučeni odvažu
jeme se volati:
— Otče

náš,

jenž

jsi

na nebesích! Posvět' se
regnum tuum; Fiat vo— jméno tvé. Přijd' kra
lůntas tua, sicut in cae lovství tvé. Bud' vůle
io et in terra. Panem tvá jako v nebi, tak i
nostrum cotidiánum da na zemi. Chléb “náš ve
nobis hódie. Ed dímítte zdejší 'dej nám dnes.
nobis déhita nostra, si A odpusť nám naše vi—
cut et nos dimíttimus ny, jakož i my odpou
debitórihus nostris. Et štíme našim vinníkům.
ne nos indúcas i_nten A neuvad'_nás v po
kušení.
'
ftatiónem.
M. Ale zbav nás od
R. Sed libera nos a
zlého. K. Amen.
malo. S. Amen.

Zhav nás, prosíme, Hospodine, všelikého zla
minulého, přítomného i budoucího, a přímluvou
blahoslavené a přeslavné vždy Panny, Rodičky
Boží Marie, i blažených apoštolů tvých Petra a
Pavla i Ondřeje a všech svatých (žehnásepatenou)
=uděl milostivě pokoje za 'dnů našich, abychom
přispěním tvého milosrdenství vždy prostí byli
hříchů a bezpečni přede vším zmatkem. Skrze

téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého,
jenž s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha
Svatého, Bůh
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per ómnia sáecula sce— po 'všecky věky věkův..
culórum.
. Amen.
R. Amen.
K. Pokoj 'l' Páně'bu
Pax Dómíni sit sem— diž 'l' vždycky 'l' s vá—
mi.

per vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

M. | s duchem tvým,

Kněz Vpouští částku 2 rozlomené Hostie do kalicha:

Toto smíšení (: zasvěcení Tělo (: Krve .Páná—
našeho Ježíše Krista budiž nám přijímajícím.
k životu věčnému. Amen.

AGNUS DEI, qui
tollis peccáto mundi,
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccáto mundi, miseré
re nobis.
Agnus Dei, qui tollis
peccátá mundi, dona
nobis pacem.

Beránku

„Boží, jenž.

snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi!
Beránku Boží, jenž.
snímáš hříchy světa,.
smiluj se nad námi! '
Beránku Boží, jenž.
snímáš hříchy světo,
uděl nám pokoje!

Při Msích zádušních V černé barvě se říká místo: misere po

prvé a po druhé:

dona eis réquiem

dejž jim odpočinutí

po třetí se ještě připojuje:

,sempitérnam.
věčné.
Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl apoštolům
svým: Pokoj svůj _zůstavuji vám, pokoj svůj
dávám vám, nehled' na hříchy mé, nýbrž na
víru Církve své, 0 roč ji podle své vůle poko
je.. obdořiti (: sjednotiti, jenž jsi živ a kraluješ
Bůh po všecky věky věkův. Am
men.
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Tato předchozí modlitba se neříká při zádušních mších
(v černé barvě).

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, jenž
jsi z vůle Otcovy spolupůsobenim Ducha Sva
tého smrti svou svět oživil, zprost' mě timto
svatosvatým Tělem a Krví svou všech mých
nepravosti a učiň, abych vždycky lnul k tvým
přikázánim, a nedopust', abych se kdy odloučil
od tebe, jenž s týmž Bohem Otcem a Duchem
Svatým živ jsi a kraluješ Bůh na věky věkův.
Amen.
Požití Těla tvého, Pane Ježíši Kriste, jež
já nehodný odvažují se přijmouti, nebudiž mi
|< odsouzeni a zatraceni, nýbrž pro tvou dobro
tivost

sloužiž

mi k ochraně—„_důše i těla a k

vyléčení. Jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky věky
věkův.

Amen.

A

Chléb nebeský přijmu a jméno Páně vzývati
budu.
Kněz poklekne, vezme do levé ruky svatou Hostii a patenu,
a prav1cí se bije V prsa modlí se třikrát:

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale toliko rci _slovem a "uzdravena bude
duše má.
Zehná se svatou Hostií říkaje:

Tělo Pána našeho Ježíše Krista zachovej
duši mou k životu věčnému. Amen.
Po požití Těla Páně setrvá chvilku v tiché modlitbě.
Potom sbírá patenou oddrobené ěástečky svaté Hosae
a při tom se modlí se Zalmistou:
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Čím se odplatím Hospodinu za všecko, co mi
udělil? Kalich spasení vezmu a jméno Páně
vzývlati budu. Chváliti a vzývatí budu Hospo
dina a od nepřátel svých osvobozen budu.
Žehná se kalichem říkajezk

Krev Pa'na našeho Ježíše „Krista zachovej duší
mou k životu věčnému. Amen.
Potom—se podává Nejsvětější Svátost věřícím.

Zatím co čistí kalich, modlí se kněz:

Co jsme ústy položili, čistou myslí pojměme a
dar časný budiž nám lékem věčným.
Tělo tvé, Pane, jež jsem požil-, a Krev, kte
rou jsem pil, nechť utkví v útrobách mých, a dej.
at' nezůstane skvrna hříchů ve mně, jejž číst
a svaté svátostí občerstvily. Jenž jsi živ a kra
luješ na věky věkův. Amen.
Na epištolní straně modlí se z misálu:

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
Ve starých dobách se zpíval určitý žalm, zatím co
Věřícípřistupovali ke Stolu Pá'ně. Později byl omezen na
antifonu, kterou při slavně Mši svaté chrámový sbor
latinsky Zpívá po sv. přijímání.
Poté kněz odprostřed oltáře se obrací k lidu a přeje mu
hOjné účinky spOjení s Ježíšem Kristem:

Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
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K. Pán s vámi.
M. | s duchem tvým.

Na straně epištolní :

© MODLlTBA PO SV. PŘIJÍMÁNÍ 

(Postcommunío)
V této modlitbě vyprosuje Církev požehnaného ovoce
ze svaté Oběti a ze sv. přijímánví, dovolávajíc se onoho
tajemství díla vykupitelského, jež se právě slaví, a zásluh

svatých, jejichž památka se koná. Počet těchto modliteb
se shoduje s počtem kolekt.
Uprostřed oltáře obraceje se k lidu:

Dóminus vobiscum.
R. Et cum spíritu tuo.

K. Pán s vámi.
M. | s duchem tvým

K. lte, miss-a est. Jděte, obět' jest dokonána.
Při mších bez Gloria říká:

Benedicamus Domino. Dobrořečme Hospodinu!

M. Deo grátias.

M. Díky Bohu!

Při zádušních mších V černé barvě: Requiéscant in pace.
R. Amen. Odpočiňtež V pokoji! Amen.

Skloněn před oltářem modlí se:

Líbiž se tobě, svatá Trojice, služba podda
nosti mě a dej, aby oběť, kterou jsem já ne—
hodný tvé' božské Velebnosti přinesl, tobě bylo
příjemné a aby mně i všem, za které jsem ji
přinesl, tvým slitováním sloužila k smíření. Skrze

Krista Pána našeho. Amen.
Obraceje se k lidu knez udeluje požehnání:

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn
Duch Svatý. M. Amen.
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Na evangelní straně :

K. Pán s vámi. M. l s duchem tvým.
K. Počátek svatého evangelia podle Jana.
M. Sláva tobě, Hospodine.
Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha
a Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všecky věci byly učiněny skrze ně a bez něho
nebylo učiněno nic z toho, co učiněno jest.
V něm byl život, a ten Život byl světlem lidí,
a Světlo ve tmě svítí a tma ho nepojala. Vy
stoupil pak jeden člověk, byv poslán od Boha,
jméno jeho bylo Jan ; ten přišel na svědectví,
aby vydal svědectví o Světle, aby všichni uvě
řili skrze něho. On nebyl Světlem, nýbrž aby
svědectVí vydal o Světle. Bylo však Světlo pravé,
kteréž osvěcuje každého člověka, přicházejícího
na tento svět. Na světě bylo, a svět učiněn byl

skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního
přišel, a vlastní \ho nepřijali. Kteří však jej při—
jali, clal jim moc státi se dítkami Božími, totiž
těm, kteří věří ve jméno jeho, kteří se zrodili

nikoli z krve, ani z'vůle těla, ani z vůle muže,
nýbrž z Boha. A Slovo tělem učiněno jest
(klekne se) a přebývala mezi námi, a viděli jsme

slávu jeho, slávu jako jednorozeného od Otce,
plného milosti a pravdy. M. Bohu díky.
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ZVLÁŠTNÍPREFACE
VÁNOČNÍ
Od Božího Hodu vánočního až po svátek Zjevení
Páně, vyjímaje oktávu sv. Jana Apoštola, dále na Oěiš—
ťování Panny Marie, ve svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš,
Proměnění Páně, ve svátek & oktávu Božího Těla a při
Mších votivních o Nejsv. Svátosti.

Vpravdě hodno a spravedlivo, jest, slušno
a spasitelno, abychom tobě vždy & všude díky
vzdávali, Hospodina svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože. Neboť tajemstvím vtěleného Slova
nové světlo tvé jasností očím naší mysli zazá
řilo, abychom Boha viditelně poznávajíce, jím
milování věcí neviditelných byli uchvácení.
A proto s Anděly i s Archanděly, s Trůny
i Panstvy, i se všemi zástupy vójska nebeské
ho pějeme chvalozpěv slávě tvé bez konce vo
lajíce:
'

Svatý, Svatý, Svatý. ..
Communicantes.
Spojujíce se a den přesvatý oslavujíce, kdy
neporušené panenství blahoslavené „Marie vydalo
tomuto světu Spasitele, ale i památku uctívajíce
především téže slavné vždy Panny Marie, Ro—
dičky téhož Boha a Pána našeho Ježíše Krista,
(a dále od hvězdičky na str. 24.)

?>

Toto „Communicantes" seříkájen v oktávě Narození Páně,
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o ZJ'E-VENÍ PÁNĚ.
Ve svátek Zjevení Páně & v jeho oktávě.

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tobě vždy a všude díky
vzdávali, Hospodíne svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože. Neboť Jednorozený tvůj v podsta
tě naší smrtelnosti se zjeviv, novým světlem své
nesmrtelnosti nás obnovil. A proto s Anděly
fi s Archanděly, s Trůnyi s Panstvyi se vše
mi zástupy vojska nebeského pějeme chvalo
zpěv slávě tvé, bezskonce volajíce:
Svatý, Svatý, Svatý . . .

Communicantes.
Spojujíce se a den přesvatý oslavujíce, kdy
Jednorozený Syn tvůj ve slávě tvé s tebou sou
věčný v opravdovém těle naší přirozenosti vidi
telně se zjevil, ale též památku uctívajíce pře—
devším slavné vždy Panny Marie, Rodičlcy téhož
Boha a Pána našeho Ježíše Krista, (a dále od
hvězdičky na str. 24.)

_

Říká se po celou oktávu Zjevení Páně.

V DOBĚ-SVATOPOSTNÍ
Od Popeleční středy až *po Smrtnou neděli, vyjímaje
svátky, jež mají zvláštní prefac1.

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušně a
spasitelno, abychom tobě vždy a všude díky
vzdávali, Hospodine svatý-, Otče všemohoucí,
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věčný Bože. Jenž tělesným postem neřesti po
tlačuješ, mysl povznášíš a uděluješ ctnost i od
měny, skrze Krista, Pána našeho. Skrze něhož
velebnost tvou chválí Andělé, koří se jí Pan
stva, chvějí se před ní Mocnosti. Nebesa i Sí
ly nebeské i blažení Seratové společným ple
saním ji oslavují. S nimiž rač, prosíme, též
hlasy naše připustiti, u pokorném vyznávdní vo
lajicí:
.
Svatý, Svatý, Svatý . ..

o SVATÉM KŘ—ÍŽI
,

'

V

V

/

V

'l

'

,

Od Smrtne
nedele
do' Zeleneho
čtvrtku,
vyjímaje
svatky,
'l
/V
l
'
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V/
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jez
maji zvlastni
Prefac1,
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.
,
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cem,
ve V svatek V IVNejdrazm
Krve
Pane a priV V vouvm
m81
/
'
'
VVI
I
V
Pana naseho ]ez1se Krista, nejvyssůlo a vecneho kneze.

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tobě-vždy a všude díky
vzdávali, Hospodine svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože. Jenž jsi spásu lidského pokolení
na stromu kříže založil, aby odtud povstal život,
odkud vzešla smrt, a aby ten, jenž na stromě
zvítězil, na stromě též byl přemožen, skrze Kri
sta, Pána našeho. Skrze něhož velebnost tvou
chválí Andělé, koří se jí Panstva, chvějí se před
ní Mocnosti. Nebesa i Síly nebeské, i blažení
Seratové společným plesáním ji oslavují. S ní
miž rač, prosime, též naše hlasy připustiti, u
pokorném vyznávání volající:
7
Svatý,

Svatý,

Sva—tý. ..
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VEUKONOČNÍ
Od Bílé soboty až po Nanebevstoupení Páně, vyjímaje
svátky, jež mají zvláštní Prefac1.

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tebe, .Pane, všeho času,
zejména však tohoto (dnel) tím slavněji velebili,
kdy Beránek náš velikonoční obětován jest Kri
stus. Ont' jest pravý Beránek, jenž sňal hříchy
světa. Jenž smrtí svou smrt naši zničit a život
svým zmrtvýchvstáním obnovil. A proto s Anděly
ii s'Archanděly, s 'Trůny i Panstvy, a se všemi
zástupy vojska nebeského pějeme chvalozpěv
slávě tvé, bez konce volajíce:
Svatý, Svatý, Svatý . . .

Communicantes.
Spojujíce se a den přeposvátný2 oslavujice
zmrtvýchvstání Pána našeho Ježíše Krista po
dle těla, ale též památku uctívajíce především
slavné vždy Panny Marie, Rodičky téhož Boha
a Pána našeho

Ježíše Krista, (a dále od hvězdičky

na str. 24.)

Ioto „Communicantes" se říká od Bílé soboty do soboty
před Bílou nedělí.
I „dne" se říká od Božího Hodu až do soboty před
Bílou neděll. — Na Bílou soboru' se říká: „zejména
však této noci".
2 Na Bílou sobotu se “říká: „nocpřeposvát110u“;— 

37

O NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Od svátku tohoto až po vigilii svatodušní.

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno o
spasítelno, abychom tobě vždy a všude díky
vzdávali, Hospodíne svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože, skrze Krista, Pána našeho. Jenž se
po svém zmrtvýchvstání všem učedníkům svým
zřejmě zjevil a před jejich zraky se vznesl
do nebe, aby nás božství svého účastnými uči—
nil. A proto s Anděly i s Archanděly, s Trů
ny í Panstvy, i se všemi zástupy vojska nebes
kého pějeme chvalozpěv slávě tvé, bez konce
volajíce:

Svatý, Svatý, Svatý...
Communicantes.
Spojujíce se a ,den přeposvótný oslavujíce, kdy
Pán naš, jednorozený Syn tvůj podstatu naší
křehkosti, již spojil se sebou, na pravici slávy
tvé usadil; ale též památku uctívajíce především
slavné vždy Panny Marie, Rodičky téhož Boha
a Pána našeho Ježíše Krista, (a dále od hvězdičky
na str. 24.)

Ríká se až. po vigilii svatodušní.

SVATODUŠNÍ
Od vigilie Božího Hodu svatodušního až do následující
soboty a ve votivních mších o Duchu Svatém (tu se však
vypouštějí slova „dnešního dne").

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abyChom tobě vždy a všude díky
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vzdávali, Hospodine “Svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože, skrze Krista, Pa'na našeho. Jenž
vysíoupív nade všecka nebesa a zasednuv po
pravici tvé, slíbeného Ducha Svatého (dnešního
dne) na přisvojené dítky vylil. Proto celý svět
po oboru zemském *oplývaje radosří jásá. Ale
řež Síly nebeské aUMocnosři andělské pějí chva
lozpěv slávě tvé, bez“ konce volajíce:
Svaíý, Svatý, Sval-ý. ..
Communiccmtes.
Spojujíce se a přeposvdřný den Letníc oslavu
jíce, kdy Duch Svatý Apoštolůmg.v nesčetných ja
zycích se zjevil, ale řéž památku ucíívajíce slav—
né vždy Panny Marie, Rodičky Boha a Pána
našeho Ježíše Krisřa, (a dále od hvězdičkyna str 24.)
Toto „Communicantes“ se říká až do soboty před svátkem
Nejsv. Trojice. Neříká se při votivních mších k Duchu
Svatému.

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Říká se ve svátek, V oktávu a při votivních mších
Nejsvětějšího Srdce.

Vpravdě hodno a spravedlivo jesř, slušno a
spasitelno, abychom řobě vždy a všude díky
vzdávali, Hospodine svařý, Otče všemohoucí,
věčný Bože. Jenž jsi jednorozeného Syna svého,
na kříži pnícího kopím vojínovým nechal prof
kláři, aby otevřené Srdce, svafyně božské šřědro—
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sti, vylilo na nás proudy slitování a milosti, a
jakož nikdy neustalo planouti láskou k nám, du—
ším zbožným se stalo zátišim a kajícim útočištěm_
spásy. A proto s Anděly, i s “Archanděly, s Trů
ny i Panstvy a se všemi zástupy vojska nebe
ského pějeme chvalozpěv slávě tvé, bez konce

volajíce:
Svatý, Svatý, Svatý . ..

VE SVÁTEK PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
Vpravdě hódno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tobě vždy a všude diky
vzdávali, Hospodine svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože: Jenž jsi jednorozeného Syna své
ho, Pána našeho Ježíše Krista, na kněze věč—
ného a krále veškerenstva olejem plesání poma—
zal, aby sám sebe na oltáři kříže v oběť bez
úhonnou a smírnou obětuje, tajemství lidského
vykoupení vykonal; a podmaně své vládě všecko
tvorstvo, věčné a_ vesměrné království tvé neko
nečné velebnosti odevzdal: království pravdy a
života, království svatosti a milosti, království
spravedlnosti, lásky, a míru. A proto s Anděly
i s Archanděly, s Trůny i Panstvy a se všemi
zástupy vojska nebeského pějeme chvalozpěv
slávě tvé, bez konce volajíce:
Svatý, Svatý, Svatý. . .
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O PANNĚ MARII'
O všech svátcích Panny Marie a ve votivních mších
k její cti.

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tobě vždy a všude díky
vzdávali, Hospodíne svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože: a tebe. v * * “ blahoslavené Marie
vždy Panny společně chválili, blahoslavíli a ve
lebíli. Kterážto jednorozeného Syna tvého zastí
něním Ducha Svatého počala i v slávě panen
ství zůstávajíc Světlo věčné světu vydala, Je—
žíše Krista, Pána našeho. Skrze něhož veleb
nost

tvou

chválí

Andělé,

koří se

jí lDo—nstva,

chvějí se před ní Mocnosti. Nebesa i Síly ne
beské i blažení Seratové společným plesáním
ji oslavují. S nimiž rač, prosíme, připustití též
hlasy naše, u pokorném vyzndvání volající:

Svatý, Svatý, Svatý. ..

O SVATÉM JOSEFU
Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasítelno, abychom tobě vždy a všude díky
vzdávalí, Hospodíne svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože, a tebe v den slavností (úctě) sva
*1 Zde se uvede tajemství ze života Panny Marie, jež
se právě oslavuje: v Neposkvrněném početí, Narození,
Obětování, Probodení, Nanebevzetí — nebo všeobecně:
.v slavnostní památný den.
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tého Josefa zasvěcený povinnými chválami zvele—
bovali, blahoslavili a hlásali: Ont' jako muž
spravedlivý od tebe- Bohorodičce Panně za cho
tě byl clánja jako věrný a opatrný služebník
nad Rodinou tvou byl ustanoven, aby Jednoroze—
ného tvého, zastiněnim Ducha Svatého poča
tého, v úkolu otce opatroval, Ježíše, Krista,
Pána našeho. Skrze něhož velebnost tvou chválí
Andělé, koři se ji Panstva, chvějí se před
ní Mocnosti ; nebesa i Sily nebeské i blažení
Seratové společným plesánim ji oslavují. S ni
miž též naše hlasy rač, prosime, připustiti, u po—

korném vyznáváni volající:

Svatý, Svatý, Svatý...

O SV. APOŠTOLECH
Též o svátcích sv. Evangelistů & při votivních mších.

Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
_spasitelno, tebe, Pane, pokorně vzývati, abys
stádce svého, Pastýři věčný, neopouštěl, ale
skrze blažené Apoštoly své ustavičnou ochra
nou opatroval. Aby bylo spravováno vedením
těch, jež si mu dal za náměstky v díle svém a ja'
kožto pastýře v čelo postavil. AprotosAnclěly i s
Archanděly, s Trůny i Panstvy, a se všemi"
zástupy vojska nebeského pějeme chvalozpěv
slávě tvé, bez konce volajice:
Svatý, Svatý, Svatý . . .
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RÚZNÉ MODL'ITBY.
Některé z těchto modliteb se včleňují do Mše svaté
na druhém neb třetím místě po oraci příslušné neděle
neb svátku, a to vždy Kolekta ©, Sekreta © a Post
communio ©. Které na určitý den připadnou, bývá udáno
v jednotlivých Mších nebo v diecézním direktáři. Poslední
z nich se zakončuje obvyklým závěrem: „Skrze Pána
našeho Ježíše Krista . . .“ nebo směřuje-li modlitba přímo
k Pánu ]ežíši, zní závěr: „]enž jsi živ a kraluješ . . .“

K DUCHU SVATÉMU.
©“ M 0 d l i t h a (Collecta).
Bože, jenž jsi srdce svých věrných osvíce—
ním Ducha Svatého poučil, dej nám, abychom v

témže Duchu pravdu poznávali a z jeho útěchy
stále se radovali.

© Tichá modlitba

(Secreta).

Obětované dary; “prosíme-, Hospodine, posvět'
.a srdce naše svět-lem Ducha Svatého očist'.

© M 0 dl itb (] (Postcommunio)
Vlitim Ducha Svatého, Pane, ať jsou naše
srdce očištěna a skanutím jeho oblažující rosy
zúrodněna.
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K PANNĚ MARII
l. V době adventní.
© M 0 d l i t b a (Collecta).

Bože, jehož vůli Slovo tvé z lůna blahoslave
né Marie Panny za zvěstování Andělova tělo
na se vzalo, popřej nám pokorně tebe prosícím,
abychom, Rodičkou Boží ji vpravdě vyznávajíce,
jeji přimluvou u tebe podporování byli.

Jí Tichá modlitba

(Secreta).

Utvrd', prosíme, Pane, v myslích našich po
svátná tajemství pravé víry, abychom, Počatého
z Panny pravým Bohem i člověkem vyznávajíce,
mocí spásonosného jeho zmrtvýchvstání si za
sloužili dojíti věčné radosti.
(gf. M 0 d l i tba (Postdommunio)
Milost svou, prosime, Pane, vlej v mysli naše,.
abychom andělským zvěstováním- vtělení “Krista,
Syna tvého poznavše, skrze umučení jeho a kříž
k slávě vzkříšení přivedeni byli.

ll. V době povánoční.

\2) Modlitba

(Collecta).

Bože, jenž jsi plodným panenstvím blaho—
slavené Marie pokolení lidskému odměny věč
ného spasení připravil, uděl, prosíme, abychom
zakusili přímluv té, skrze niž jsme zasloužili ob—.

držeti původce života, Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého.
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5,1Tichá

modliřba

(Secreřa)

Tvým sliřovdním, Pane, a přímluvou blaho
slavené Marie vždy Panny sloužiž ndm řařo
oběť |< věčnému i časnému blahu a pokoji.

<%),Modlitba
(Posřcommunio)
Toto přijímání, Pane, očisřiž'nás od viny a
na přímluvu blahoslavené Panny, Rodičky Boží
Marie učiniž nás účasřnými blaha nebeského.

"l.

V době veřikonoční a svatodušní.

© M 0 d | „ b a (CO||-eda).
Popřej nám, služebníkům svým, prosíme, Pane
Bože, abychom se sřálému zdraví mysli i fěla
těšili a na sÍavnou přímluvu blahoslavené Marie
vždy Panny od nynějšího zármutku byli osvo
bozeni a věčně radosři požívali.

TŽ)Tichá

modlitba

(Secret-a).

Tvým slitováním, Pane, a přímluvou blaho—
slavené Marie vždy Panny sloužiž nám řařoobět'
!( věčnému i časnému blahu a pokoji.

© M 0 dl 'it b a (Postcommunio)
Dopřej nám, kfeří jsme záruky spasení přijali,
prosíme, Pane, abychom všude byli chráněni zá—
.šfiřou blahoslavené Marie _vždy Panny, 'na je
již počest jsme řy-řodary. tvé velebnosfi obětovali.
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ZA PŘÍMLUVU SVATÝCH
© Modlitba (Collecta).
Ode všech nebezpečenství duše i těla nás,
prosíme, Pane, ochraňuj __ana přímluvu blažené

a slavné vždy Panny Rodičky Boží Marie, svaté
ho Josefa, svatých apoštolů Petra a Pavla a
svatého N. (patrona chrámu) a všech svatých
uděl nám dobrotivě laho a mír, aby všelil<á
protivenství a všeliké bludy byly zmařeny a Cír
kev tvá v bezpečné svobodě tobě sloužila.

© Tichá modlitba

(Secreta).

Vyslyš nás, Bože, Spasiteli náš, a moci tohoto
posvátného tajemství nás ode všech nepřátel duše
i těla ochraňuj, dopřávaje nám nyní milosti a
v budoucnu slávy.
\

© Modlitba

(Postcommunio.)

Nechť nás očistí a zabezpečí, prosíme, Pane,
obětovaný dar božského tajemství, a na pří
mluvu blahoslavené Panny Rodičky Boží Marie,
svatého Josefa, svatých apoštolů Petra a Pavla,
svatého N_ a všech Svatých at' nás ze všech
špatností vyhojí a-ze všech protivenství vysvo
bodí.

PROTI-NEP—ŘÁTELÚM CÍRKVE
© Modlitba (Collecta).
Modlitby Církve své, prosíme, Pane, usmířen
přijmi, aby všeliké bludy a protivenství přemohla
a v bezpečné svobodě tobě sloužila.
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if) Ticha modliiba

(Secreia)

Ochraňuj, Pane, nas. kteří tvým iajemsivím
sloužíme, abychom k božským věcem lnouce,
tělem i duší vůli ivou vykonávali.
© M 0 d l i ib a (Posicommunio.)

Prosíme, Pane Bože náš, nedopoušiěj, aby ti,
jimž dopřáváš z božského účastenství se radovaíi,
podléhali lidským nebezpečím.

ZA PAPEŽE
(zi Modlitba

(Collecl'a)

Bože, všech věřící pastýři a řediteli, shlédni
milosiivě na služebníka svého N., jehož jsi pa
siýřem Církve své vyvolil, dejž mu, prosíme,
aby iěm, jež řídí, slovem i příkladem fak pro
spíval, aby spolu se siádcem sobě svěřeným do
spěl života věčného.

Í Ticha modlitba (Secreía)
Usmiř se, prosíme, Pane, oběiovanými dary
a služebníka svého N“ jehož jsi pasíýřem Církve
své vyvolil, usiavičnou ochranou provázej.
Cíl/\M 0 d l i i b a (Posícommunio.)
Tolo přijetí božské —sváiosii at' nas,“ prosíme,

Pane, ochraňuje a služebníka tvého N„ jehož jsi
pasiýřem Církve sVé vyvolil, spolu se siddcem
jemu svěřeným ať vždy zachovává a posiluje.
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ZA ŽlVÉ | ZA MRTVÉ
© Modlitba (Collecta).
Všemohoucí věčný Bože, jenž nad živými i
zemřelými panuješ a se slitováváš nade všemi,
o kterých předem víš, že pro víru a skutky své
tvými budou, pokorně tebe prosíme, aby ti, za
_něž modlitby vylévati jsme si uminili, at' je bud'
nynější věk v těle dosud zdržuje, nebo od těla
již odpoutaně budoucí věk přijal, na přímluvu
všech/svatých tvých z milostivě dobrotivosti tvé
odpuštění všech svých hříchů dosáhli.

7 Ticha modlitba

(Secreta)

Bože, jemuž jedinému je znám počet vyvole—
ných, kteří v nebeskou blaženost mají býti u—
vedeni, uděl, prosíme, aby na přímluvu všech
tvých svatých jména všech, kteří se nám dopo—
ručili a které jsme v modlitby své uzavřeli, jakož

i: jména všech věřících zapsána
v knize blaženého předurčení.

byla navždy

31 M 0 d l i t b a (Postcommunio.)

Nechť nás očistí, prosíme, všemohoucí a milo
srdný Bože, svátostí, jež jsme přijali, a na pří—
mluvu všech svatých svých uděl, aby tato tvá

svatost nám nebyla důvodem k odsouzení, nýbrž
prostředkem k získání milostíjatf smyje naše hří—
chy, posilní naši křehkost, upevní nás proti všem
nebezpečím

světa,

a živým d'—zemřelým věřícím

zjedná odpuštění všech provinění. Skrze Pána
našeho . . .
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PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
© INTROIT

Žalm24,1-3.

K tobě pozdvihuji duši svou, Bože můj, v tebe

důvěřuji, nedej, abych byl zahanben

a aby

se mi vysmívoli nepřátelé moji, neboť žádný,
kdo v tebe doufá, nebude zahanben.
'Žolm 24, 4. Cesty své, Hospodine, mi ukaž
(: kráčeti stezkomi tvými mne nauč.
Sláva Otci i Synťu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův.

men.

_

j,?ťeařuie se- K tobě........

nebudeza

© MODLITBA (Collecta)
Modleme se. Vzbud',-prosíme, Hospodine, moc
svou a přijď, abych-om z hrozícího nebezpečen
ství hříchů svých tvou pomocí zasloužili si býti
Vytrženi (: tvým vykoupením spasení. Jenž jsí
živ o kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha
Svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.
Druhá modlitba ke cti Panny Marie V Mešním řádu
str. 44, třetí za papeže/ str. 47.

© EPIŠTOLA

Řím 13, 11-14.

Bratří? Víme, že přišla hodina, abychom již ze
spánku povstali, neboť nyní jest blíže naše spásu,
než když jsme uvěřili. Noc pokročilo, den pak
2
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se přiblížil. Odložme tedy skutky temnosti a
oblecme se v odění světla. Jako ve dne počestně
chod'me, ne v hodování a opilství, ne ve smilství
a nestydatostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž
oblecte se v Pána Ježíše Krista.

© GRADUALE

Žalm 24.

Žádný, kdo v tebe doufá, nebude zahanben,
Hospodine. Cesty své, Hospodine, dej mi poznati
\a kráčeti stezkamí svými mne nauč.
Alleluja, alleluja.
Žalm 84, 2. Ukaž nám, Hospodine, milo
srdenství své a spasení své nám uděl. Alleluja.

©EVANGELIUM

( Luk.21,25_33.

Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Budou znamení na slunci a na měsíci
i na hvězdách a na zemi bude úzkost mezi ná—
rody pro nesnází nad hukotem moře a příbojů,
takže lidé budou trnouti strachem a očekáváním
těch věcí, které přijdou na veškeren okrsek zem
ský; neboť moci nebeské budou se- pohybovati.
A tehdy uvidí Syna člověka, an přichází v oblace
s velikou mocí a velebností. Když pak to se
počne díti, pohled'te vzhůru a pozdvihněte hlav
svých, neboť se přibližuje vykoupení vaše."
[ pověděl jim podobenství: „Patřte na tíkový
strom a na všecko stromoví; když již vyhánějí
ze sebe pUpence, poznáváte, že blízko jest
léto. Tak i vy, když uzříte, že se tyto věci dějí,
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vězte, že blízko jest království Boží. Ámen prá
vim vám: Nepomine pokolení toto, až se všecko
stane. Nebe a_země pominou, ale slova má ne
pominou.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm 24.

K tobě pozdvihuji duši svou, Bože můj; v tebe
důvěřuji, nedej, abych byl zahanben a aby se
mi vysmívali nepřátelé moji, nebot' žádný, kdo
v tebe doufá, nebude zahanben.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Nechť tato posvátná tajemství, Hospodine,
nás mocnou silou zbaví všelikých poskvrn a při
spěji, abychom co nejčistší dospěli k svému pů—
vodu. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého

. . .

_

Druhá modlitba k Panně Marii V Mešním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 84, 13_ Hospodin prokáže slitování a
země naše vydá plod svůj.

© MODLITBA (Postcommunio)
Kéž se nám dostane, Hospodine, milosrden
ství tvého uprostřed chrámu tvého, abychom se
na příští oslavu našeho vykoupení s náležitou
úctou připravi'i. Skrze Pána našeho. . .
Druhá modlitba k Panně Marii V Mešním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.
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MŠE SVATA

>>RORÁTY<<

KE _CTI BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE

©1NTROIT

lsai. 45. 8.

Rosu dejte nebesa shůry a oblakové deštěte
Spravedlivého; otevři se země a vypuč Spasitele.
Žalm 84 2_ Požehnal jsi, Hospodine, zemi
své; odvrátil jsi zajetí Jakobovo.

Sláva Otci i Synu' i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, iehož vůlí Slovo tvé z lůna blahoslavené
Marie Panny za zvěstování Andělova tělo na se
vzalo, popřej nám, pokorně tebe prosícím, aby
chom; Rodičkou Boží ji vpravdě vyznávajíce,
její přímluvou u tebe podporováni byli. Skrze
téhož Pána naš-eho Ježíše Krista . ..
2. Připomínka příslušné neděle.
3. K Duchu Svatému (V Mešním řádu str. 43).

© EPIŠTOLA

lsai.7. 10-15.

V těch dnech mluvil Hospodin l< Achazovi a
řekl: „Požádei si znamení od Hospodina, Boha
svého, bud' hluboko v podzemí, neb vysoko na
výsostech." l řekl Achaz: „Nebudu ža'dati,
abych nepokoušel Hospodina“ l řekl: „Slyšte
tedy, (příslušníci) domu Davidova! Jest vám
málo roztrpčovati lidi, že i Boha mého 'reztrpču—
jete? Proto sám Hospodin dá vc'xm znamení.
Aj, panna počne a porodí syna, (zván bude jmé
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nem „Ěmmanuelit; mléko a med bude jisti,
až dovede zavrhnouti zlé a voliti dobré."

© GRADUALE

Žalm 23.

Vyzdvihněte, knížata, brány své, a pozdvih—
něte se, brány věkovité, i vejde Král slávy=
Kdo vystoupí na horu Hospodin-ovu neb kdo
státi bude na místě svatém jeho? Ten, jehož
ruce jsou bez viny a srdce čisté.

Alleluja, alleluja.
l_uk.' 1, 28. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán
s tebou; požehnana' ty mezi ženami. Alleluja.

© EVANGELIUM

Luk. 1, 26—38.

Za onoho času poslán byl anděl Gabriel od
Boha do města galilejského, jemuž jméno Na
zaret, k panně, zasnoubené muži, jemuž
jméno bylo Josef, z clomu Davidova, -a jméno
panny Maria. A vešed k ní anděl, řekl: „Zdravo
bud', milosti plna, Pán s tebou, požehnaně ty
mezi ženami." Ona pak uslyševši jej úžasla nad
řeči jeho a myslila, jaké by to bylo poz'dravení.
l řekl ji anděl: „Neboj se, Maria, neboť jsi
nalezla

milost u Boh-a. Aj

počneš v životě a

porodiš syna a nazveš jméno jeho Ježiš. Ten
bude veliký a Synem Nejvyššího slouti bude, a
Pán Bůh dá mu t_růn Davida, otce jeho, a bude
kralovati v domě J-akubově na věky, a království
jeho nebude konce." l řekla Maria k andělu:
„Kterak se to stane, když muže nepoznávámg"
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A odpověděv anděl řekl jí: „Duch Švařý sesřoupí
v tebe, a moc Nejvyššího zasříní řě; prořo řaké
to svařé, co se z tebe narodí, slouři bude Syn
Boží. A aj, Alžběřa, příbuzná tvá, i ona počala
syna ve stáří svém, a nyní jest již v šestém mě
síci ža, která slove neplodná, neboť nebude ne
možné u Boha nižádné slovo.“ l řekla Maria:
„Aj ia dívka Páně, sfaniž mi se podle slova

lvého.“

©OFERTORIUM

Luk. 1.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou,
požehnanó ly mezi ženami a požehnaný plod
živořa tvého.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
V Mešním řádu, str. 44.
2. Připomínka příslušné neděle adventní
3. K Duchu Svatému (v Mešním řádu str. 43).

Preface o Panně Marii str. 41.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

lsai. 7, 14. Ejhle, Panna počne a porodí syna
a nazváno bude jméno jeho Emmanuel.

© MODLITBA (Postcommunío)
V Mešním řádu, str. 44.

2. Připomínka příslušné neděle adventní.
3. K Duchu Svatému str. 43.

V oktávě svátku Neposkvrněného Početí se přejímá
místo Mše Rorate formulář svátku Neposkvrněného Početí,
str. 289.

g
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DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
© INTROÍT

ls. 30, 30.

Lide Sionský, aj, Hospodin přijde spasit ná
rody a slyšeti da Pán slávu hlasu svého k ra
dosti srdce vašeho.
Žalm 79. 2. Slyš, pastýři lsraelúv, ty, jenž
jako ovečku vedeš Josefa.
Sláva Otci . . . .

© MODLITBA (Collecta)
Povzbud', Pane, srdce naše k přípravě cest
pro jednorozeněho Syna tvého, abychom s duší
příchodem jeho očištěnou tobě sloužiti byli
hodni. Jenžl—stebou“ živ jest a kraluje...
Druhá modlitba k Panně Marii v Mešním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47. Rovněž Secreta a Postcommumo.

© EPISTOLA

Řím. 15, 4—13.

Bratři! Cokoli bylo napsáno, k našemu pouče
ní bylo napsáno, abychom trpělivosti a útěchou
Písma měli naději. Bůh pak, dárce trpělivosti
a útěchy, dej vam jednostejně smýšleti vespolek
podle Ježíše Krista, abyste jednomyslně jedněmi
ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Ježíše
Krista. Proto přijímejte se vespolek, jakož“ i Kris
tus přijal vás ke slávě Boží. Pravim totiž, že
Kristus Ježíš stal se přisluhovatelem obřezaných
pro pravdu Boží, aby potvrdil zaslíbení otcům
(dana), pohané však že pro milosrdenství oslavují
Boha, jak jest psáno: „Proto budu tě vyznávati
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mezi pohany, Hospodine, a jménu tvému pro
zpěvovati." A opět dí: „Veselte se pohané s li—
dem jeho." A opět: „Chvalte Hospodina všichni
pohané a velebte ho všichni národové" A opět
lsaiáš pravi : „Bude výhon z kořene Jesseova
a jenž povstane, aby vládl nad národy; v něho
národové budou doutatí.“ Bůh pak naděje naplň
vás veškerou radostí a pokojem u víře, abyste
oplývali v naději a moci Ducha Svatého.

©GRADUALE

.Žalm 49, 2-3.

Ze Sionu vyjde skvělost jeho krásy ,- Bůh při
jde zjevně. Shromážděte mu vyvolené jeho,
kteří smlouvu s ním dotvrzují obětmi.

Alleluja, alleluja.
Žalm 121. 1_ Zaradoval jsem se z toho, že
mi bylo řečeno: „Půjdeme do domu Hospodino
va l" Alleluja.

©EVANGELIUM

Mat. 11, 2-10.

Za onoho času uslyšev Jan ve vězení o skut—
cích Kristových, poslal (k němu) dva z učedníků
svých a vzkázal mu: „Ty-li jsi ten, který přijítí
má, či jiného čekámez“ A Ježíš odpovídaje řekl
jim: „Jděte a zvěstujte Janovi, co" jste slyšeli
a viděli: slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní se
očišťují, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých,
chudým se zvěstuje evangelium, a blahoslavený
jest, kdo se nebude horšiti nade mnou." Když
pak oni odcházeli, počal Ježíš mluviti k zástu—
pům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět?
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třtinu—li větrem se klátící? Anebo co jste vyšli
vidět? člověka-li měkkým rouchem oděnébo?
Aj ti, kteří měkkými roucby se odívají, v domech
královských jsou. Ale co jste vyšli vidět? Proro—
ka-li? Zajisté; pravím vám, i více nežli proro—

ka; neboť tento jest to, o němž je psáno: Ai já
posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž
při-praví cestu tvou před tebou.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

“Žalm 84, 7:8.

Bože, ty se k nám obrátíš a opět nás oživíš,
a lid tvůj radovati se bude z tebe. Ukaž nám,
Hospodine, milosrdenství své a spasení své nam
daruj.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Usmiř se, prosíme, Pane, prosbami a obětmi
naší poníženosti; a poněvadž opora našich za
sluh nám nedostačuje, ty svou pomocí nám při

spěj. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Bar. 5-Jerusaleme,

povstaň a :postav se na

výši a viz potěšení, které přijde k tobě od Boha
tvého.

© MODLITBA (Postcommunio)
Nasyceni potravou duchovní krmě, pokorně tě,
Pane, prosíme, uč nás účastenstvím na tomto
tajemství pohrdati věcmi pozemskými a milo—
vati nebeské. Skrze Pána . ..
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TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
© INTROIT

Filip.4, 4-6.

Radujte se v Pánu vždycky, opět ipravím, ra
dujte se. Viidnost vaše budiž znama všem lidem:
nebot' Pán blizko jest. 0 nic nepečujte úzkost
livě, nýbrž ve všem žádosti vaše přicházejtež
modlitbou ve známost Bohu.
chm 84, 2. Požehnai jsi, Hospodine, zemi
svou, odvrátil jsi zajetí Jakubovo.

Slava Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Nakloň, prosime, Pane, sluch svůj k našim
prosbam a milosti navštívení svého temnoty mysli
naši osvět'. Jenž jsi živ a kraluješ s Bohem
Otcem v jednotě Ducha Svatého Bůh, po všecky
věky věkův. Amen.
Druhá modlitba k Panně Marii V Mešním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.

© EPIŠTOLA

Filip. 4, 4-7.

Bratři, radujte se v Pánu vždycky, opět pra
vím,'radujte se. Vlídnost vaše budiž známa všem
lidem. Pán blízko jest. 0 nic nepečujte úzkost
livě, nýbrž ve všem žádosti vaše přicházejtež
Bohu ve známost modlitbou a prosbou s díku
činěním. A pokoj Boží, který převyšuje všecko
pomyšlení, ochrání srdce vaše i myšlenky vaše

v Kristu Ježíši, Pánu našem.
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G) GRADUÁLE

Žalm 79.

Pane, jenž řrůniš nad cheruby, vzbud' moc
svou a přijd'. Jenž řidíš lsraele, slyš, iy, jenž
vodíš Josefa jako ovečku.

Alleluja, alleluja!
Vzbud', Pane, moc svou a přijd', abys nás
spasil. Alleluja.

© EVANGELIUM

Jan i, 19-28.

Za Onoho času poslali židé z"3erusalema kně—
ze a leviiy k Janovi, aby se ho oia'zali: „Kdo
jsi ty?“ 1 vyznal a nezapřel a vyznal: „Já
nejsem Kristus." l ořázali se ho: „Co iedy?
Eliáš jsi ty?“ A řekl: „Ne-jsem.“ „Prorok jsi
ty?“ A odpověděl: „Ne" Tedy řekli jemu: „_Kdo
jsi? ať odpověď dáme řěm, křeři nás poslali.
Co praviš sám o sobě?" Pravil: „Já jsem hlas
volajícího na poušři: ,Spravie cesiu Páně,Í jakož
pověděl prorok lsaiáš.“ A ři, kteří byli posláni,
z farizeů byli. [ oiázali se ho a řekli jemu:
„Proč tedy křiíš, nejsi-li ani Kristus, ani Eliáš,
ani pror-okg" Jan odpověděl jim řka: „Já křiím
vodou, ale uprosiřed vás siojí, jehož vy ne—
znáte. Jesř io fen, jenž po mně přijiii má, jenž
přede mnou jesi, jemuž já nejsem hoden roz
vázaii řeménky u obuvi jeho." Tořo se stalo
v Beihanii za Jordanem, kde Jan křtil.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

59

©OFERTORIUM

Žalm 84, 2.

Požebnal jsi, Hospodine, zemi svou, odvráiil
jsi zojeii Jakubovo, odpustil jsi nepravoslL lidu
svému.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Žeriva naší oddanosři, prosime, budiž iobě,
Pane, Sidle obětována, aby i ustanovení svatého
iojemsivi vykonávala

i aby spásu řvou podivu—

hodné v nás působila. Skrze Pána našeho Je

žíše Krista, Syna ivého...
Druhá modlitba k Panně Marii V Mešním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.
'

© K SV. PŘ|J_ÍMÁNÍ

(Communío)

isai. 35, 4. Rceie maiomyslným: Vzmužie se
a nebojte se! Hie, Bůh náš přijde a spasi nás.

© MODLITBA(Postcommunio)
Snažně prosíme dobrotivosi řvou, Pane, aby
iaio božská posila nás, očištěné od hříchu, jpři
pravi'a !( příštím slavnostem. Skrze Pána na

šeho...

Druhá modlitba k Panně Marii v Meš'ním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.
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ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
© INTROIT

lsai. 45, 8.

Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dešiěie
Spravedlivého ,- oievři se země a vy-puč Spasitele.

Žalm 18, 2. Nebesa vypravují slávu Boží a
díla rukou jeho zvěsřuje obloha.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svařému...

© MODLITBA (Collecta)
Vzbud', prosíme, Pane, moc svou a přijď, a
silou velikou nám přispěj, aby pomocí milosii
tvé, co hříchy naše zdržují, blahovůle ivé slitov
nosii urychlila. Jenž jsi. živ a kraluješ s Bohem
Otcem v jednořě Duch-a Svatého, Bůh po vše
chny věky věkův. Amen.
Druhá modlitba k Panně Marii v Mešním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.

© EPIŠTOLA

]. Kor. 4, 1-5.

Bratři, fak sud' každý o nás, jako o služeb—
nících Kristových a o správcích tajemství Bo
žích. Tu však se vyžaduje na správcích, aby
každý byl shledán věrným. Mně pak pramálo
záleží na tom, abych byl souzen od vás neb
od soudu lidského, avšak ani sám sebe nesou
dim; vždyť ničeho nejsem si vědom, ale tím ne
jsem ospravedlněn, ien však, jenž mě soudí,
jesi Pán. Proto nesud'ie před časem, dokavad

„ól

nepřijde Pán, jenž nejen osvítí věci skryté
v temnosti, nýbrž i na jevo uvede rady srdcí,
a tehdy dostane se chvály každému od Boha.

© GRADUALE

Žalm 144.

Blízko jest Hospodin všem, kdož ho vzývají,
všem, kdož ho vzývají v pravdě. Chválu Hospo—
dinovu hlásejte ústa má a dobrořeč všecko živé

svatému jménu jeho.
Alleluja, alleluja.

_
Přijd', Pane, a neváhej; rozvaž lid svůj israel—
.ský z pout hříchů jeho. Alleluja.

© EVANGELIUM

Luk. 3, 1-6.

Léta patnáctého panování císaře Tiberia, když
Pontský Pilát spravoval Judsko a Herodes byl
tetrarchou v Galilei, Filip pak, bratr jeho, tetrar—
chou krajiny lturejské a Trachonitské, a Ly—
sanias tetrachou Abilinským, za velekněží Anná
še a Kaitáše stalo se slovo Hospodinova k Jano
vi, synu Zachariášovu, na poušti. [ přišel do
veškeré krajiny jordánské a kázal křest pokání
na odpuštění hříchů, jakož psáno jest v knize
řečí proroka lsaíáše: „Hlas volajícího na poušti:
i„Připravte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho;
každé údolí budiž vyplněno a každá hora a pa
hrbek budiž ponížen,'a místa křivá bud'tež zpří
mena a místa drsná bud'tež cestami rovnými;
a veškeré lidstvo uzří spasení Boží."
Kredo V Mešním řádu na straně 14.
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© OFERTORJUM.

Luk. 1, 28.

Zdrávas Maria, milosti pln-á, Pán s iebou;
požehnané iy mezi ženami a požehnaný plod
živoia tvého.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Na přířomné oběii, prosíme, Pane, usmířen
shlédni, aby nám prospívaly k posvěcení i ku

spasení. Skrze Pána našeho Ježíše Krista....
I

Druhá módlitba k Panně Marii V Mešmm řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.
'

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

ls. 7, 14. Aj, Panna počne a porodí syna a
jméno jeho siouři bude Emmanuel.

© MODLITBA (Postcommunio)
Přijavše dary nebeské, prosíme, Pane, aby
s opětovaným slavením iajemsřví vzrůstal

i úči—

nek pro naši spásu. Skrze Pa'na našeho Ježíše
Krista . . .
Druhá modlitba v Panně Marii V Mešním řádu str. 44,
třetí za papeže str. 47.
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HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
PRVNÍ MŠE SVATA - PÚLNOČNÍ

© INTROIT

Žalm 2, 7.

Hospodin řel<l ke mně: Syn můj jsi ty; ja
dnes zplodil jsem tebe.
Žalm 2, 1. Proč se bouří národové, a lid
stvo osnuje v mysli marnosti?

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi tuto přeposvótnou noc zazáře
ním pravého světla rozjasnil; dej, prosíme, aby—
chom tajemství téhož světla poznavše na zemi,
též radostí jeho požívali v nebesích. Jenž s te—
bou žije a kraluje . . . .

© EPIŠTOLA

Tit. 2, 11-15.

Nejmilejší! Ukázala se milost Boha Spasitele
našeho všem lidem, učíc nás, abychom odřek
nouce se bezbožnosti a světských žádostí, stříz
lívě a spravedlivě (: fpobožně živi byli na tomto
světě, očekávajíce blahé naděje a příští slávy
velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista,
jenž dal sebe samého za nás, aby nás vy
koupil od všeliké nepravosti a očistil si lid
příjemný, jenž by byl horlitelem dobrých sl<utl<ů.
To mluv a přimlouvej a vytýl<ej v Kristu Ježíši
Pánu našem.
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©GRADUALE

Žalm 109.

S tebou je panování, vláda síly tvé,- v lesku
svatém, z lůna před jitřenkou zplodil jSem tebe.
Řekl Hospodin Pánu mému: Sed' na pravici mé,
dokavad nepoložím nepřátel tvých za podnož no
hám tvým.

Alleluja, allelujal
Žalm 2. Hospodin řekl ke mně: Syn můj
jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe. Allelujal

©.EVANG_ELIUM

Lulc.2,1:14.

Za onoho času vyšel rozkaz od císaře Augu
sta, aby se vykonal soupis celé říše. Tento sou
pis konal se první za náčelnictví Kviríniova v Sy
rii. l šÍ'livšichni, aby se dali zapsati, každý do
města svého. Odešel pak i Josef z Galileje
z města Nazareta do Judska do města Davi
dova, jež slove Betl-em, poněvadž byl z domu
a kmene Davidova, aby se dal zapsat s Marií,
z-asnoubenou manželkou svou, která byla těhotná.
Stalo se pak, když tam byli, naplnili se dnově,
taby porodila. l porodila syna svého prvorozeného
a obvinula ho plěnkami a položila ho v jeslích,
poněvadž neměli místa v hospodě. A byli v téže
krajině pastýři, ponocujíce a stráž noční držíce
nad stádem svým. A hle, anděl Páně stanul u
nich, a jasnost Boží obklíčila je, a báli se velice.
l řekl jim anděl: „Nebojte se, neboť aj zvě—
stuji vám radost velikou, která bude všemu lidu.
Narodilt' se vám dnes Spasitel, to jest Kristus
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Pán, v městě Davidově. A toto vám bude zna
mením: Naleznete dítko plénkami obvinuté a
položené v jeslích." A hned na to bylo s an
dělem množství zastupů nebeských, kteří chvá
lili Boha říkajíce: „Sláva na výsostech Bohua
na zemi pokoj _lidem dobré vůle.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm 95.

Radujte se nebesa a plesej země před tváří
Hospodinovou, neboť přichází.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Budiž ti příjemnou, prosíme, Hospodine, oběť
dnešní slavnosti, abychom štědrotou milosti tvé
skrze tuto přesvatou směnu shledání byli při—
podobněni tomu, v němž s tebou jest naše
podstata. jenž s tebou žije a kraluje v jednotě

Ducha Svatého Bůh..

Preface Vánoční V Mesním řádu na straně 34.

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Žalm 109. V lesku svatém, z lůna před jitřen
kou zplodil jsem tebe.

© MODLITBA (Postcommunío)
Dej nám, prosíme, Hospodine, Bože náš, aby
chom radujíce se, že tajemství Narození Pána
našeho Ježíše Krista oslovujeme, důstojným ob
cováním si zasloužili jeho společenství dospěti.
Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha
Svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.
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DRUHÁ MŠE SVATA - NA ÚSVITĚ

(DINTROIT

lsai. 9.

Světlo září dnes nad námi, nebot' narodil se
nám Pán; a nazývá se Podivuhodný, Bůh, Kníže
pokoje, Otec budoucího věku, jehož království
nebude konce.
Žalm 92, l. Pán kraluje, krásou jest oděn,
Pán jest přioděn statečností a o.pásán.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, aby
nové světlo vtěleného Slova tvého, jímž jsme
obléváni, tak se obráželo v našem konání, jako
věrou září v mysli. Skrze téhož Pána našeho

Ježíše Krista, Syna tvého...
Ke cti sv. Anastazie:

Dej, prosíme, všemohoucí Bože, abychom, kteří
slavnost svaté Anastazie, mučednice tvé, slaví-'
me, její ochrany u tebe zakoušeli. Skrze Pána

našeho Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

Tn. 3, 4-7.

Nejmilejší! Ukázala se dobrota a lidumilnost
Boha, Spasitele našeho; a to nikoliv ze skutků
učiněných ve spravedlnosti, které bychom byli
vykonali my, nýbrž podle svého milosrdenství
spasil nás skrze koupel znovuzrození a obnovy
Ducha Svatého, jehož vylil na nás hojně skrze
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Ježíše Krisia, Spasitele našeho, abychom ospra
vedlnění mílosií jeho, stali se podle naděje dě—
dici živoia věčného v Kristu Ježíši Pánu našem.

© GRADUALE

Žalm 117.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Bůh je Hospodin a osvěcuje nás, Hospodin tak
učinil a jesi fo podivuhodné v očích našich.
Alleluja, allelujal
Žalm 92, 1. Hospodin kraluje, v krásu se
přioděl, oděl se Hospodin siaiečnosří a opdsal
se silou. Alleluja.

©EVANGELIUM

Luk. 2, 15—20.

Za onoho času pasiýři „pravili k sobě vespo—

lek: „Pojd'me až do Beilema a vizme fu událosř,
kterou Pa'n oznámil námi.“ ! přišli s chva'iónim
a nalezli Marii a Josefa i diiko položené v jes
lích. A uzřevše je, vypravovali věc, kierá jim
byla pověděna o díiku. A všichni, kteří to sly
šeli, divili se těm věcem, které jim byly pově—
děny od pastýřů. Maria však zachovávala ia
slova, uvažujíc je v srdci svém. l navrátili se
pasiýři velebíce a chvalíce Boha ze všeho, co
byli slyšeli a viděli, jak jim bylo pověděno.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm 92.

Bůh upevnil okrsek zemský, že se nepohne.
Připraven jesi tvůj trůn, Bože, odedávna, od
věčnosti jsi iy.
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© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Dary naše, prosíme, Pane, rač uznati za
vhodné k tajemstvi dnešního Narození a vlévej
nám skrze ně povždy pokoj, a jako ten, jenž
člověkem se zrodiv, zároveň se zastkvěl co Bůh,
tak ať nám tato pozemská “podstata poskytne,
co božského jest. Skrze téhož Pana našeho Je—

žíše Krista, Syna tvého...
Ke cti sv. Anastazie:

Přijmi, prosíme, Pane, laskavě dary obětované
a po-přej,aby přimluvnými zásluhami svaté Ana
stazie, mučednice tvé, prospěly nám k spasení.
Skrze Pana našeho . . .
Preface Vánoční v Mešním řádu na straně 34.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Zachar. 9, 9, Zaplesej, dcera Sionska, chválu
vzdej, dcero Jerusalemska; hle, Kral tvůj _při
chází, Svatý a Spasitel světa.

© MODLITBA (Postcommunío)
At' nás vždy oionovuje, Hospodine, svátostné
znovuzrození toho, jehož podivuhodné narození
zapudílo lidskou starobu. Skrze téhož Pana na

šeho Ježíše Krista, Syna tvého..
Ke cti sv. Anastazie:

Nasytil jsi, Hospodine, čeled' svou svatými
dary, občerstvuj nás, prosíme, vždy ;přímluvou

té, jejíž slavnost koname. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista...
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TŘETI MŠE SVATA - VE DNE

CDINTROÍT

tsai.9,ó.

Dítko narodilo se nám a Syn dán jest nám,
jehož knížetství spočívá na rameni jeho ,- a
slouti bude jméno jeho Anděl veliké rady.

Žalm 97, i.Pějte Hospodinu píseň novou, ne
boť podivuhodné věci učinil.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

?) MODLITBA(Collecta)
Popřej, prosíme, všemohoucí Bože, aby těles
né znovuzrození Jednorozeného tvého osvobodi
lo nás, jež stara p-oroba pode jhem hříchu svírá.

Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista...

© EPtŠTOLA

Žid. 1, 1-12.

Na mnohokráte (: mnoha způsoby kdysi Bůh
mluvil k otcům skrze proroky, v těchto však
dnech doby poslední mluvil k nám skrze Syna,
kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze nějž
'učiníl i věky, kterýžto jsa odleskem slávy i vý—
razem podstaty jeho a udržuje vše mocným svým
slovem, vykonal očistu od hříchů a sedí na
pravici velebnosti na výsostech. O to se stal
přednějším nad anděly, oč znamenitější jméno
zdědil než oni. Neboť kterému z andělů řekl
kdy (Bůh): „Syn můj _jsi ty, já dnes zplodit
jsem tebe?“ A opět: „Já mu budu otcem a on
mi bude synem." A když opět uvede Prvo—
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rozence na svět, řekne: „lklanějte se mu všichni
andělé Boží." [ k andělům praví: „Jenž činíš
anděly své větry a služebníky své plamenem
ohněÍ', Synu pak: „Trůn tvůj, Bože, na věky
věkův ; žezlem pravosti jest žezlo království tvé—

ho; miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravosti;
proto epom-aže tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti

nad účastníky tvé." A (opět): „Ty jsi na po
čátku, Hospodine, založil zemi, a dílo rukou
tvých jsou nebesa; ona zahynou, Ty však zů
staneš, a všecka zvetšeji jako roucho, i změníš
je jako oděv a změněna budou. Ty však jsi
(stále) tentýž, a léta tvá nepřestanou"

C4)GRADUALE

Žalm 97.

Viděly všechny končiny země spásu Boha na
šeho. Plesej Bohu veškerá země. Oznámil Hos
podin spásu svou; před zraky národů zjevil
spravedlnost svou.
Alleluja, alleluja!
Den zasvěcený zasvitl nám; pojd'te, národo
vé, a klanějte se _Pánu; neboť dnes sestoupilo
světlo veliké na zemi. Alleluja.

©EVANGEL|UM

Jan,1, 1-14.

Počátek svatého Evangelia podle Jana..
Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha
a Slovo bylo Bůh . ..
viz v Mešním řádu na straně 33.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.
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OFERTORIUM

Žalm 88.

Tvá jsou nebesa, a tva jest země, okrsek
zemský a náplň jeho ty jsi založil, spravedlnost
a soud jsou opor-ou trůnu tvého.

© TICHÁ MODLITBA(Secreta)
Obětované dary, Hospodine, rač znovuzroze—
ním Jednorozeného svého posvětiti, nás pak od
skvrn hříchů našich očistíti. Skrze téhož Pána
našeho Ježíše Krista, Syna tvého . ..
Preface Vánoční V Mešním řádu na straně 34.

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
Žalm 97, 3. Viděly všechny končiny země
Spásu Boha našeho.

© MODLITBA(Postcommunío)
Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, aby dnes
narozený Spasitel světa, jako jest nám původ
cem božského zrození, tak i nesmrtelnosti byl
dárcem. Jenž s tebou žije a kraluje . . .

POSLEDNÍ EVANGELIUM Mat. 2, 1-12.
Když se narodil Ježiš v Betlemě judském za
dnů Heroda krále, aj, mudrci od Východu přišli
do Jerusalema (: pravili: „Kde jest ten naro—
zený král židovský? Neboť viděli jsme hvězdu
jeho na východě, i p_řišlijsme poklonit se jemu."
Uslyšev to však Herodes král, vzrušil se, a vše-—
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cek Jerusalem s ním. [ shromáždiv všecky vele—
kněze a zákoníky lidu, tázal se jich, kde se má
Kristus narodíti. Oni pak řekli jemu: „V Betle
mě judském ; neboť tak to jest psáno prorokem:
A ty Betleme, území judské, nikoli nejsi nej
menší mezi knížecími městy judskými, neboť
z tebe vyjde vévoda, který bude spravovati lid
můlj israelský." Tehdy Herodes povol'av tajně
mudrce, vyptal se jich bedlivě na čas, kdy
hvězda se jim objevila a poslav je do Betlema
řekl: „Jděte a ptejte se pilně po pacholíkua když
ho naleznete, zvěstujte mi to, abych i já přijda
poklonil se jemu." A oni vyslechnuvše krále
odešli. A hle, hvězd-a, kterou byli uzřeli na
východě, předcházela je, až přišedši stanula nad
místem, kde bylo dítě. Uzřevše pak hvězdu
zaradovali se radostí velmi velikou. A vešedše do
domu nalezli dítko s Marií, matkou jeho a
padše klaněli se jemu. (Kleka se.) A otevřevše
poklady své, obětovali mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu. A dostavše napomenutí ve snach, aby
se nevr-aceli k Herodovi, navrátili se jinou cestou
do vlasti své.
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sv. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
26. PROSINCE

O) lNTROIT

Žalm 118.

Zasedla knížata a umlouvala se proii mně
a hříšníci mne pronásledovali. Pomoz mi, Pane,
Bože můj, nebot' služebník ivůj cvičí se ve ivých
ustanoveních.
Žalm 118, Blahoslavení neposkvrnění na ces—'
iě živoia, kteří chodí v zákoně Páně.

Slava Oicí i Synru i Duchu Svatému...

© MODLITBA(Collecta)
'Dej nám, prosíme, Pane, následovali, co ucií
vame, abychom se naučili i nepřátele milovaii,
ježio slavíme nebeské narozeniny ioho, kierý
dovedl i za své pronasledovaiele vzývaii Pana
našeho Ježíše Krisia, Syna tvého, jenž s řebou
žije a kraluje v jednotě Ducha Svaiého Bůh,
po všechny věky věkův. Amen.
Připomínka Narození Páně:

Popřej, prosíme, všemohoucí Bože, aby iěles
né znovuzrození Jednorozeného ivého osvobodi
lo nás, jež siara poroba pode jhem hříchu svírá.
Skrze iéhož Pána našeho Ježíše Krísia, Syna

ivého, jenž s iebou žije a kraluje...
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© ČTENÍ

Sk. Apošt. 6, 8-10,- 7, 54-60.

V těch dnech Štěpán jsa fpln milosti a síly,
činil veliké divy a zázraky; v lidu. l povstali ně
kteří ze synagogy Libertinských a 'Cyrenských
a Alexanidrijských' a z těch, kteří byli z Kilikie
a z Asie, a se hádali se Štěpánem, ale nemohli
odolati moudrosti a Duchu, kterým mluvil. Sly
šíce to pukali hněvem ve svém srdci a skřípali
zuby na něho. On však jsa pln Ducha Svatého,
pohleděl k nebi a uzřel slávu Boží a Ježíše, an
stojí na pravici Boží. ] řekl: „Aj, vidím nebesa
otevřená a Syna člověka státi na pravici Boží."
Ale oni vzkřikše hlasem velikým zacpali si uši
a jednomyslně se obořili na něho. A vyvrhše ho
ven z města, kamenovali jej,- při tom svědkové
odložili vrchní roucha svá k nohám mládence,
který slul Šavel.
l kamenovali Štěpána,
který se modlil a pravil: „Pane Ježíši, přijmi
ducha mého.“ A poklek na kolena, zvolal hla
sem velikým: „Pane, nepokládej jim toho za
hřích." A to pověděv zesnul v Pánu.

© GRADUALE

Žalm 118.

Zasedla knížata a umlouvala se proti mně a
hříšníci mne pronásledovali. Pomoz mi, Pane,
Bože můj, spas mne ,pro své milosrdenství.

Alleluja, allelujal
Skut. 7. Vidím nebesa otevřená a Ježíše sto
jícího na pravici moci Boží. Allelujal
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©EVANGELIUM

Mat. 23, 34—39.

Za onoho času řekl Pán Ježíš zákonikům a
tariseům: „Aj, já posílám k vám proroky a
moudré a učitele zákona, a z těch některé za—
bijete a ukřižujete a některé z nich budete bi
čovati ve svých synagogách a pronásledovati
z města do města, aby přišla na vás veškerá krev
spravedlivá, která vylita jest na zemí od krve
Abela spravedlivého až do krve Zachariáše, sy—
na Bachariášova, kterého jste zabili mezi chrá
mem a oltářem. Amen pravím vám: přijdou
všecky věcí tyto na pokolení toto. Jerusaleme,
Jerusalem-e, který zabíjíš proroky a kamenuješ
ty, kteří jsou posláni k tobě; kolikrát jsem chtěl
shromážditi dítky tvé, jako slepice shromažďuje
pod křídla kuřátka svá, a nechtěl jsi. Aj zane—
chá se vám dům. váš pustý; neboť pravím vám:
neuzříte mne od této chvíle, dokavad neřeknete:
Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně."
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Škut.6„

Zvolili apoštolové jáhnem Štěpána, muže to
plného viry a Ducha Svatého; jehož kamenovali
židé modliciho se a řkoucího: „Pane Ježíši,
přijmi ducha méhol“ Alleluja.

© TICHÁ MODLITBA(Secreta)
Přijmi, Pane, dary obětované na památku
tvých Svatých, a jako jim umučení dopomohlo
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k sÍávě, tak nás ať zbožnost přivede k heZa

úhonnosti. Skrze Pána našeho Ježíše

Krista,

Syna tvého . . .
Připomínka NarOzení Páně:

Obětované dary, Hospodine, rač znovuzroze—
ním Jednorozeného svého posvětíti, nás pak od
skvrn hříchů našich očistití. Skrze téhož Pána

našeho Ježíše Krista, Syn-a tvého...
Preface Vánoční v Mešním řádu na straně 34.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Skal. 7. Vidím nebesa otevřená a Ježíše sto
jícího na pravici moci Boží. Pane Ježíši, přijmí
ducha mého a nepoklaďej jim toho za hřích.

© MODLITBA(Postcommunío)
Nechat' nám, Pane, přijatá tajemství přispějí
ku pomoci a na přímluvu svatého Štěpána, mu
čedníka tvého, nás posilují ustavičnou ochranou.

Skrze Pána našeho Ježíše Krista...
Připomínka Narození Páně:

Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, aby dnes
narozený Spasitel světa, jako jest nám původ—
cem božského zrození, tak “i nesmrtelnosti byl
dárcem. Jenž s tehěu žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův.
Amen.
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NEDĚLE v OKTÁVĚ VÁNOČNÍ
© INTROIT

Moudr. 18.

Zatím co vše bylo pohrouženo v hluboké mlče—
ní a noc v běhu svém k polovici své dráhy do—
spěla, všemohoucí Slovo tvé, Pane, s nebe přišlo
od sídel královských.

Žalm 92, 1, Pán kraluje, krásou je přioděn;
oděn je Hospodin v sílu a opásán.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svařému...

© MOD-LITBA(Collecta)
Všemohoucí, věčný Bože, řid' činy naše podle
svého zalíbení, abychom si ve jménu milované—
ho Syna tvého zasloužili oplývali dobrými skul—

ky. Jenžl s tebou žije a kraluje...
Připomínka Narození Páně, strana 70.

© EPIŠTOLA

Galai. 4, 1-7.

Bratři! Pokud dědic je nedospělý, nic se ne
liší'od služebníka, ač jesi pánem všeho, nýbrž
jesi pod ;poručníky a správci až do času usia
noveného napřed od ořce. Tak i my, když jsme
byli nedospělí, byli jsme podrobeni pod prvopo—
čátky svěia. Když však přišla ;plnosi času,
Bůh vyslal Syna svého, učiněného 2 ženy, pod—
řízeného zákonu, aby vykoupil iy, kteří byli
pod zákonem, abychom obdrželi ,přijeií za syny.
A poněvadž jsře syny, Bůh poslal Ducha Syna
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svého v srdce vaše, jenž volá: „Abba, Otčel"
Proto nejsi již služebníkem, nýbrž synem; jestli—
že však synem, tedy i dědicem skrze Boha.

QGRADUÁLE

Žalm44.

Krásný jsi podobou nad syny lidské,- rozlita
je milost na rtech tvých. Srdce mé překypuje
slovem blahým, věnuji dilo své králi; jazyk můj
jako pero písaře rychle píšícího.

Alleluja, alleluja!
Žalm 92, 1. Hospodin kraluje, krásou je _při
oděn, oděl se Pán v statečnost a.silou se opásal.
Alleluja.

© EVANGELIUM
l_uk. 2, 33—40.
Za onoho času Josef a Maria, matka Ježíšova,
divili se těm věcem, které se o něm vyprávěly.
A Simeon je blahoslavíl a řekl k Marii, matce
jeho: „Aj, tento jest ustanoven ku pádu a ku
povstání mnohých v lsraeli a na znamení, je—
muž budou odpírati; a tvou vlastní duši pro
nikne meč, aby se zjevila smýšlení mnohých
srdcil" Byla pak tam prorokyně Anna, dcera
Fanuelova z pokolení Aserova. Ta dosáhla již
vysokého věku, byvši živa s mužem svým sedm
let od svého panenství. Tato pak byla vdovou
až do let osmdesáti čtyř a nevycházela z chrá
mu sloužíc Bohu posty a modlitbami dnem i no
cí. A ta přišla v touž hodinu a velebila Boha
a mluvila o něm všem, kteří očekávali vykou
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pení lsraelova. A když byli vykonali všecko podle
zákona Páně, navrátili se do Galileje do svého
města Nazaretu. Dítě pak rostlo a sílilo, jsouc
plno moudrosti, a milost Boží byla v něm.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 92.

Bůh upevnil okrsek zemský, jenž se ne—
pohne. Připraven jest trůn tvůj, Bože, ode—
dávna, od věků jsi ty.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Popřej, prosíme, všemohoucí Bože, aby dar,
obětovaný před zrakem tvé velebnosti, na'm zjed—
nal milost vroucí zbožnosti, i získal jako její

účinek blaženost věčnou. Skrze Pána našeho Je

žíše Krista...
Připomínka Narození Páně, strana 72.
Preface Vánoční V Mešním řádu na straně 34.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Mat. 2, 20. Vezmi dítě i matku jeho a jdi
do země israelské; neboť zemřeli, kdož hledali
bezživotí dítěte.

© MODLITBA(Postcommunío)
Působením tohoto tajemství, Hospodine, nechť
hříchy naše jsou shlazeny i spravedlivé tužby
splněny. Skrze Pána našeho . ..
Připomínka Narození Páně na straně 72.
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OBŘEZÁNÍPÁNĚ
DNE 1. LEDNA

© INTROIT

lsai. 9, 6.

Dítko narodilo se nám a Syn dán jest nám,
jehož knížetství spočívá na rameni jeho; a slouti
bude jméno jeho „Anděl veliké rady".
Žalm 97, 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou,
nebot' podivuhodné věci učinil.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi lidskému pokolení plodným pa
nenstvím blahoslavené Marie odměnu věčné
spásy připravil, uděl, prosíme, abychom zakusili
přimluv té, skrze niž jsme zasloužili obdržeti
původce života, Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého . . .

© EPIŠTOLA

Tit.2,11-15.

Nejmilejší! Ukázala se milost Boha, Spasitele
našeho všem lidem, učíc nás, abychom odřek
nouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízli—
vě a spravedlivě (! pobožně živi byli na tomto
světě očekávajíce blahé naděje a příští slávy
velikého Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista,
jenž dal sebe samého za. nás, aby nás vykoupil
od všeliké nepravosti (: očistil si lid příjemný,
3
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jenž by byl horlitelem dobrých skutků. To mluv
a přimlouvej a vytýkej v Kristu Ježíši Pánu
našem.

© GRADUALE

Žalm 97.

Viděly všechny končiny země spásu Boha
našeho. Plesej Bohu celé země. Oznámil Hos—
podin spásu svou; před zrakem národů zjevil
spravedlnost svou.

Alleluja, allelujal
Žid. 1. Mnohokráte

a mnohým způsobem
mluvil kdysi Hospodin k otcům skrze proroky;
nejposléze v těchto dnech ;promluvil k nám skrze

Syna. Allelujal

©EVANGELIUM

Luk. 2, 21.

Za onoho času, když se naplnilo dni osm,
aby dítko bylo obřezáno, nazvali jméno jeho
Ježíš, kterým bylo nazváno od anděla, prve
než se počalo v životě.
Kredo V Mešním řádu—na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm88.

Tvá jsou nebesa a tvá je země,; okruh zemský
a náplň jeho ty jsi založil; spravedlnost a soud
Opora trůnu tvého.
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© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmí, prosíme, Pane, naše dary a modlil
'by a nás nebeskými tajemstvími očist' i milosřivě

vyslyš. Skrze Pána našeho. ..
Preface Vánoční v Mešním řádů na straně 34.

© K sv. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 97, 3 Viděly všechny končíny země
spásu Boha našeho;

© MODLITBA (Postcommunio)
Tolo přijímání, Pane, nás očisřiž od víny a na
přímluvu blahoslavené Panny, Rodičky Boží
Marie učiniž účasřnými blaha nebeského. Skrze
téhož Pana našeho . . .
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NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
©INTROIT

Filip. 2, 10-11.

Ve jménu Ježíšově necht' poklekd veškeré ko—
leno nebešt'anů, pozemšťanů i těch, kteří jsou
v podsvětí; a at' každý jazyk vyzná, že Pán
Ježíš “Kristus jest ve slávě Boha Otce!
Hospodine, Pane náš, jak podivu
hodné jest jméno tvé po veškeré zemi.

Sláva Otci i Syn-u i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
„Bože, jenž jsi svého- Jednorozeného Syna
ustanovil Spasitelem lidského pokolení a roz
kázal nazývati Ježíšem, uděl milostivě, aby-—
chom také v nebi se těšili z patření na toho,
jehož svaté Jméno uctiváme na zemi. Skrze té—

hož Pána našeho Ježíše Krista...

© ČTENÍ

Skut. ap. 4, 8-12.

V oněch dnech Petr, naplněn byv Duchem
Svatým, řekl k nim: „Náčelníci lidu a starší,
poslyšte: Jestliže my dnes jsme vyslýcháni pro
dobrodiní na člověku nemocném, jimž totiž on
jest uzdraven, budiž známo všem vám i všemu
lidu israelskému: Ve jménu Pána našeho Je
žíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukři
žovali, kterého však Bůh vzkřísil z 'mrtvých, skrze
toho stojí tento před vámi zdráv. To jest ten
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kámen, který byl zavržen od vás sřaviielů, kierý
však se si-al kamenem úhelným. A“ neniv nikom
jiném spásy, neboť není jiného jména pod nebem
daného lidem, v němž bychom měli spaseni byli.“

© GRADUALE

Žalm 105.

Spas nás, Hospodin-e, Bože náš, a shromáždí
nás z národů: abychom vyznávali řvé svaiě
jméno a honosili se ve ivé slávě. Tys, Hospodi
ne, oiec náš a vykupiiel náš: od věků jesi lvé
jméno.
Alleluja, allelujal
Žalm 144, 21. Chválu Páně hlásejře úsřa
má a veškeré iělo chval svaté jméno jeho.
Allelujal

© EVANGELIUM

l_uk. 2, 21.

Za onoho času, když se naplnilo dni osm,
aby diiko bylo obřezáno, nazvali jméno jeho
Ježíš, kierým bylo nazváno. od anděla, prve než
se počalo v živoiě.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 85.

Budu iě vyznávaii, HOSpodine, Bože můj,
z celého srdce svého a na věky budu oslavovali

ivé jméno, poněvadž iys,Hospodine, dobrýami
losiivý, a nadmíru milosrdný ke všem, kteří tě
vzývají, alleluja.
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© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Prosíme

tě,

nejmilostivější

Bože,

aby

po—

žehnání tvé, jímž se veškeré stvoření udržuje,
posvětilo tuto naši obět', kterou ti přinášíme k
slávě jména Syna tvého Pána našeho Ježíše
Krista; aby se mohla líbíti tvé velebnosti jako
chvála a nám prospěti k spasení. Skrze téhož
Pána našeho Ježíše Krista . . .
Preface vánoční V Mešním řádu na straně 34.

© |< sv. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
Žalm 85. Všichni národové, které jsi stvořil,
přijdou a budou se klaněti před tebou, Hos
podine, a budou oslavovati jméno tvé: poněvadž
jsi veliký a činíš divy; ty jediný jsi Bůh, alleluja!

© MODLITBA (Postcommunio)
Všemohoucí věčný Bože, který jsi nás stvo
řil a vykoupil, shlédni milostivě na naše zásliby:
'a mě s vlídnou a dobrotivou tváři přijmouti spa-é
sitelnou Oběť, kterou k poctě jména Syna tvého
Pána našeho Ježíše Krista tvé velebnosti jsme
obětovali; abychom .v tvé milosti nám vlité se
radovali, že naše jména jsou napsána v ne—
besích, na základě věčného předurčení, pod
slavným jménem Ježíšovým. Skrze téhož Pána

našeho Ježíše Krista...
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ZJEVENÍ PÁNĚ
6.LEDNA.

© lNTROlT

Malach.3, l

Hle, přichází vládce Hospodin a v jeho ruce
jest kralovstvi, moc i vláda.
Žalm 71, 1, Bože, dej soud svůj Králi a spra—
vedlnost svou Synu královskému.
Sláva Otci i Syn-u i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi dnešního dne jednorozeného
Syna svého pohanům hvězdou vedeným zjevil,
uděl milostivě nám, kteří jsme tě již věrou po—
znali, abychom až lc patření na tvář tvé vzne—

šenosti byli přivedeni. Skrze téhož Pána naše
ho Ježíše Krista . ..

© ČTENÍ

lsai. 60, 1—6.

Vstaň a svit', Jerusaleme, neboť přišlo světlo
tvé a sláva Páně vzešla nad tebou. Neboť,
hle, temnoty přikrývaji zemi a mrákota národy,
ale nad tebou vzešel Hospodin a jeho slávu
lze v tobě viděti. A pohané budou choditi ve
tvém světle a králové v lesku tvého východu.
Pozdvihni vůl<ol oči své a viz: Všichni ti po
spolu přišli l< tobě. Synové tvoji z daleka přijdou

a dcery tvé z klínů povstanou. Tehdy budeš
hleděti a rozplývati se, diviti a šířiti se bude
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ivé srdce, až k iobě zaměří boháisivi moře, až
k iobě přijde sil-á národů. Záplava velbloudů
iě zaiopi, dromedáři z Mádjánu á Eiy; všichni
ze Sáby přijdou, zl-áio i kadidlo přinesou (: slá—

vu Páně budou zvěsiovaii.

© GRADUALE

lsai. 60.

Všichni ze Sáby přijdou, zláio i kadidlo přine
souaslávu Páně budou zvěsiovaii. Vsiáň (: sviť,
Jerusaleme, neboť sláva Páně vzešlá nad iebou.
Allelujá, álleluja!
Moi. 22. Viděli jsme hvězdu jeho na vý
chodě (: přišli jsme s dary kláněii se Pánu.
Allelujá.

© EVANGELIUM

Mai.2,1-12.

Když se narodil Ježíš v Beilemě judském za
dnů Heroda, krále, áj, mudrci od Východu
přišli do Jerusalemá (: pravili: „Kde jesi ien ná
rozený král židovský? Neboť viděli jsme hvězdu
jeho na východě,

i přišli jsme poklonii se je—

mu.“ Uslyšev io však Herodes, král, vzrušil se,
(: všecek Jerusal-emi s ním. l shromáždiv všecky
velekněze á zákoníky lidu, iázal se jich, kde
se má Krisius národiii. Oni pák řekli jemu: „V
Beilemě judském; neboť iák io jesi psáno pro—
rokem: A iy Beileme, územi judské, nikoli nejsi
nejmenší mezi knížecimi měsiy judskými, neboť
z iebe vyjde vévoda, kierý bude správovoii lid
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můj israelský:" Tehdy l—lerodes povolav tajně
mudrce, vyptal se jich bedlivě na čas, kdy hvěz—
da se jim ukázala a postav je do Betlema řekl:

„Jděte a ptejte se pilně po chlapci a když
ho naleznete, zvěstujte mi to, abych i já přijda
poklonil se jemu." A oni vyslechnuvše krále ode
šli. A hle, hvězda, kterou byli uzřeli na východě,
předcházela je, až ;přišedši stanula nad místem,
kde bylo dítě. Uzřevše pak hvězdu zaradovali se
radostí velmi velikou. A vešedše do domu na
lezli dítko s Marií, matkou jeho a padše kla—
něli se jemu. (Kleká se.) A otevřevše poklady
své, obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
A dostavše napomenutí ve snách, aby se nevra—
celi k Herodovi, navrátili se jinou cestou do své
vlasti.
Krcdo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Žalm 71.

Králové z Tharsu a
dary, králové arabští a
A budou se mu klaněti
všichni národové budou

ostrovů budou obětovati
ze Sáby přinesou dary.
všichni králové pozemští,
mu sloužiti.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Prosíme, Pane, popatř milostivě na dary Církve
své, jimiž se již nepřináší zlato, kadidlo amyrha,
nýbrž to, co týmiž dary se označuje, obětuje
a požívá, Ježíš Kristus, Syn tvůj, Pán náš,
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jenž s řebou žije (: kraluje v jednotě Ducha

Svatého Bůh..

Prefacc o Zjevení Páně v Mešním řádu. na straně 35.

I( SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
MGř- 2, 2- Viděli jsme hvězdu jeho na výcho
dě, i přišli jsme s dary pokloniř se Pánu.

© MODLITBA (Postcommunio)
Popřej, prosíme, všemohoucí Bože, abychom
řoho, co slavnosřní službou oslovujeme, porozu—
měním očišřěné mysli dosáhli. Skrze Pána na
šeho . . .
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NEDĚLEv OKTÁVĚ ZJEVENÍ PÁNĚ
SVÁTEK SVATÉ RODINY.

© iNTROIT

Přísl. 23.

Plesej radostí otec Spravedlivého; raduj se
Otec tvůj i Matka tvá, a plesej _ta, jež tě
porodila.
Žalm 83. Jak milé jsou příbytky tvé, Hospo
dine zástupůl Duše má touží a prahne po sí
ních Hospodinových.
Sláva“ Otci í Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Coilecta)
Pane Ježíši Kriste, jenž poddán byv Marii
a Josefovi posvětil jsi rodinný život nevystiž—
nými ctnostmi, učiň, abychom s jejich pomocí
řídili se příklady tvé svaté Rodiny a tak do

sáhli společenství věčného. Jenž jsi živ a kra
luješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha. Svaté
ho Bůh po všechny věky věkův. Amen.
Připomínka nedělní:

Prosíme, Hospodine, modlitby „pokorně prosí
cího lidu nebeskou dobrotivostí provdzej, aby
poznali, co jest činiti, i posilovali se k vyplně—
ní toho, co poznali.
Připomínka Zjevení Páně na straně 87.

© EPIŠTOLA

Kolos. 3, 12-17.

Bratři! Oblecte se jako vyvolenci Boží, svatí
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a milí, v srdečnou milosrdnost, dobrotu, pokoru,
mírnost, shovívavost, snášejíce jeden druhého a
odpouštějíce si vespolek, má-li kdo žalobu proti
jinému; jako i Pán odpustil vám, tak i vy;
ke všemu tomu však mějte lásku, která je sva
zem dokonalosti. A pokoj Kristův, ke kterému
také jste povoláni, abyste byli v jednom těle,
vládní v srdcích vašich, a buďte vděčni. Slovo
Kristovo přebývej ve vás “hojně, tak, abyste se
ve vší moudrosti

poučovali

a na-pomínali ve—

spolek žalmy, Chvalozpěvy a písněmi duchov
ními, v milosti je zpívajíce ve svých srdcích
Bohu. A cokoli činíte slovem neb skutkem, vše—
chno čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista, dě
kujíce Bohu Otci skrze něho.

© GRADUALE

Žalm 83.

Jedno žádám na Hospodinu, ,po tom toužím,
abych směl přebývati v domě 'Hospodinově po
všechny dny života svého. Blahoslaveni, kdož
sídlí vždomě tvém, Hospodine; na věky věkův
chváliti budou tebe.

Alleluja, alleluja!
lsai. 45. V pravdě tys Král skrytý, Bůh
Spasitel lsraele. Alleluja!

© EVANGELIUM

l_uk. 2, “42-52.

Když byl Ježíš ve dvanácti letech, a oni po—
dle obyčeje svátkového šli do Jerusalema a do—
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konavše dny sváteční se vraceli, pacholík Ježiš
zůstal v Jerusalemě, aniž to zpozorovali rodiče
jeho. Domnivajíce se pak, že jest v družině,
ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a
známými, a nenalezše, navrátili se do Jerusale
ma, hledajíce ho. 1 stalo se, po třech dnech
nalezli ho ve chrámě, an sedi mezi učiteli, po
slouchaje a otazuje se jich. Žaslí pak všichni,
kteří ho slyšeli, nad rozumnosti a odpověd—
mi jeho. A uzřevše jej rodiče jeho, podívili
se. | řekla jemu matka jeho: „Synu, proč
jsi nám tak učinil? Hle, otec tvůj a já s
bolestí hledali jsme tebe.“ l řekl k nim: :„Co
jest, že jste mě hledali? Zda-li jste nevěděli,
že já musím býti v tom, co jest otce mého?“
Ale oni neporozuměli slovu, které k nim mluvil.
l odebral se s nimi a přišel do Nazareta a byl
jím poddán. A matka jeho uchovávala všecka
slova ta v srdci svém. A Ježíš prospíval moudro—
sti a věkem a milosti u Bohia i u lidí.
„Kredo v Mešním řádu na straně 14.

© O-FERTORIUM

Luk. 2, 51.

Vzali Ježíše rodičové jeho do Jerusalema,
aby jej představili před Hospodinem.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Oběť smíření přinášíme tobě, Hospodine, po
korně prosíce, abys na přímluvu Panny Boho—
rodičky se svatým Josefem rodiny naše v míru
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a milosti své upevnil. Skrze téhož Pána na

šebo...

Připomínka nedělní:

Přinesená iobě oběť, Hospodine, oživuj nás

stále a ochraňuj.
Připomínka Zjevení Páně na straně 89.
Preface o Zjevení Páně V Mešním řádu na straně 35.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Luk. 2. Sesioupil _s nimi Ježiš

a přišel do

Nazareia a byl jim podddn.

© MODLITBA (Postcommunio)
Učiň, Pane Ježíši, aby ii, které nebeskými
sváiosřmi občersivuješ, vždy následovali příkla
dů ivé svaté Rodiny, abychom v hodině smrti své
za pomoci slavné Panny Matky ivé se sv. 30—
sefem skrze řebe do věčných siánků zasloužili

si býii přijati. Jenž jsi živ a kraluješ...
Připomínka nedělní:

Všemohouci Bože, pokorně iě prosime, abys
těm, které svými sváiosimi občersivuješ, po—
přál také libeznými mravy řobě důstojně sloužiti.
Připomínka Zjevení Páně na straně 90.
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NEDĚLE DRUHÁ PO ZJEVENÍ PÁNĚ
© INTROIT

Žalm 65, 4.

Všechna země klaněj se tobě, Bože, a zpí
vej tobě- pěj píseň jménu tvému, Nejvyšší.
Žalm 65,1—2. Jásej Bohu všechna země
a píseň pěj jeho jménu, vzdej čest k jeho chvále
Sláva Otci i Syn-u i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Všemoh—o-ucí,věčný Bože, jenž

řídíš věci ne

beské i pozemské, milostivě vyslyš snažné pros
by svého lidu a dopřej svého míru našim ča—

sům. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

Řím. 12, 6-16.

Bratři! Majíce podle milosti nám udělené dary
rozdílné, at' proroctví, užívejme ho podle úmě
ry víry, at' úřad, pracujme v tom úřadě, nebo,
kdo má dar vyučování, zabývej se vyučováním,
kdo dar povzbuzování, povzbuzováním; kdo udě
luje, uděluj v prostn-osti, kdo jest představe—
ným, bud' jím s pečlivostí, kdo činí milosrden
ství, čiň je s veselím. Lásku mějte nelíčenou, ne
návidíce zlého a přidržujíce se dobrého. Láskou
bratrskou se vespolek milujte, v uctivosti se
předcházejte vzájemně, v "horlivosti neochabujte;
duchem bud'te vroucí sloužice Pánu,- v naději se
radujte, v soužení bud'te trpělivi, na modlitbě
vytrvali,- s věřícími v potřebách jejich se sdílej—
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te, _pohostinství ochotně prokazujte. Dobrořečte
těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlo—
řečte'. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
Bud'te stejného smýšlení k sobě vespolek, ne—
myslíce vysoko, nýbrž sklánějíce se k nízkým.

© GRADUALE

Žalm 106, 20-21.

Seslal Pán Slovo své a uzdravil je a vytrhl je
ze záhuby jeiich. Nechť oslavují Pána divy jeho
milosrdenství a zázraky jeho vykonané na sy
nech lidských.
Alleluja, allelujal
Gm 48 2- Chvalte Pána všichni jeho an—
dělé; chvalte ho všechny mocnosti jeho. Alleluja.

© EVANGELIUM

Jan 2, 1-11.

Za onoho času byla svatba v Káně galilejské
a byla tam matka Ježíšova. Byl pak pozván
na svatbu také Ježíš a učedníci jeho. A když
se nedostávalo vína, matka Ježíšova pravila
k němu: „Nemají vína.“ 1 řekl jí Ježíš: „Ca
mně o tobě, ženo? Ještě nepřišla hodina má."
Di jeho matka služebníkům: „Cokoliv vám řek—
ne, učiňte.“ Bylo pak tam postaveno za úče
lem židovského očišťování šest kamenných štoud
ví, z nichž každá pojala dvě neb tři míry. Di
jim Ježíš: „Naplňte štoudve vodou." ] na
plnili je až do vrchu. A Ježiš řekl jim: „Nyní
nalijte a don-este správci svatby." l nesli. Když
pak Správce svatby okusil vody vínem učiněné
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a nevěděl, odkud jest, — služebníci však, kteří
vážili vodu, to věděli, — zavolá správce svatby
ženicha a praví mu: „Každý člověk dava nej—
prve dobré víno, a když se podnapili, tehdy to,
které jest horší. Ty však jsi zachoval dobré
víno až dosavad." Tím učinil-Ježíš počátek divů
v Káně galilejské a zjevil slávu svou, i uvěřili
v něho učedníci jeho.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

„©OFERTORIUM

Žalm 65.

Plesej Bohu veškerá země, „píseň pěj jeho
jménu. Všichni, kteří se bojíte Boha, přijd'te a
slyšte, a budu vam vypravov-ati, jak veliké věci
učinil Pan duši mé, allelujal

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Posvět', Pane, obětované dary a nás očistí od
skvrn našich hříchů. Skrze Pána našeho. . .
Preface nedělní V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Jan 2- Praví Pán: Naplňte štoudve vodou a
doneste správci svatby. Když ochutnal spravce
svatby vody vínem učiněné, dí ženichovi: Za
choval jsi dobré víno až doposud. Toto znamení
učinil Ježíš prvé před učedníky svými.

© MODLITBA (Postcommunio)
Nechť se v nás rozhojní, prosíme, Pane, pů
sobení tvé síly, abychom živeni jsouce božskými
sva'tostmi, byli tvým darem připraveni k přijetí

toho, co příslibují. Skrze Pána našeho...
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NEDĚLE TŘETÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ
IQ) INTROIT

Žalm 96, 7-8.

Klanějte se Bohu všichni andělé jeho. Usly—
šel (: zaradovat se Sion a zajósoly dcery jud—
ské_.

Zolm 96, 1- Pán kraluje, plesej země. Ro—
dujte se ostrovy mnohé.

Sláva Otci i Synu i Ducbu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Všemohouci, věčný Bože, vzblédni milostivě
na naši slabost (: vztábni pravici své velebnosti
k naší ochraně. Skrze Pána našeho . . .

© EPIŠTOLA

Řím. 12, 16-21.

Bratři! Nebud'te opatrní sami u sebe. Nikomu
neodplácejte zlým za zlé; bedlivi bud'te dobré
ho nejen před Bobem, nýbrž i přede všemi
lidmi. Možno—li, pokud jest na vás, mějte po
koj se všemi lidmi; nemstěte se sami, miláčkové,
nýbrž dejte místo bněvu (Božímu), neboť jest
psáno: „Mně patří pomsta, já odplutím, pravi
Hospodin." Avšak „luční-li nepřítel tvůj, na
krm bo; žízní—li, dej mu piti; neboť to čině,

žhavé ubli sbrneš na hlavu jeho.“ Nedej se
přemoci zlým, nýbrž přemábej zlé dobrým.
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© GRADUALE

Žalm 101.

Bati se budou národové tvého jména, Hospo—
dine a všichni králové země slávy tvé. Neboť
Pán

vzdělal

Sion a—bude

viděn ve své veleb—

nosti.

Alleluja, allelujal
Žalm 96, l. Pán kraluje, plesej země, ra—
dujte se ostrovy mnohé. Alleluja.

©EVANGELIUM

Mař.8,1-3

Za onoho času, když Ježíš sestoupil s hory,
šli za ním zdstupové mnozí. A hle, malomoc
ný přišed, klaněl se mu řka: „Pane, chceš—li,
můžeš mne očistiti'f. l vz'tóhl Ježíš ruku a dotkl
se ho řka: „Chci, bud' číst." A hned byl uzdra
ven od malomocenství .svého. l dí mu Ježíš:
„Hled', abys to nikomu neřekl, nýbrž jdi, ukaž
se knězi a obětuj dar, který přikázal Mojžíš
jim na svědectví." Když pak vešel do Katama—
um, přistoupil k němu setník a prosil ho řka:
„Pane? služebník [můi leží doma ochrnulý a
hrozně se trápí." [ dí mu Ježíš: „Jó :přide 0
uzdravím ho.“ Odpovídaje pak setník praví:
„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem a uzdraven bude slu
žebník můj. Neboť i já jsem člověk pod mocí
postavený, maje pod sebou vojáky; a dím to

muto: „Jdi,“ ijde, (: jinému: „Přijd'," a přijde;
a služebníku svému: „Učiň toto," i učiní.
Uslyšev to Ježíš, podivil se a řekl těm, kteří
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šli za ním: „Amen, pravím vám, nenalezl jsem
tak veliké víry v lsraeli. Pravím pak vám, že
mnozí přijdou od východu i od západu a
siolovaií budou s Abrahamem a s lzákem a
Jakobem v královsiví nebeském; synové králov
siví však budou vyvržení do iemnosií vnější;
iam bude pláč a skří—pěnizubů."

l řekl Ježiš

k seiníkoví: „]dí, a jak jsi uvěřil, sřaň se
tobě." A uzdraven jesi služebník v hodinu iu.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm117.

Pravice Páně učinila div, pravice Páně mne
vyvýšila; neumru, nýbrž zůstanu živ a budu
vypravovaií skuiky Páně.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Věnované dary, prosíme, Pane, at' shladí naše
víny a k slavení

oběři nechť

posvěií iěla

i

duše ivých poddaných. Skrze Pána našeho Ježíše
Krísia . . .
“
Preface nedělní V Mešním řádu na straně 21.

(8) K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

l_uk. 4, 22. Všichni se divili slovům, kierá vy
cházela z úst Božích.

© MODLITBA (Postcommunío)
Prosíme iebe, Pane, jenž nám šiědře dopřáváš
požívaii tak velikých tajemství, rač nás 'iéž
učiniti vpravdě způsobilýmí jejich účinků. Skrze
Pána našeho. . .
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NEDĚLEČTVRTÁ PO ZJEVENÍ PÁNĚ
© INTROIT

Žalm %, 7—8.

Klanějte se Bohu všichni andělé jeho. Usly
šel a zaradoval se Sion a zajásaly dcery jud
ské.

Žalm 96_ 1_ Pán kraluje, plesej země. Ra
dujte se ostrovy mnohé.
Sláva _Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž víš, že my v tak velikých nebez—
pečích postavení pro křehkost lidskou nemůžeme
obstáti, uděl nám zdraví mysli i těla; abychom
to, co za své hříchy trpíme, pomocí tvou překo

nali. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

©EP|ŠTOLA

Řím 13, 8—10.

Bratři, nikomu nezůstávejte nic dlužní, leč
abyste se milovali vespolek, (přikázání) zajisté:
„Nesesmilníš, nezabiješ, nepokradeš, nepromluviš
křivého svědectví, nepožádáš“ , a je--li které při
kázání jiné, zahrnují se ve slově tomto: „Milo
vati budeš bližního svého jako sebe samého.“
Láska bližnímu zlého nečiní. Vyplněním zákona
jest tedy láska.
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GDGRADUALE

Žalm 101.

Báli se budou národové tvého jména, Hospo
dine a všichni králové země slávy tvé. Neboť
Pán vzdělal Sion a bude viděn ve své veleb
nosti.

Alleluja, alleluja.
Žalm %, 'l. Pán kraluje, plesej „_země,ra
dujte se ostrovy mnohé. Alleluja.

© EVANGELIUM

Mat. 8, 23-27.

Za onoho času, když Ježíš vstoupil na lodičku,
brali se za ním učedníci jeho. A ble, bouře
veliká povstala na moři, takže lodička se po
krývala vlnami,- on pak spal. l přistoupili k němu
učedníci jeho a zbudili l'ro řkouce: „Pane, za—
chovej nás, hyneme.“ Di jim Ježíš: „Proč se
bojíte, malověrníg“ Potom vstal a přikázal větrům
i moři a nastalo ticho veliké. l_idé pak divili se
řkouce: „Kdo jest tento, že větrové i moře
l'iO poslouchajíg"
Kredo V „Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Žalm 117.

Pravice Páně'učinila div, pravice Páně mne
vyvýšila; neumru, nýbrž zůstanu živ (: budu
vypravovati skutky Páně.
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© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Popřej, prosime, všemohoucí Bože, aby při
nesený dar této oběti křehkosi naši ode všeho
zlého vždy očišťoval (: chránil. Skrze Pána

našeho..

© |< sv. PŘIJÍMÁNÍ_ (Communio)
I-UI<-4, 22-

Všichni

se divili slovům,

která

vycházela z úst Božích.

© MODLITBA (PostcommUnio)
Dary řvé, Bože, at' nás vyprosti od zálib po
zemských a pokrmy nebeskými vždycky občer

sivuji. Skrze Pána našeho..
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NEDĚLE PÁTÁ po ZJEVENÍ PÁNĚ
© INTROIT

Žalm %, 7—8.

Klonějte se Bohu všichni andělé jeho. Usly
šel (: zarodovol se Sion a zajásoly dcery jud
eŽGlm 96 1- Pán kraluje, plesej země. Ro
dujte se ostrovy mnohé.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Čeleď svou, Pane, prosíme, neustálou přízni
opotruj, aby vždy byla tvou záštitou chráněná,
poněvadž jedině o naději nebeské milosti se mů
že opírati. Skrze Pána našeho..
© E Pl ŠTO LA jako v neděli v oktáve Zjeveníx
Páne, str. 91.

© GRADUALE

Žalm 101.

Báti se budou národové tvého jména, Hospo
dine a všichni králové země slávy tvé. Neboť
Pán vzdělal Sion a bude viděn ve své veleb
nosti.

Alleluja, ollelujal
Žalm %, ]. Pán kraluje, plesej země, ra
dujte se ostrovy mnohé. Alleluio.

© EVANGELIUM

Mot. 13, 24—30.

Za onol'lo času Pán Ježiš předložil zástupům
podobenství toto: „Podobne jest království ne
beské člověku, který nasel dobrého semene na
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poli svém; a když lidé spali, přišel jeho ne
přítel, nasel koukole mezi pšenici a odešel.
Když pak bylina vyrostla a vydala (plod, tu uká
zal se i koukol. l přistoupili služebníci

hospo—

dářoví .a řekli jemu: „Pane, zdali jsi nenasel
dobrého semene na poli svém? Odkud tedy má

koukol?“0n pak pravil jim:„Nepřítel to učinil.“
l řekli mu služebníci: „Chceš-lí, abychom šli
a vytrhali jejg" A on pravil: „Ne, abyste snad
trhajíce koukol, nevytrhali spolu s nim i gpšenice.
Nechte, at' oboje spolu roste až do žní; a v čas
žní řeknu žencům: Seberte nejprve koukol a
svažte jej ve snopky ke spálení; pšenici však
shromážděte do stodoly mě.“

© OFERTORIUM

Žalm 117.

Pravice Páně učinila div, pravice Páně mne
vyvýšila; neumru, nýbrž lzůStanu živ—a budu
vypravovati skutky Páně.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Oběti smíru tobě, Pane, přinášíme; abys svým
slitováním provinění naše prominul i srdce kolí-Á

sající řídil. Skrze Pána našeho Ježíše Krista . ..

©
| slovům, která
Luk,K 4,SV.
22_PŘIJÍMÁNÍ
Všichni se diví“íCommunio)
vycházela z úst Božích.

© MODLITBA (Postcommunio)
Dopřej nám, prosíme, všemohoucí

Bože, po—

žívati 'účinku onoho spasení, jehož záruku skrze
toto tajemství jsme přijali. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista. . .
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NEDĚLE ŠESTÁ PO ZJEVENÍ PÁNĚ
(© |NT ROIT

Žalm 96, 7-8.

Klanějte se Bohu všichni andělé jeho. Usly
šel a zaradoval se Sion a zajásaly dcery jud—
ské.

Žalm 96. 1. Pán kraluje, plesej země. Ra
dujte se ostrovy mnohé.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Popřej, prosíme, všemohoucí Bože, abychom
vždy rozumné věci na mysli uvažujíce, slovy
i skutky vykonávali, co se tobě líbi. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista . ..

© EPIŠTOLA

1. Thess. 1, 2—10.

Bratři, děkujeme Bohu vždycky za vás vše
chny, připomínajíce si vás na svých modlitbách,
ez ustání pamatujeme před Bohem a Otcem
naším na dílo vaši víry a námahu vaší lásky
i na vytrvalost vaší naděje v Pána našeho Ježíše
Krista; neboť víme, bratři milovaní od Boha,
o vyvolení vašem. Vždyť evangelium naše ne
přišlo k vám toliko v slově, nýbrž i v moci a
v Duchu Svatém i v přesvědčením mnohém,
jakož vite, jakými jsme byli mezi vámi pro vás.
A vy jste se stali následovníky našimi i Páně,
přijavše slovo _přimnoha soužení s radostí Ducha
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Švatého, takže jste se stali vzorem všem věřícím
v Macedonii i VJACl'lóji. Neboť od vás se rozší
řilo slovo Páně nejen v Macedonii a v Acha'ji,
nýbrž i po všem místě roznesla se vaše víra
v Boha, takže nám není potřebí o tom něco mlu
viti. Vždyť oni sami vypravují o nás, jaký jsme
měli příchod k vám, a kterak jste se obrátili
k Bohu od model, abyste sloužili Bohu živému a

pravému, avíočekávali Syna jeho 5 nebes, kte
rého vzkřísil'lz mrtvých, (totiž) Ježíše,.jenž nás
vystbodil. od hněvu budoucího.

QGRADUALÉ

Žalm lOl.

Bati se budou národové tvého jména, Hospo
dine' a všichni králové země slávy tvé. Neboť
Pán vzděl-al Sion a bude viděn ve své veleb
nosti.
Alleluja, allelujal
_

Žalm 96, 'l. Pán kraluje, plesej země, ra
dujte se ostrovy mnohé. Alleluja.

© EVANGELIUM

Mat. 13, 31-35.

Za onoho času pověděl Pán Ježíš. zástupům
podobenství toto: „Podobno jest království nebe—
na poli svém; ono jest sice nejmenší mezi všemi
semeny, ale když vzroste, větší jest nežli (vše
cky) byliny „a stává se stromem, takže ptáci
nebeští přilétají a bydlí na ratolestech jeho.“ Jiné
podobenství pověděl jim: „Podobno jest králov
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ství nebeské kvasu, který "vzavši žen-a jedna,
zadělala do tří měřic mouky, až zkynulo vše—
cko." Toto všecko mluvil Ježíš zástupům v podo—
benstvích, a bez podobenství nemluvil jim, aby
se naplnilo, co bylo ipověclěno skrze proroka slo
vy: „Otevru v podobenstvích ústa svá, vypra
vovati budu věci skryté od ustanovení světa."

© OFERTORIUM

Žalm 117.

Pravice Páně učinila div, pravice Páně mne
vyvýšila; neumru, nýbrž zůstanu živ a budu
vypravovati skutky Páně.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Bože, 'prosíme, nechali nás oběť tato očisti

a obnoví, vede a zachrání. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista . . .

(8)|< sv. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Luk. 4, 22- Všichni se divili slovům, která
vycházela z úst Božích.

© MODLITBA (Pastcommunío)
Nebeskými slastmi nasycení, prosíme, Pa_,ne
abychom vždy po tom toužili, čím se náš život

zajišt'uje. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...
Byly-li 'některé z těchto posledních neděl po Zjevení
Páně některého roku vypuštěny z toho důvodu, že již
nastala doba předpostní (Devítník), vkládají se mezi 23.
a 24. neděli po Svatém Duchu, a to tak, že Introit, Gra
duale, Ofertorium a Communio se berou z neděle 23. po
Svy Duchu, Ostatní pak (Modlitba, Epištola, Evangelium
Secreta a Postcommunio) z příslušné neděle po Zjev. Páně.

108

Překládají-li se poslední neděle na konec doby svato—
dušní, mění se tyto částky:

©|NTRO|T

Jerem. 29.

Praví Hospodin- „Já obmýšlím myšlenky po
koje (: nikoli trápení. Vzývuti mě budete a já vás
vyslyším a ze všech míst přivedu nazpět vaše
vaše zoj-até.“
Žalm 84_ Požehnal jsi, Hospodine, zemi své,
odvrátil jsi zajetí od Jakoba.
© G R A D U A L'E

Žalm 43, 8-9.

Osvobodil jsi nás, Pane, od sužovatelů našich
a zdbubil jsi ty, kteří nás nenáviděli. V Bobu
se budeme bonositi ustavičně (: na věky bude—
me vyznávati jméno tvé.

Žalm 129,1-.2
Hospodine,
Alleluja.

Z blubbin volám k tobě,

Hospodine,

vyslyš modlitbu mou.

© OFERTORIUM

Žalm 129, 1—2.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Hospodi
ne, vyslyš modlitbu mou-. Z hlubin volám k tobě,

Hospodine.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Mar. 11, 24. Amen, pravím vám: zočkoli v
modlitbě budete prositi, věřte, že obdržíte, a
stane se vám.
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SVÁTEKočlšíovÁNí

p. MARIÉ

?. ÚNORA

© INTROIT
Přijali jsme,

Žalm 47,10—11.
Bože,

milosrdenství

tvé

upro—

střed chrámu tvého; jak jméno tvé, Bože, tak
i sláva tvá sahá do končin země; tva pravice
jest plna spravedlnosti.
Žalm týž, l. Veliký jest Pán a nezměrné
chvály hoden v městě Boha našeho, na svaté
hoře jeho.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Modleme se. Všemohoucí, věčný Bože,“ po
korně prosíme tvou velebnost; - jako jedno—
rozený „Syn tvůj byl představen dnešního dne

v chráměs

podstatou našeho těla, tak rač i

nás s očištěnou myslí sobě představiti. Skrze

téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého...

© ČTENÍ

Malach. 3, 1—4.

Toto praví Pán Bůh: Aj _já posílám anděla
svého, aby připravil cestu přede mnou.- Náhle
pak přijde do chrámu svého panovník, po kte
rém vy toužíte,- posel smlouvy, jejž vy chcete,
aj přichází, praví Hospodin zástupů. Kdo však
snese den příchodu jeho a kdož obstojí, až se
objeví? Jet' on jako tavící oheň a jako lu—
židlo, kterým se bílí. Zasedna, bude tavit a

110

čistit;

vyčistí

syny

Leviovy,

protříbí __je jako

zlato a stříbro, aby Pánu obětovali ve spravedl
nosti; i bude se líbiti Pánu oběť Judy a Je
rusalema, jako za dnů uplynulých věků, za
let starobylých: praví Hospodin všemohoucí.

© GRADUÁLE

Žalm 47.

Přijali jsme, Bože, milosrdenství tvé upro
střed chrámu tvého ,- jak jméno tvé, Bože, i tak
i sláva tvá sahá do končin země. Jak jsme sly
šeli, tak jsmle i viděli v městě Boha našeho, na
jeho svaté hoře.

Alleluja, alleluja.
Stařec dítě nesl: dítě však starce řídilo. Alle
luja.

© EVANGELIUM

'Luk. 2, 22-32.

Za onoho času, když se naplnili dnové očí
št'ování Mariina podle zákona Mojžíšova, vzali
Ježíše .do Jerusalema, aby jej představili Hospo—
dinu, jak psáno jest v zákoně Páně, že každý
chlapec, jenž otvíra' život, svatým Pánu slouti
bude, a aby podali oběť podle toho, co jest
řečeno v zákoně Páně, dvě hrdličky nebo dvě
holoubátka. A hle, v J-erusalemě byl člověk,
jehož jméno bylo Simeon a člověk ten byl
spravedlivý i bohabojný a očekával potěšení
lsraele a Duch Svatý byl v něm. A dostalo se
mu zjevení od Ducha Svatého, že nezří smrti,
dokud nespatří Pomazaného Páně. l přišel v
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Duchu do chrámu. A když uváděli dítko Ježíše
rodiče jeho, aby za něj učinili podle obyčeje
za'kona, vzal jej i on na lokty své a velebil
Boha a řekl: „Nyní propouštíš, Pane, služební—
ka svého podle slova svého v pokoji, neboť
uviděly oči mé spásu tvou, kterou jsi připravil
před tva'ří všech národů,

světlo k osvícení po—

hanů a k slávě lidu svého _israelského."
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 44, 3.

Rozlita jest milost na. rtech tvých: proto po—
žehnal tě Bůh na věky a na věky věkův.

© T_ICHÁMODLlTBA (Secreta)
Vyslyš, Pane, naše prosby a uděl nám pod—
poru své milosti, aby byly hodnými dary, které
obětujeme před očima tvé velebnosti. Skrze Pa'na
našeho Ježíše Krista, Syna tvého. . .
Preface vánoční v Mešním řádu na straně 34.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

l_uk. 2, 26. Simeonovi se dostalo zjevení od
Ducha Svatého, že neuzří smrti, dokud ne—
spatří Pomazaného Páně.
' :

© MODLITBA (Postcommunío)
Modleme se. Prosíme, Pane, Bože náš, abys
.nám na přímluvu blahoslavené Marie vždy Pan-—
ny učinil pro přítomnost i budoucnost lékem
přesvaté tajemství, která jsi nám udělil k _za

bezpečení naší spásy. Skrze Pana našeho...
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NEDĚLE DEVÍTNÍK
(SEPTUAGESIMA)

© INTROIT

Žaim17, 3, 6, 7.

Obkličily mě vzdechy smrtelné, bolesti pe
kelné na mne dolehly; i vzýval jsem v souženi
svém Hospodina, a vyslyšel z chrámu svatého
svého hlas můj.
Žalm 17, 2-3. Milovati budu tebe, Hospodine,
silo má, Hospodin je tvrz má a útočiště mě a
vysvoboditel můj.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...
Gloria se v této době neříká.

© MODLITBA (Collecta)
Prosby lidu svého, prosime, Pane, milostivě
vyslyš, abychom, kteří spravedlivě pro své hři
chy jsme trestáni, pro slávu jména tvého milo
srdně byli vysvobození. Skrze Pána našeho Je—
žíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou živ jest
a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po
všechny věky věkův.
Druhá modlitba „za přímluvu Svatých“, str. 46, třetí

dle libosti.

© EPIŠTOLA

[. Kor. 9, 24-10, 5.

Bratři! Nevite-li, že ti, kteří běží o závod,
všichni sice běží, ale jen jeden dostáva cenu
vítězství? Tak běžte i vy, abyste dosáhli. Kaž
4
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dý však, kdo závodí, zdržuje se všeho; a oni
činí to, aby obdrželi věnec porušitelný, my však
korunu neporušitelnou. Já tedy běžim nikoli tak
jako na _nejísto, zdpolím ne jako do vzduchu
bije, nýbrž trestám tělo své a podrobují v služeb—
nost, abych snad kázav jiným, sám nebyl za—
vržen. Nechci zajisté, bratří, abyste nevěděli,
že otcově naši byli pod oblakem a všichni prošli
mořem a všichni v oblace a moří byli pokřtěni
v Mojžíše a všichni jedlí týž pokrm duchovní
a všichni pílí týž nápoj duchovní; píli jej totiž
z duchovní skály, která šla s nimi, tou skalou
pak byl Kristus. Avšak ve většině jich nezalíbilo
se Bonu.

GRADUALE

Žalm 9.

Pomocníku v čas pravý, v soužení, doutejtež
v tebe, kdož tě znaji, neboť neopouštíš hledaji—
cích tebe, Pane. Neboť nezůstane navždy v za—
pomenoutí ubohý, trpělivost ubohých nebude na
věky marna. Povstaň, Hospodine, at' nezpychne
člověk.

Tractus

Žalm 129.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Hospodi
ne, vyslyš hlas můj. Nakloň sluchu svého
k modlitbě služebníka tvého. Budeš—lí vážití ne
pravosti, Hospodine, Hospodine, kdož obstojí?
Neboť u tebe je slitování, a pro zákon tvůj
doufam v tebe, Pane.
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© EVANGELIUM

Mat. 20, 1-16.

Za onoho času pověděl Pán Ježíš učedníkům
svým podobenství toto: Podobno jest králov
ství nebeské hospodáři, který vyšel na úsvitě,
aby najal dělníky na vinici _svou. Smluviv pak
s dělníky denár na den, poslal je na vinici svou.
A vyšed okolo třetí hodiny, uzřel jiné, ani stojí
na trhu zahálejíce. ] řekl jim: „Jdětež i vy
na vinici mou, a co bude spravedlivo, dám vám."
l šli. Opět však vyšel 0 šesté i deváté hodině,
a učinil taktéž. Ale vyšed o hodině jedenácté,
nalezl jiné, ani stojí. l řekl jim: „Proč tu stojíte,
celý den zahálejíceg" Řkou jemu: „Nikdo nás
nenajal.“ Di jim: „Jdětež i vy na vinici mou.“
A když byl večer, řekl Pán vinice správci svému:
„Zavolej dělníky a dej jim mzdu, počna od
posledních až do _prvních.“ Přišedše tedy ti, kteří
nastoupili o jedenácté hodině, obdrželi každý
po jednom denáru. Přišedše pak i první, domní
vali se, že obdrží více,- dostali však i oni po
jednom denáru. A dostavše reptali proti hospo
dáři řkouce: „Tito poslední pracovali jedinou
hodinu, a rovnými učinil jsi je nám, kteří jsme
nesli břímě dne i horko? Ale on odpověděv
jednomu z nich pravil: „Příteli, nečiním tobě
křivdy; zdali jsi nesmluvil se mnou jednoho
denáru? Vezmi, co je tvoje, a odejdi. Chci
však také tomuto poslednímu“ dáti jako i tobě.
Aneb snad nesmím u'činití ve věcech svých, co
chci? Či oko tvé jest zlé, že já dobrý jsem?“
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Tak budou poslední prvními a první posledními;
neboť mnoho jest povolaných, ale málo vyvole
ných.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OAFERTORIUM

Žalm91,2.

Dobré jest oslavovati HOSpodina a pěti jménu
tvému, Svrchovaný.

©T|CHÁ MODLITBA(Secreta)
Dary naše i modlitby, prosíme, Pane, přijmi
a nebeskými tajemstvími nás očistí i milostivě
vyslyš. Skrze Pána našeho . . .
Druhá Secreta „za přímluvu Svatých", str. 46, třetí
dle libosti.
Preface nedělní v Mešní-m řádu na straně 21.

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 30- Vyjasni tvář svou nad služebníkem
svým a spas mne ve svém milosrdenství, Hos
podine, at' nejsem zahanben, neboť jsem vzýval
tebe.

© MODLITBA (Postcommunio)
Věřící tvoji, Bože, bud'tež tvými dary posilnění,
aby přijímajice je, po nich dychtili, a dychtice
po nich, je bez ustání přijímali. Skrze Pa'na
našeho Ježíše Krista . . .
Druhá Postcommunio „za přímluvu Svatý/ch,),str. 46,
třetí dle libosti.
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NEDĚLE PRVNÍ PO DEVÍTNÍKU
(SEXAGESIMA)

© INTROIT

Žalm 43, 23-26.

Povstaň, proč spíš, Hospodine? Povgstaň a ne
zavrhuj nás navždy. Proč odvracíš tvář svou,
zapomínáš na souženi naše? Přilnulo k zemi tělo
naše,- povstaň, Hospodine, pomoz nám a vy
svobod' nás.
Žalm- 43, 2. Bože, na své uši jsme slýchali ;
otcové naši vyprávěli nám.

Sláva Otci "i Synu i Duchu Svatému...

© MODLlTBA (Collecta)
Bože, jenž vidíš, že na žádný svůj čin spo
léhati nemůžeme, popřej _milostivě, abychom proti
všemu protivenství záštitou Učitele národů byli

chráněni. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...
Druhá modlitba „za přímluvu Svatých', str. 46, třetí
dle libosti.

© EPIŠTOLA

n. Kor. 11, 19-12, 9.

Bratři, rádi snášite nemoudré, sami jsouce
moudří,- snášite zajisté, jestliževás někdo v po—
rolauvrhá, jestliže vás kdo stravuje, jestliže vás kdo
jímá, jestliže kdo nad vás se vypíná, jestliže vás
někdo bije ve tvář. K svému zahanbení vy
znávám, že v té věci byli jsme slabí. Ale
v čem kdo se osměluje chlubiti se, v nemoudrosti
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pravím, v tom osměluji se chlubiti i já. Heb

reji-li jsou? Já též. lsraelity jsou? Já též.
Potomstvem Abrahamovým jsou? Já též. Slu
žebníky Kristovými jsou? Jako nesmyslný pra-—
vím: Já více. V pracích jsem býval přehojně,
v žalářích přehojně., v ranách nad míru, v nebez—
pečenství smrti častokrát. Od židů ;pětkrát jsem
dostal čtyřicet ran bez jedné, třikrát jsem byl
metlami mrskán, jednou jsem byl kamenován,
třikráte jsem ztroskotal, noc a den byl jsem
v hlubokosti moře, na cestách často, v nebezpe—
čenstvích od lidí svého národa, v nebezpečen—
stvích od pohanů, v nebezpečenstvích ve městě,
v nebezpečenstvích na poušti, v nebezpečenstvích
na moři, v nebezpečenstvích mezi falešnými
bratry, v práci a námaze, v nočních bděních
často, o hladu a žízni, v postech často, v zimě
a nahotě. K tomu přistupuje mimo jiné denní
nával ke mně, péče o všechny církevní obce.

Kdo jest sláb, abych já nebyl sláb také? Kdo se
pohoršuje, abych já nehořel? Mám-li se chlubiti,
budu se chlubiti tím, co se vztahuje k mé sla—

bosti. Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
jenž jest veleben na věky, ví, že nelhu. V Da—
mašku místodržitel krále Arety ostříhal města
Damašku, aby mne zajal, ale oknem jsem byl
spuštěn v koši skrze hradbu a tak jsem ušel
rukám jeho. Mám-li se chlubiti, - prospěšno to
ovšem není, - přijdu k viděním a zjevením Páně.
Znám člověka v Kristu, jenž před čtrnácti roky
byl vtržen až do třetího nebe, zdali v těle,
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nevím, aneb-li mimo tělo, nevím,- Bůh to ví.
A vím o tomto. člověku, že byl, zdali v těle
aneb-li mimo tělo, nevím, Bůh to ví, vtržen do
ráje a uslyšel slova nevypr—avitelná, kterých ne
přísluší člověku mluviti. Takovýmto člověkem bu

du se chlubiti, sám však sebou nebudu se chlu
bití, leč jen svými slabostmi. Budu-li totiž chtíti
se chlubiti, nebudu nemoudrým, neboť povím
pravdu; uskrovňuji se však, aby někdo nemyslil o
mně více, nežli co při mně vidí, aneb ode mne
slyší. A abych pro nesmírnost zjevení se nevy
vyšoval, byl mí dán osten pro tělo, anděl to
satanův, aby mne políčlcoval. Pro něj jsem pro
sil třikrate Pána, aby odstoupil ode mne. Ale
on mi řekl: „Postačí ti moje milost; neboť síla
v slabostí se zdokonaluje“ Budu tedy spíše velmi
rád se chlubiti svými slabostmi, aby síla Kristo—
va ve mně přebývala.

© GRADUALE

Žalm 82.

Nechť zvědí národové, že jméno tvé je "Bůh;
tys jediný Svrchovaný nad veškerou zemí. Bože
můj, učiň je jako kolo a jako stéblo za vání
větru.

Tractus

Žalm 59, 7.

" Pohnul jsi, Hospodine, zemí-a rozechvěl jsi ji.
Zahoj trhliny její, neboť se zakolísala. Nechť
uprchnou před lukem, aby vysvobození byli vy—
volení tvoji.
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© EVANGELIUM

Luk. 8, 4-15.

Za onoho času, když se scházel zástup čet—
ný a od měst se brali k Ježíšovi, pravil podo—
benstvím: „Vyšel rozsévač, aby rozséval símě
své, a když rozséval, některá zrna padla vedle

cesty, a byla pošlapána, a ptáci nebeští sezobali
je. A jiné padlo na skálu, a vzešedši USCl'ilO,po—

něvadž nemělo vláhy. A jiné padlo mezi trní,
a trní .spoluvzrostlé udusilo je. A jiné padlo v ze—

mi dobrou a vzešedši vydalo užitek stonásobný."
To pověděv zvolal: „Kdo má uši k slyšení,
slyš." l otázali se ho učedníci jeho, co by to
podobenství znamenalo. On pak řekl: „Vám
dáno jest znáti tajemství království Božího, ostat—
ním však v podobenstvích,aby hledíce neviděli a
poslouchajíce nesrozuměli. Tento ;pak jest rozum
podobenství: Símě jest slovo Boží. Těmi, kteří
jsou vedle cesty, rozumějí se ti, kteří slyší;
potom přicbází ďábel a odnímá to slovo ze
srdce jejich, aby _uvěříce spasení nebyli. Těmi
pak, kteří na skále jsou, rozumějí se ti, kteří,
když uslyší, přijímají slovo s radostí, ale ti ne—
mají kořene; na čas uvěří, a v čas pokušení
odstupují. Oním pak, jež padlo do trní, ti se
rozumějí, kteří uslyšeli, ale na cestě udušováni
bývají od péči a bohatství a rozkoší života,
a nepřinášejí užitku. A tím, jež jest vizemi
dobré, rozumějí se ti, kteří uslyševše slovo, ucho
vávají je v srdci dobrém a přinášejí užitek
v trpělivosti.“
_Kredo V Mešním řádu na straně 14.

'
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© OFERTORIUM

Žalm 16.

Upevni kroky mě na stezkách svých, aby šlé
pěje mé nekolísaly; nakloň sluchu svého a vy
slyš slova má, ukaž divotvorné své milosrdenství,
jenž zachraňuješ doutající v tebe, Hospodine.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Oběť tobě, Pane, přinesena obživuj na's stále

a ochraňuj. Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jed
notě Ducha Svatého Bůh po všecky věky v'ěkův.
Druhá Secreta „za přímluvu Svatých", str. 46, třetí
dle libosti.
Preface nedělní V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Žalm 42, 4. Přistoupím k oltáři Božímu, před
Boha, který mě od mládí radostí naplňuje.

© MO DLITBA (Postcommunio)
Pokorně tě prosíme, všemohoucí Bože, abys
nám, jež občerstvuješ svými svátostmi, popřál
také důstojně tobě sloužiti líbeznými mravy.
Skrze Pana našeho Ježíše Krista, Syna tvého,
Íjenž s tebou žije a kralujev jednotě Ducha Sva—
tého Bůh po všecky „věky věkův.
Druhá Postcommunio „za přímluvu Svatých", str. 46

třetí dle libosti.
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NEDĚLE DRUHÁ PO DEVÍTNÍKU
(QUINQUAGESIMA)

© INTROIT

Žalm 30, 3—4,

Budiž mí, Bože, ochráncem a úiočišiěm, abys
mě spasil, nebot' opora má a úkryř můj jsi
l'y. Nuže, pro jméno své bud' mi vůdcem a ží—
viielem.

Zalm 30, 2.V iebe, Hospodine, jsem doufal,
at' nejsem zahanben na věky; pro svou spra
vedln'osiL mne vysvobod' a vylrhní

mne.

Sláva Otci í Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Prosby naše, prosíme, Pane, mílosiivě vyslyš
a nás, pouí hříchů z-prošiěné, ode všeho profi—

vensřví ochraňuj. Skrze Pana našeho Ježíše
Krista, Syna tvého, jenž s řeb-oužije a kraluje v
jednoiě Ducha Svařého Bůh po všecky věky
věkův.
Druhá modlitba „za přímluvu Svatých“, str. 46, třetí
dle libosti.

© EPIŠTOLA

l. Kor. 13, Íl-ÁŽJ.

Bratři, kdybych mluvil jazyky lidskými i an—'
dělskými, lásky však kdybych neměl, byl bych
jako měd' zvučící a jako zvonec znějící. A
kdybych měl proroctví a znal všechna řajemsiví a
veškerou vědu, a kdybych měl všechnu víru, lak—
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že bych hory přenášel, lásky však kdybych ne
měl, ničím bych nebyl. A kdybych rozdal na
pokrmy chudých veškeren statek svůj a vydal své
tělo ke spálení, lásky však kdybych neměl, nic
by mi to neprospělo. Láska je shovívavá, dobroti—
vá ; láska nezávidí, nechlubí se, nenadýmá se,
není ctižádostivá, nehledá svého prospěchu, ne
roztrpčuje se, nemyslí o zlém, neraduje se 2 ne
pravosti, nýbrž raduje se s pravdou; všechno
snáší, všemu věří, všeho se naděje, všechno
přetrpívá. l_áska nikdy nepřestává; bud'že jest
u koho dar proroctví, zanikne, aneb dar jazyků,
přestane, aneb poznání, zanikne. Neboť částečně
jen poznáváme, částečně prorokujeme: když však
přijde to, co jest dokonalé, přestane to, co jest
částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem
jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, soudil jsem
jako dítě; když však jsem se stal mužem, odlo
žil jsem, co bylo dětinské. Nyní patříme skrze
zrcadlo v záhadě, ale tehdy tváří v tvář; “nyní
poznávám částečně, ale tehdá poznám úplně,
jakož i úplně poznán jsem. Nyní však trvají
víra, naděje, láska, tyto tři; ale největší z nich
je láska.

© GRADUALE

Žalm76,15,1ó.

Ty jsi Bůh, jenž divy činíš sám jediný; pro
slavil jsi mezi národy moc svou. Vysvobodíl jsi
ramenem svým národ svůj, syny lsraelovy a 30—
setovy.

123

Tractus

Žalm99,1-2.

Jásej ,Bohu všechna. země, služte Hospodinu
s veselím. Předstupujte před něho s plesánim ;
vězte, že Hospodin sám jest Bůh. On nás učinil
a ne my sami,- my pak jsme lid jeho a ovce
pastvy jeho.

© EVANGELIUM

Luk. 18, 31—43.

Za onoho času Pán Ježíš pojav k sobě dva—
náct učedníků, řekl jim: „Hle, vstupujeme do
Jerusalema a dokoná se tam všechno, co psáno
jest skrze proroky o Synu člověka; bude totiž
vydán pohanům a budou se mu posmívati a ho
bičovati a na něj plivati, a když jej zbičují, za
bijí ho; ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni
však nesrozuměli z toho ničemu, a bylo to slovo
skryto před nimi, a nepoznali, co bylo řečeno.
Stalo se pak, když se přibližoval k Jerichu, sle
pec jeden seděl podle cesty a žebral. A usly—
šev zástup mimo jíti, tázal se, co to jest. l řekli
mu, že Ježíš Nazaretský tudy jde. l zvolal řka:
„Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnoulÍí
Ale ti, kteří šli napřed, domlouvali mu, aby
mlčel. On však více křičel: „Synu Davidův, smi—

luj se nade mnou..[l

zastavil se Ježíš a kázal"

'ho k sobě přivésti. A když se přiblížil, otázal se

ho řka:
„Co aťchceš,
abych
ti učinilz“
pak
řekl„Pane,
vidímll
l řekl
mu Ježíš:On„Pro—

hlédni, víra tvá tě uzdravila." A ihned prohlédl,
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a šel za ním velebě Boh-a. A veškeren lid uzřev
to, vzdal chválu Bohu.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

tvých..
©OFERTOR|UM

Žalm 118.

Požehnaný jsi, Hospodine, uč mě ustanovením
svým; rty svými jsem hlásal všechny soudy úst

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Tento-obětní dar, Pane, prosíme, necht' smyje
naše viny a k slavení oběti posvětí těla i duše
tobě poddaných. Skrze Pana našeho Ježíše
Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky věky
věkův.
Druhá Secreta „za přímluvu Svatých", str. 46, třetí
dle libosti.

© |< sv. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Žalm 77, Jedti a nasytiti se dokonale, a vy
plnil jim Hospodin touhu jejich; nebyli zklamáni
v touze své.

© MODLITBA (Postcommunio)
Prosíme, všemohoucí Bože, abychom, kteří
jsme přijali nebeské pokrmy, byli jimi chráněni
proti všemu protivenství. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista...

Druhá Postcommunio „za přímluvu Svatých", str. 46,

třetí dle hbostr.
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PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
UNVOCABH)

© |NTRO|T

Žalm90,15,16.

Vzývaii mě bude a já ho vyslyším; vyprosiím
ho a oslavím ho; délkou dnů naplním ho.
Žalm 90, 1. Kdo přebývá v ochraně Nejvyš
šího, pod zášiiíou Boha nebes prodlévaii bude.

Sláva Oici i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž Církev svou každoročním zachová
váním čiyřiceiidenního posiu očišťuješ; dej ro
dině své, aby io, čeho se snaží od tebe dosíci
zdrželivosií, uplaiňovala dobrými skutky. Skrze
Pána našeho Ježíše Krisřa, Syna ivého . . .
V!

Druhá modlitba v „za
přímluvu
Svatých"
v Mešním
I
V' l '
ln
na str. 48.

radu na str. 46, tretr „za 21ve 1 za mrtve

(?DEPIŠTOLA

ll. Kor. 6, 1—10.

Brařři. Napomíncíme vás, abysře nepřijímali
milosti Boží nadarmo, nebot' praví: „V čas při—
jemný jsem tě vyslyšel a v den spasení jsem
ii. pomohl." Aj, nyní je čas příjemný, aj,
nyní den spásy! Nikomu nedáváme v ničem
pohoršení, aby naš-e služba nebyla haněna ;

nýbrž ve všem se prokazujeme jako služebníci
Boží, mnohou řrpělivosií v souženích, v nesná
zích, úzkosiech, v ranách', v žalóřích, v nepoko
jích, v námahách,

v bděních, v posřech, v či—
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slolě, v poznání, ve shovívavosli, v dobroiivosli,
v Duchu Svaíém, v lásce neličené, slovem prav
dy, mocí Boží, zbroji spravedlností vpravoivlevo ;
'za slávy i hany, při pořupěa i dobré pověsti, jako
svůdcové a jsouce pravdomluvni, jako neznámí
a jsouce dobře známí, jakoby umírající a hle
žijeme, jako lresíáni a nejsouce usmrcení, jako
smulni, vždy však se radujíce, jako slrádající,
mnohé však obohacujíce, jako nic nemající,
ale všemi věcmi vládnouce.

© GIRADUALE

Žalm 90.

Andělům svým Bůh přikázal o lobě, aby lě
chránili na všech cestách tvých. Na rukou lě
ponesou, abys nohy své o kámen neporanil.

Tractus

Žalm 90.

Kdě přebývá v ochraně Nejvyššího, pod zá
šlilou Boha nebes prodlévali bude. Řekne Hospo—
dinu: Ochránce můj jsi ly a úločišlě mé, Bůh
můj, doufali budu v něho. Poněvadž sám vy
svobodil mě z osidla lovců a od tvrdého slova.
Hrudí svou zaslíní íebe a pod perulěmi jeho
doufali budeš. Jako šlíl lě obklopí jeho pravda,
nebudeš se báii děsu nočního. Před slřelou za
dne leíící, před zlem plížícím se za ímy, před
zkázou a zlobou d'ábla o polednách. Padne jich
po boku lvém lisíc a desel íisíc po pravici ívé,
k lobě však se nepřiblíží. Prolože andělům svým
přikázal o lobě, aby lě chránili na všech cestách
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řvých. Na rulcou řě ponesou, abys neporanil nohy
své o kamen. Po zmijí a _ješřěruchodili budeš a
šlapali budeš apo lvu a draku. Poněvadž ve mne
doufal, osvobodím ho, ochraním ho, poněvadž
poznal jméno mé. Bude mě vzývaři a já ho vy—
slyším, s ním jsem v soužení. Vylrhnu ho a
oslavím ho, délkou dní naplním ho a ukáží
mu svou spásu.

© EVANGELIUM

Mal. 4, 1-11.

Za onoho času byl Ježíš odveden na poušť od
Ducha, aby byl pokoušen od d'ábla. A posliv se
40 dní a 40 nocí, pořom lačněl. ] přisřoupil po—
kušiřel a řekl mu: „Jsi—li Syn Boží, rci, at' lca—

mení řolo slane se chlebyl" On pak odpovídaje
řekl: „Psáno jesř: Ne samým chlebem živ jesl
člověk, nýbrž každým slovem, které vychází
z úst Božích.n Tu pojal ho d'ábel do svařého mě
sla a postavil ho na vrch-ol chrámu a pravil mu:
„Jsi-li Syn Boží, spust' se dolů, neboť „psáno
jesř: Andělům svým přikázal o tobě, a na ruce
uchopí řebe, abys snad o kámen neurazil nohy! I
své." Dí mu Ježíš: „Také psáno jesř: Nepo
koušej Pána Boha svého.“ A opěř pojal ho d'ábel
na horu velmi vysokou a ukázal mu všechna
království svět-a i slávu jejich a řekl: „Tolo vše—
cl<o řobě dám, jestliže padna budeš se mi kla

něfi." Tu řekl mu Ježíš: „Odejdi, salane, ne
bot' psáno jest: Pánu Bohu svému budeš se kla
něli a jemu jedinému sloužili budeš“ l opustil
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ho d'cíbel, a hle, andělé

přistoupili a sloužili

jemu.
Krcdo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORlUM

Žalm 90.

Hrudí svou zastíní tebe Hospodin a pod pe—
rutěmi jeho doutati budeš,- jako štít tě ob
klopí pravda jeho.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Oběť slavného vstupu do svatopostní doby
přinášejíce, tebe prosíme, Pane, abychom pokrmů
tělesných si ujimajíce, také škodlivých rozkoší

se zdržovali. Skrze Pána našeho..
DvruháSecreta „za přímluvu Svatých", str.46,
„za živé i za mrtvé" , str. 48.

třetí

Preface postní V Mesnímř ádu na straně 35.

K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 90 4 5 Hrudí svou zastíní tebe Hos
podin a pod perutěmi jeho doutati budeš; jako
štít tě obklopí pravda jeho.

© MODLITBA (Postcommunío)
Svatá obět' tvé svátostí, Pane, nechť nás
obnoví, a od staré viny očištěné předvede v účas—

tenství tajemství spásy. Skrze Pána našeho..
Druhá Postcommunio „za přímluvu Svatých", str. 46,
třetí „za živé i za mrtvé" str. 48.
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DRUHÁ NEDĚLE posmr—
(REMINISCERE)

© INTROIT

Žalm 24, 6,3, 22.

Rozpomeň se, Hospodine, na svá slitování a
na své milosrdenství, jež trvají od věků; a ne—
dej, aby někdy nad námi panovali naši nepřáte—
lé. Vysvobod' nás, Bože lsraele, ze všech našich
úzkosti.
Z-alm 24, 1-2. K tobě, Hospodine, pozdvihuji
duši svou. Bože můj, v tebe důvěřuji, — nebudu

zahanben.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž vidíš, jak jsme veškeré síly zba—
veni, opatruj nás v nitru i zevně, abychom
ode všech protivenství byli ochráněni na těle,
i od špatných myšlenek očištěni na duši. Skrze
Pána našeho . . .
Druhá modlitba „za přímluvu
Svatých“, v .Mešním
v;
.
.
radu na straně 46, třetí „za ž1vé 1 za mrtve“ na str. 48.

© EPlSTOLA

l. Thes. 4, 1-7.

Bratři, prosime vás a napomináme v Pánu
Ježíši, abyste tak i jednali i více prospívali
podle toho způsobu, který jste přijali od nás
o tom, jak mate žíti a Bohu se líbiti. Vite za
jisté, která přikázání jsem vám dal skrze Pána
Ježíše. Toto jest totiž vůle Boží, vaše posvěcení;
abyste se zdržovali od smilstvi, aby každý z vás
dovedl své tělo držeti ve svatosti a ve cti; ne v ná
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ruživě žádostivosti jakož i pohané, kteří neznají
Boha; a aby nikdo nezkracoval a nepodváděl
v té věci svého bratra, poněvadž mstitelem těch
věcí jest Pán, jak jsme vám dříve pověděli a
osvědčili. Vždyť nás Bůh nepovolal k nečistotě,
nýbrž k posvěcení v Kristu Ježíši, Pánu našeme

© GRADUALE

Žalm 24.

Soužení srdce mého se rozmnožila: z mých
běd mě vysvobod', Hospodinel Viz ponížení mě
a námahu mou a odpusť všechny hříchy mé.

Trac-tus

Žalm 105.

Oslavujte Hospodina, neboť jest dobrý, neboť
na věky trvá milosrdenství jeho. Kdo vypoví
moc Páně, a všechnu jeho chválu kdo rozhlasí?
Blahoslavení, kteří ostříhají soudu a činí spra
vedlnost v každý čas. Pamatuj na nás, Hospo
dine, pro zalíbení v lidu svém: navštiv nás spá—
sou svou.

©_EVANGEL|UM

Mat. 17, 1-9.

Za onoho času pojal Ježíš Petra, Jakuba a Jana,
íbratra jeho a vedl je na horu vysokou v soukromí
a proměnil se před nimi. 1 zastkvěla se tvář
jeho jako slunce a jeho roucho stalo se bílé jako
sníh. A aj, ukázal se jim Mojžíš a Elia'š roz
mlouvajíce s ním. Petr pak prómluviv řekl Ježí
šovi: „Pane, dobře jest nám zde býti,- chceš-li,
udělejme tu tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi je—
den a Eliášovi jeden." Když ještě mluvil, hle
oblak světlý zastínil je ,- a hlas z oblaku zazněl
řka: „Tento jest Syn můj milý, v němž se mi
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zalíbilo, toho poslouchejte“ A učedníci uslyševše.
to, padli na svou tvář a báli se velmi. l pří

stoupil Ježíš a dotekl se jich a pravil: „Vstaň
tea nebojte se." Pozdvihše pak očísvých, neviděli
nikoho, leč samotného Ježíše. A když sestupo
valí s hory, přikázal jím Ježíš řka: „Neříkejte
nikomu o tom vidění, dokud Syn člověka ne—

vstane z mrtvých."
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 118.

Rozjímati budu o tvých přikázáních, které
velmi miluji a pozvednu

své ruce k tvým pří—

kazáním, která jsem si zamiloval.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Na přítomné obětí, Hospodine, “prosíme, shléd
ni usmířen, aby prospěly i zbožnosti naší í spá—

se. Skrze Pana našeho...

Druhá Secreta „za přímluvu Svatých'Q str. 46, třetí
„za žívé 1 za mrtvé“, str. 48.
Preface postní V Mešním řádu na straně 35.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Žalm 5, 2—4. Rozuměj mému volání, poslyš
hlasu modlitby mé, Králi můj a Bože můj, neboť
k tobě se budu modliti, Hospodine.

MODLITBA(Postcommunío)
Pokorně tě prosíme, všemohoucí Bože, abys
těm, které občerstvuješ svými svátostmi, p0přál
též bezúhonnými mravy důstojně tobě sloužiti.

Skrze Pána našeho Ježíše Krista . ..
Druhá Postcommunio „za přímluvu Svatých“, str. 48,
třetí „za ŽIVÉ 1 za mrtvé",

str. 48.
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"

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ
(OCULU

© INTROIT

Žalm 24,15-16.

Oči mé vždy hledí k Hospodinu, neboť on
vytrhne nohy má z osídla. Pohled' na mne (:
smiluj se nade mnou, neboť já jsem osamělý a
ubohý.

'

\

Žalm 24 1. K tobě, Hospodine, pozdvíhl jsem
duší svou. Ěože můj, v tebe doufám, at' nejsem

zahanben.
Sláva Otci í Synu í Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Prosíme, všemohoucí Bože, shlédní na přání
pokorných, a k ochraně naší vztáhní „pravicí své

velebnosti. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

V/

Druhá modlitba
V

„zal přímluvu.
Svatých"l), V Mešním
V' l '

V

radu na strane 46, treu „za ZIVC1 za mrtve

© EPISTOLA

na str. 48.

Etes. 5, 1—9.

Bratří, buďte následovníky Božími, jako dítky
nejmilejší a žíjte v lásce, jakož i Kristus mílo
val nás a vydal sebe samého za nás v dar a to
v oběť krvavou Bohu k vůní líbezné. Smilství
však o všelíká nečistota neb lakota a nebudiž
ani jmenována mezi vámi, jak se sluší na svaté;
taktéž mrzkost a prázdné tlachání neb vtip
kování, což se nesluší, nýbrž spíše děkování.
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Toto pak vězte a znejte, že žádný smilník neb
nečistý neb lakotník, to jest modloslužebník,
nemá dědictví v království Kristově a Božím.
Nikdo vás nesváděj marnými řečmi, neboť pro
tyto věci hněv Boží přichází na neposlušníky;
nestávejte se tedy účastníky jejich. Neboť byli
jste někdy tmou, nyní však jste světlem v Pá
nu; jako účastnící světla žijte, neboť ovoce
světla záleží ve všeliké dobrotě a spravedlnosti a
pravdě.

©GRADUALE

Žalm 9.

Povstaň, Pane, ať nenabude vrchu člověk.
Bud'tež souzeni národové před tváří tvou. Když
obrátíš mého nepřítele na útěk, zemdlí a za—
hynou před tváří tvou.

Tractus

Žalm 122.—

Pozdvihl jsem oči k tobě, jenž přebýváš na
nebesích. Hle, jako oči služebníků lpí na ru—
kou jejich pánů a jako oči děvečky na rukou
její paní, tak oči naše na Hospodinu Bohu na—
šem, dokud se nesmíluje nad námi. Smiluj se

nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi!

©EVANGELIUM
Za
cha a
němý
z nich

Luk.11,14-28.

onoho času Pán Ježíš vymítal zlého du
ten byl němý. A když vyvrhl zlého ducha,
mluvil,- i podivili se zástupové. .Někteři
však“ řekli: „V Belzebubu, náčelníku zlých
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duchů, vymítá zlé duchy." A jiní pokoušejíce ho,
žádali na něm znamení s nebe. Ale on znaje
smýšlení jeiich řekl jim: „Každé království proti
sobě rozdělené zpustne a dům na dům padne.
Jestli tedy také Satan proti sobě rozdělen jest,
kterak obstojí království jeho? Neboť pravíte,
že já v Belzebubu vymítám zlé duchy. A vymí
tám—li já zlé duchy v Belzebubu, v kom vymí
tají je synové vaši? Protož oni budou soudci
vašimi. Jestliže však prstem Božím vymítám du
chy zlé, tož přišlo k vám království Boží.
Když silák ozbrojen hlídá svůj dvůr, v pokoji jest
jeho majetek. Když však silnější než on přijda, pře—
může ho, odejme veškerou jeho zdroj, na niž
spoléhal, a rozdělí kořist jeho. Kdo není se
mnou, proti mně jest, a kdo neshromažd'uje se
mnou, rozptyluje. „Když nečistý duch vyjde z člo
věka, chodí po místech suchých hledaje odpoči—

nutí, a nenalézaje praví: Navrátím se do domu
svého, z něhož jsem vyšel. A přijda nalezne jej
vymetený a ozdobený. Tu jde a vezme s sebou
sedm jiných duchů horších než je sám a vejdou
ce přebývají tam?. 1 stávají se poslední věci člo
věka toho horšími, než byly první." 1 stalo se,

když to pravil, jedna žena ze zástupu pozdvihla
hlasu a řekla jemu: „Blahoslavený život, který
tebe nosil a prsy, kterých jsi požíval." Ale
on pravil: „Ovšem blahoslaVení, kteří slyší slovo
Boží a ostříhají ho.“
Kredo v Mešním řádu na straně 14.
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©OFERTOR|UM

Žalm 18.

Spravedlnosti Hospodinovy jsou přímé, obve
selující srdce, a rozsudky jeho sladší nad med
a plásiev, neboť i tvůj služebník jich osřříhá.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Prosíme, Pane, at' ienio dar smyje naše pro
vinění a k slavení oběti nechť posvěří těla
i mysli ivých poddaných. Skrze Pa'na našeho

Ježíše Krisia, Syna tvého, jenž s iebou žije a
kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky
věky věkův.
Druhá Secreta „za přímluvu SvatýchŽ str. 46, třetí
„za živé i za mrtvé“, str. 48.
Preface postní V Mešním řádu na straně 35.

(8)|< sv. PŘIJÍMÁNF (Communio)
Zalm 83- Vrabec nalezl si domov a hrdlička
hnízdo, kde by uložila svá mlád'ařa. Já ive
oltáře, Hospodine mocností, králi můj a Bože
můj. Blahoslavení, křeří přebývají v ivém domě,
na věky věkův budou iě chválili.
"

© MODLITBA(Postcommunio)
Všech vin. a nebezpečí, prosíme, Pane, milo
siivě nás zbav, kierým prokazuješ býři účasi
nými lak velikého iajemsiví. Skrze Pana našeho...
Druhá Postcommunio „za přímluvu Svatých'Q str. 46,
třetí „za živé i za mrtvé" , str. 48.
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ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ
(LAETARE)

© INTROIT

Isai. 66.

Vesel se, Jerusaleme, a shromážděte se všichni,
kteří jej milujete. Radujte se s veselím, kteří
jste byli v zármutku, abyste ptesati a nasytiÍi
se od prsů svého potěšeni.
Žalm 121 1_ Zaradoval jsem se z toho, co
mi bylo řečeno: Půjdeme do domu Hospodi
nova.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému..

(23MODLITBA (Collecta)
Popřej, prosime, všemohoucí Bože, abychom,
kteří zaslouženě za své jednání trpíme, útěchou
tvé milosti se zotavili. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista . : .

Dřuhá modlitba
„za přímluvu
Svatých"l)) v Mešním
Vl
V
V I
V' l '
radu na strane 46, tam „za zwe 1 za mrtve na str. 48.

© EPIŠTOLA

Gal. 4, 22-31.

Bratři, psáno jest: Abraham měÍ dva syny,
jednoho z nevolnice, druhého ze svobodnice.
Ale ten, jenž byl z nevolnice, narodil se podle
těla, ten pak, který byl ze svobodnice, skrze
zaslíbení. To jest předobrazné. Jsou to totiž
"137

dva zákony, jeden daný na hoře Sinai, který
plodí ke služebnosti, to jest Agar; Sinai totiž
jest hora v Arabii, ale srovnává se s nynějším
Jerusalemem, neboť také on slouží s ditkami
svými. Hoření však Jerusalem jest svoboden, to
jest naše matka, neboť je psáno: „Rozvesel se,
neplodná, která nerodíš ; zajásej a z-aplesej,
která neznáš bolestí porodních; neboť mnol'io
dítek bude míti ta, která jest opuštěna, více nežli
ta, která má muže.“ My však, bratří, jsme podle
lzáka dítkama zaslíbení. Ale jako tehdy ten,
který se narodil podle těla, pronásledoval toho,
který byl podle ducha, tak i nyní. Avšak co dí.
Písmo? „Vyvrz nevolníci i syna jejího, neboť
nebude dědíti syn nevolnice se synem svobodní—
ce." Proto, bratři, nejsme dítkami nevolnice,
nýbrž svobodnice; k té svobodě osvobodil nás
Kristus.

© GRADUALE
Zaradoval

Žalm 121.

jsem se z lOl'iO,co mi bylo řečeno:;

Půjdeme do domu Hospodinova. Bud' pokoj ve
tvrzi tvé a bojnost ve tvých věžích.

Tractus

Žalm 124.

Kdož doufají v Hospodina, jsou jako bora
Sion. Nepolme se na věky, kdo bydlí v Jerusa—
lemě. Hory kolem něho, a Hospodin kolem SVél'lO
lidu od tohoto času až na věky.
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©'EVANGELIUM

Jan 6, 1-15.

Za onoho času odešel Ježíš za moře Galilej
ské, to jest Tiberiadské, a veliký zástup šel za
ním, neboť viděli divy, které činil na nemocných.
l vystoupil Ježíš na horu a posadil se tam
s učedníky svými. Byly pak blízko velikonoce,
slavnost židovská. Tedy Ježíš pozdvih očí a
spatřiv, že jde k němu veliký zástup, pravil
k Filipovi: „Odkud nakou'píme chlebů, aby tito
pojedli3“ To však řekl, zkoušeje ho, neboť sám
věděl, “co hodlá činiti. Filip mu odpověděl: „Za

dvě stě denárů cblebů nestačí jim, aby každý
něco málo dostal." Di mu jeden z jeho učed
níků- „Jest zde jeden pacholík který má pět cblebů
ječných a dvě ryby, ale Co jest to na tak
mnohé.“ Tedy řekl Ježíš: „Rozkažte lidem, ať
se posadí" Bylo pak mnoho trávy na tom místě.
Posadilo se tedy mužů počtem asi pět tisíc.
Tu Ježíš vzal chleby a učiniv díky rozdal se—
dícím; podobně; i z ryb, kolik chtěli. Když však
se nasytili, řekl učedníkům svým: „Seberte po
zůstalé drobty, ať nezhynou." l sebrali a
naplnili dvanáct košů drobty, z pěti chlebů ječ
nýcb, které pozůstaly po těch, kteří byli jedli.
Tedy ti lidé uzřevše div, který byl učinil Ježíš,
pravili: „To jest jistě ten prorok, který má přijíti
na svet “ Proto Ježíš poznav, že chtějí přijíti
a cl'mpíti ho, aby ho učinili králem, uchýlil se
opět na horu sám jediný.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.
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©OFERTORIUM

Žalm 134.

Chvalře Hospodina, neboť jesl dobrotivý, pro—
zpěvujte jeho jménu, neboť jest líbezný. Vše,
cokoli chtěl, učiníl- na nebi i na zemi.

© TICHÁ MODLITBA(Secreta)
Prosíme, Pane, usmířen pohled' na přířomné
obětí, aby pros-pívaly jak naší pobožnosti, lak

spáse. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...
Druhá Secreta „za přímluvu Svatých", str. 46, třetí
„za živé i za mrtvé", str. 48.
Preface postní V Mešním řádu na straně 35.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Žalm 121- Jerusalem vystavěn jesř jako měsíc
úplně souladné. Neboť do něho vstoupila poko—
lení Hospodinova, aby oslavovala tvé jméno,

Hospodine.

MODLITBA (Postcommunío)
Dej _ncím, prosíme, mílosrdný Bože, abychom
řvým Svářosřem, jimiž nás neustále “nasycuješ,
bezúhonnou službu věnovali a s věřící myslí

je vždycky přijímali. Skrze Pána našeho...
Druhá Postcommunio „za přímluvu Svatých", str. 46,
třetí „za žlvé 1'za mrtvé,), str. 48.
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PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ
(JUDICA - SMRTNÁ)
V Stupňových modlitb ách se neříká žalm „Sud,mě Bóžefí

© INTROIT

Žalm 42, 1-3.

Sud' mě, Bože, a rozsud' v můj prospěch proti
lidu nesvařému ; od člověka nespravedlivého a
lsřívého mě vysvobod', nebo'c' ly jsi Bůh můj a
síla má.
Vyšlí' své světlo a svou pravdu; ly mě po
vedou a uvedou mě na svalou horu řvou a do
slanů tvých.
(Sláva Otci . . . se neříká.)

© MODLITBA (Collecta)
Prosíme, všemohoucí Bože, shlédní milostivě na
svoji rodinu, aby řvou dobrolívosří byla řízena
v těle a řvou ochranou střežena na duši. Skrze
Pána našeho . . . .
Druhá modlitba proti nepřátelům Církve nebo za pa
peže — V Mešním řádu na straně 46 neb 47.

© EPIŠTOLA

Žid. 9, 11-15.

Bratři, Kristus vysloupív jako velekněz bu
doucích statků skrze větší a dokonalejší stánek,
ne rukama udělaný, fo jesř ne z tohoto tvor
slva, ani skrze krev kozlů neb telat, nýbrž skrze
vlasřní krev vešel jednou pro vždy do vele
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svatyně, zjednav vykoupení věčné. Neboťjestliže
krev kozlů a býků a pokropení popelem z jalo—
vice posvěcuje poskvrněné k čistotě tělesné, čím
spíše krev Kristova, jenž skrze Ducha věčného
sebe samého obětoval jako oběť bezúhonnou
Bohu, očistí naše svědomí od skutků mrtvých,
abychom sloužili živému Bohu. A proto je pro—
středníkem nové úmluvy, aby skrze smrt pod—
stoupenou na vykoupení přestupů spáchaných pod
první úmluvou obdrželi zaslíbené věčné dědictví
ti, kteří jsou povoláni.

© GRADUALE

Žalm 142.

Vysvobod' mne, Hospodine, od mých nepřátel ,
nauč mne plniti tvou vůli. Můj osvoboditeli od
zlostných zóstupů, Hospodine, ty mě povýšíš
nad ty, kteří proti mně povstávají, od nespra
vedlivého člověka mě osvobodíš.

Tractus

Žalm 128.

Často již od mého mládí na mě doráželi —
tak at' nyní říka' izrael. Často již od mého mládí
na mě doráželi, ale nepřemohli mne. Hříšníci
rozdírali můj hřbet, prodlužovali své nepravosti,
Siravedlivý
m
u.

Hospodin však zpřerážel šíje hříš

© EVANGELIUM

Jan 8, 46-59.

Za onoho času řekl Pán Ježíš k zástupům
židovským a. k velekněžím: „Kdo z vás bude
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mne viniii z hříchu? Jesiliže pravdu mluvim,
proč mi nevěřiie? Kdo je z Boha, slova Boží

slyší; proio vy neslyšiie, že z Boha nejsie." Tu
odpověděli židé a řekli jemu: „Zdali my dobře

nepravime, že jsi Samariián a zlého ducha
máš?" Ježíš odpověděl: „Já zlého ducha ne
mám, ale ciím svého Oice a vy mě zneuciiváie.
Já však nehledám slávy své; jesi, kdo ji hledá
a soudí. Amen, amen pravím vám: Bude-li kdo
zachovávaii slovo mé, neumře na věky." Řekli
mu iedy židé: „Nyni jsme poznali, že máš
zlého ducha. Abraham umřel i proroci, a iy gpra
viš: „Bude-li kdo zachovávaii slovo mé, ne
zemře na věky. Zdali jsi iy věiši nežli náš
oiec Abraham, kierý zemřel? Také proroci ze
mřeli. Kým činiš sebe samého?“3ežiš odpověděl:
„Oslavuji-li se já sám, sláva má nic není. Jesi
io můj Oiec, jež mne oslavuje, a o němž vy
praviie, že jesi vaším Bohem. A přece nepoznali
jsie ho, ale já ho znám, a řeknu—li, že ho ne
znám, budu podoben vám, lhářem. Avšak znám
jej a slovo jeho zachovávám. Abraham, oiec váš,
zaplesal, aby viděl můj den; i viděl a radoval
“se." [ řekli k němu židé: „Padesái roků ješiě
nemáš, a Abrahama jsi viděla“ Ježíš řekl jim:
„Amen, amen, pravím vám: Prve než Abra—
ham byl, jsem já." [ chápali se kameni
a házeli po něm. Ale Ježiš se skryl a vyšel
z chrámu.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.
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©OFERTORIUM

Žalm 118.

Oslavovaii tě budu, Hospodine, z celého srdce
svého, buď za io milosřiv svému služebníku. Ať
žijí a zachovávám iva slova! Obživ mě podle
svého slibu, Hospodinel
(Při „Lavabo“ neříká se „Sláva Otci . . Š')

© TICHÁ MODLITBA (Secretaí)
Prosíme,
Hospodine,
at' řyřo dary nás
zbaví poui naší špařnosii i získají nám dobro
diní tvého milosrdenství. Skrze Pana našeho
Ježíše Krista . . .
Druhá Secreta „za přímluvu Svatých", str. 46, třetí
„za živé iza mrtvé", str. 48.
Preface o Svatém Kříži V Mešním řádu na straně 36.

K ŠV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

l. Kor. 11. Taio jesi řělo, jež se za vás vy—
dáva, řořo jesi kalich nové smlouvy v mé krvi,
praví Pan. To číňfe, kolikraikoli přijímóře, na

mou památku.

© MODLITBA (Postcommunío)
Přispěj nám, Hospodine, Bože náš, a křeré
jsi svými iajemsivími občerstvil, ochraňuj usta
vičnou pomocí. Skrze Pána našeho Ježíše

Krista...

Druhá v.Postcomrnunio
„za
přímluvu Svatých", str. 46,
I
,
.
třetí „za z1vé 1 za mrtvé„ str. 48.
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KVĚTNÁ NEDĚLE
V Stupňových modlitbách se neříká žalm „Suď mě Bože".

© INTROIT

Žalm Zl.

Hospodine, nevzdaluj svou pomoc ode mne,
k ochraně mé shlédni; vysvobod' mě z tlamy lvi
a mé ponížení z rohů jednorožců vyprost'!
Bože, Bože můj, shlédni na mne! Proč jsi
mě Opustil? Daleko od mé S-pásy zní vzdechy
mých provinění.

© MODLITBA (Collecta)
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi nechal Spa
sitele našeho se vtěliti a kříži se podrobiti, aby
lidské pokolení mělo k následování příklad po—
kory, uděl milostivě, abychom si zasloužili míti
poučeni v jeho trpělivosti i podíl v jeho
vzkříšení. Skrze téhož Pána našeho Ježíše

Krista...

© EPIŠTOLA

Filip, 2, 5-11.

Bratři, to zajisté smýšlení mějte v sobě, které
bylo i v Kristu Ježíši, jenž jsa ve způsobě
Boží, nepokládal toho za věc uloupenou, že jest
roven Bohu, nýbrž sebe samého zmařil přijav
způsobu služebníka tím, že podobným se' stal
lidem a ve vnějším zjevu svém byl shledán jako
člověk. Ponižil sebe samého stav se poslušným
až k smrti a to k smrti kříže. Proto také Bůh'
5

145

povýšil ho a dal mu jméno, kteréž jest nade
všecko jméno, aby ve jménu Ježíšově pokleklo
veškeré koleno nebešt'anů, pozemšťanů i těch,
kteří jsou v podsvětí, a aby každý jazyk vyznal,
že Pánem jest Ježíš Kristus ke slávě Boha Otce.

GRADUALE

Žalm 72.

Pravici mou jsi držel a podle své vůle jsi
mě vedl a se slávou jsi _mě přijal. Jak dobrý
jest, lzraeli, Bůh k těm, kteří jsou přímého
srdcel Mé nohy však by málem byly klesly,
kročeje mé by byly sklouzly, neboť jsem se
rozhorlil nad bezbožnými, vida pokoj hříšníků.

Tractus

Žalm Zl.

Bože, Bože můj, shlédni na mnel Proč jsi
mě opustil? Daleko od -mé Spásy zní vzdechy
mých provinění. Bože můj, volám ve dne a ne—
vyslýcháš, volám v noci a není pro mne uíišeni.
Ty pak ve svatyni přebýváš, chválo lsraele. V
tebe doutali otcové naši, doutali a tys je vy—
svobodil. K tobě volali a došli spásy, v tebe dou—
tali a nebyli zahanbeni. Já pak jsem červ a ne
člověk, k posměchu lidem. a k opovržení chátře.
Všichni, kdo mne viděli, pohrdli mnou,- ukřívovali
rty a potřásali hlavou: „Doufal v Hospodina, ať
ho vyprosti, at' ho spasí, když ho miluje.“ Po
zorovali pak a dívali se na mne; rozdělili si rou-—

cha má a o oděv můj metali los. Vysvobod' mne
z tlamy lví a mé ponížení z rohů jednorožců v <
prost'. Kdož se bojíte Pána, chvalte jej, veškeré
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símě Jakobovo, velebte jej. Bude si vypravovati
o Pánu budoucí pokolení a nebesa budou zvě
stovati jeho spravedlnost lidu, jenž se zrodí,
jejž učinil Hospodin.
.
Následují Pašije podle svatého Matouše (Kap. 26 a 27.)

EVANGELIUM

Mat, 27, 62—66;

Druhého dne pak, který je po pátku, vele—
kněží a tariseové sešli se k Pilátovi“ řkouce:
„Pane, my jsme se rozpomenuli, že ten svůdce
jsa ještě živ řekl: „Po třech dnech vstanu."
Rozkaž tedy ostříhati hrobu až do třetího dne,
aby snad učedníci jeho nepřišli a neukradli ho
a neřekli lidu: Vstal z mrtvých'. l bude poslední

blud horší
první." Řekl
jim Pilat:lodešli
„Máte
stráž,
jděte, než
ostříhejteho,
jak rozumíte.
a osadili hrob strážnými, zapečetivše kámen.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Žalm 68.

Potupu očekávalo mé srdce a bídu, a vyčkával
jsem, kdo by se rmoutil se mnou, ale nebylo
nikoho. Hledal jsem, kdo by mne potěšil, a ne—
nalezl jsem. A dali mi za pokrm žluč a v žízní
mne octem napa'jeli.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Uděl, prosíme, Pane, aby dar, před očima tvé
velebnosti obětovaný, milost zbožnosti nám vy—
mohl a za účinek blaženou věčnost nám získal.

Skrze Pána našeho...
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PREFACE o sv. KŘÍŽI
Vpr-avdě hodno a Spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tobě vždy a všude díky
vzdávali, Hospodine svatý, Otče všemohoucí,
věčný Bože. Jenž jsi spásu lidského pokolení
na stromu kříže založil, aby odtud povstal život,
odkud vzešla smrt, a aby ten, jenž na stromě
zvítězil, na stromě též byl přemožen, skrze Kri
sta, Pána našeho. Skrze něhož velebnost tvou
chválí Andělé, koří se jí Panstva, chvějí se před
ní Mocnosti. Nebesa i Síly nebeské, í b-lažení
Seratové společným plesáním jí oslavují. S ní
miž rač, prosíme, též naše- hlasy připustiti, u
pokorném vyznávání volající:
Svatý, Svatý, Svatý . ..

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Mat. 26, 42. Otče, nemůže—li tento kalich
mne minouti, leč bych jej pil, staň se vůle

tvá!

MODLITBA (Postcommunio)
Působením tohoto tajemství, kéž jsou, Pane,
smyty naše hříchy a splněny naše spravedlivé

touhy. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...
Při tiché Mši svaté na konec Evangelium následující:

EVANGELIUM

Mat. 21, 1-9.

Za onoho času, když se přiblížili k Jerusalemu
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a přišli do Bettogy k hoře Olivetské, tehdy Ježíš
poslal dva učedníky řka jim: „Jděte do městeč
ko, které jest proti vám, a hned naleznete oslici
přivázonou a oslátko s ní. Odvožte je a ,při
veďte ke mně. A řekne—li vám kdo co, rcete:
Pán jich potřebuje, a hned, je propustí." Toto
pak se stalo, aby se naplnilo, co bylo pověděno
skrze proroka slovy: „Povězte dceři Sionské: Aj,
král tvůj béře se k tobě tichý, sedě na oslici

a oslátku jhu podrobené." Odešedše pak učed
nici a učinivše, jak jim byl přikázal Ježíš, při
vedli oslici i oslátko a vložili na ně roucha své;
i posadil se na ně. Přemnol'tý pak zástup pro—
střel roucha svá na cestu a jiní sekoli ratolesti
se stromů (: prostiroli na cestu, zástupové pak,
kteří šli vpředu i kteří vzadu byli, volali, řkouce:
„Hosonna Synu Davidovu! Požehnoný, jenž se
béře ve jménu Páně, hosonna na výsostechl"
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ZELENÝ ČTVRTEK
CíĚINTROIT

Gal. 6, 14.

Nám pak honositi se dlužno v kříži Pána
našeho Ježíše Krista, v němž je spása, život a
vzkříšení naše, skrze nějž spasení a vykouepni
jsme.
Žalm 66, Z. Bůh budiž nám milostiv a žehnej
nám; rozjasniž tvář svou nad námi a smiluj
se nad námi.

Nám pak honositi se dlužno...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, od něhož Jidáš trest za své provinění
a lotr odměnu za své vyznání obdržel, uděl nám
účinek své slitovn-osti, a jako při umučení svém
Ježíš Kristus, Pán náš, oběma po zásluze roz
dílné odplaty přisoudil, tak nechť nám po zmaru
bludné staroby uštědří milost svého vzkříšení.
Jenž! s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha
—Svatého

. . . .

GDEPIŠTOLA

l.l(or.11,20-32.

Bratři! Když se scházíte na jedno místo,
není to již slavení večeře Páně; neboť každý
béře napřed svoji večeři při jídle, a jeden lační,
druhý pak jest opilý. Zdaliž nemáte domů k
jídlu a pití? Či pohrdáte církví Boží a zahan
bujete

ty,

kteří (nic)

__nemají? Co
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mám

řídí

vam? Mam vás chváliii? V řéio věci vás ne—
chválim. Neboť já jsem přijal od Pana io, co

jsem též podal vám, (totiž) že Pan Ježíš v té
noci, ve které byl zrazen, „vzal chléb a uči—
niv diky, rozlámal jej a řekl: „Toio jesi iělo
mé, kieré se za vás vydava,- io čiňie na mou
pamaiku."Takiéž (vzal) i kalich po jídle a řekl:
„Tento kalich jesi nová úmluva (potvrzená) mou
krvi; io čiňie, kolikráikoli (jej) _piii budeie, na
mou pamdiku." Kdykoli ioiiž jíie chléb ienio
a pijeie kalich, smri Páně zvěsiujeie, dokud ne—
přijde. Proto, kdo bude jísii chléb ienio aneb
piii kalich Páně nehodné, vinen bude iělem
a krvi Páně. Zkusiž však každý sám sebe a iak
z ioho chleba jez a z kalicha pij; neboť kdo ji
a pije nehodné,

odsouzeni

sobě ji a pije, po—

něvadž nerozeznáva iěla Páně. Proio jesi mezi
vámi mnoho nemocných a slabých, a mnozí
zesnulí. Kdybychom sami sebe posuzovali, ne—
byli bychom souzeni. Jsouce však souzeni, od
Pana jsme iresiani, abychom s iimio svěiem
nebyli zavržení.

© GRADUALE

Fil. 2, 8-9.

Krisius sial se pro nás poslušným až ksmrii,
a io smrii kříže. Proio také povýšil ho Bůh a
dal mu jméno, které jesi nade všecko jméno.

© EVANGELIUM

Jan 13, 1-15.

Před slavnosií velikonoční Ježíš věda, že
přišla hodina jeho, aby z ioho svěia odešel, měv
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v lásce (vždycky) svoje, kteří byli ve světě,
projevil jim svou lásku měrou nejvyšší. Když
totiž večeře nastal-a a d'ábel již byl vnukl
v srdce, aby jej zradil Jidáš, syn Šimona
lškariotskébo, (Ježíš) jsa vědom si toho, že
Otec dal mu v ruce všecko a že vyšel od Boba
a jde k Bohu, vstal od večeře a odložil roucha
své a vzav šat lněný přepásal se. Potom na
lil vody do umyvadla a počal umývati učed
níkům nohy a utíratí je šatem, kterým byl
přepásán. Přišel tedy k Šimonu Petrovi. [ řek-l

mu Petr: „Pane, ty mně myješ nohy?" Ježíš
odpověděl a řekl jemu: „Co já činím, ty ne
víš nyní, ale zvíš potom." Di mu Petr: „Ne-—
budeš mně mýti nobou na věky." Ježiš mu
odpověděl: „Neumyji-li tebe, nebudeš míti po—
dílu se mnou.“ Di jemu Šimon Petr: „Pane,
netoliko noby mé, nýbrž i ruce a “hlavu.“ Di
mu Ježíš: „Kdo se vykoupal, nepotřebuje leč
jen noby si umýti, ale jest číst celý; i vy jste
čísti, ale ne všickni.“ Když jim tedy noby umyl
a své r—oucbovzal a opět se posadil,

řekl jim:

„Víte-li, co jsem vám učinil? Vy mě nazýváte
Mistrem a Pánem;

a dobře _pravíte: jsemt' za—\

jisté. Jestliže tedy já, Pan a Mistr váš, umyl
jsem vám neby, i vy máte jeden druhému/
noby umývati. Příklad zajisté dal jsem vám,
abyste i vy činili tak, jako jsem já činil vám."

© OFERTORIUM

Žalm 117, 16 a 17.

Pravice Hospodinova činí divy, pravice Hospo
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dinova mne vyvýšila; neumru, ale živ budu a
vypravěti budu skutky Hospodinovy.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Oběť naši, prosíme, Hospodine svatý, Otče
všemohoucí, věčný Bože, nechť sam ten uči
ní tobě příjemnou, jenž dnešním ustanovením
učedníky své poučil, aby ji konali na jeho pa
mátku, Ježíš Kristus, Syn Tvůj, Pán náš, jenž
s tebou živ jest a kraluje v jednotě Ducha

Svatého.'..

© K SV. PŘlJÍMÁNÍ (Communio)
Jan 13. Pán Ježíš, když byl povečeřel
s učedníky svými, umyl jim nohy a pravil
jim: „Víte-li, co jsem učinil vám, já, Pán a
Mistr? Příklad dal jsem vám, abyste i vy tak
činili."

© MODLlTBA (Postcommunio)
Občerstvení oživujícími pokrmy, prosíme, Pa
ne, Bože náš, abychom toho, co -v čase své
své smrtelnosti konáme, darem nesmrtelnosti tvé

dosáhli. Skrze Pána našeho...
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HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
© INTROIT

Žalm 138.

Vstal jsem, a nyní jsem s tebou, allelujc,
ruku svou položil jsi na mě, alieluja; podivu
hodně se osvědčila znalost tvá, alleluja, alleluja.
Žalm 138, 1 Prozkoumal jsi mne a poznal jsi
mne, Hospodine,- ty víš o mém ulehnutí i o
mém vzkříšení.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA(Collecta)
Bože, jenž jsi dnešního dne skrze Jednoroze
ného svého přemohl smrt a přístup do věčnosti
nám otevřel, přání naše, která svými vnuknutí—
mi vzbuzuješ, svou pomocí též provázej. Skrze

téhož Pána naše'no Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

|. Kor. 5, 7-8.

Bratři, vyčis'c'te starý kvas, abyste byli těst—em
novým, jelikož jste přesní; vždyť i náš Be—

ránek velikonoční jest obětován Kristus. Proto
slavme hody nikoliv s kvasem starým, ani s kva
sem špatnosti a nešlechetnosti, nýbrž s přesni-\
cemi upřímnosti a pravdy.

©GRADUALE

Žalm 117.

Toť den, jejž učinil Hospodin; plesejme a
veselme se v něm. Oslavujte Hospodina, neboť
jest dobrý, neboť na věky milosrdenství jeho.
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Alleluja, alleluja.
Beránek
Kristus.

náš

velikonoční

obětován

byl -—

Sekvence
Žertvě velikonoční chvály vzdávejtež křesťané.
Beránek ovce vykoupil: Kristus nevinný Otce
se hřišníky smířil.

Smrt a život soubojem utkaly se podivným;
kníže života zemřev, vládne živý.
Pověz“nám, Marie, co jsi cestou. viděla?
Hrob Krista živého a slávu viděla jsem vzkří
šeného.
Anděly o 'něm svědčící, roušku, šat v hrobě
ležící.
Vstalt' jest Kristus, má naděje; předejde své
do Galileje.
Víme, že Kristus vpravdě vstal; milostiv bud'
nám vítěz, Král. Amen. Alleluja.

© EVANGELIUM
Mar. _16, 1—7.
Za onoho času Maria Magdalena a Maria
matka Jakubova a Salome nakoupily vonných
věcí, aby přijdouce pomazaly Ježíše. A záhy
z rána přišly“ ke hrobu, .kclyž slunce již vyšlo.
1 pravily k sobě vespolek: „Kdo nám odvalí ká
men ode dveří hrobových ?" A pohlédše, uzřely,
že kámen jest odvalen. Byl totiž velmi veliký.

A vešedše do hrobu uzřely mládence, an sedí
na pravici oděn rouchem bílým: i ulekly se.
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On pak řekl jim: „Nebojte se; hledáte Ježíše
Nazaretského, ukřižovaného; vstalt' jest, není
ho tuto; hle, místo, kde jej byli uložili. Ale jdě
te a povězte učedníkům

jeho i Petrovi: Pře—
dejde vás do Galileje, tam ho uvidíte, jak vám
byl pověděL
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm 75.

Země se třásla a oněměla, když Bůh povstal
k soudu, alleluja.

© TICHÁ MODLETBA (Semeru)
Přijmi, prosíme, Hospodine, prosby svého lidu
s dary obětními, aby posvěceny jsouce velikonoč—
ními tajemstvími, tvým působením nás vyléčily

k životu věčnému. Skrze Pana našeho...
Preface velikonoční v Mešním řádu na straně 37.

(8)K SV. PŘlJlMÁNÍ

(Communio)

l. Kor. 5. Beránek náš velikonoční obětován
byl Kristus, alleluja; a proto slavme hody 5 přes
nicemi upřímnosti a pravdy, alleluja, alleluja. \

(99MODLlTBA (Postcommunio)

Ducha své lásky nám vlej, Hospodine, a SG
nými učiň svou dobrotivostí ty, které jsi veliko
nočními svátostmi nasytil. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a
kraluje v jednotě téhož Ducha Svatého Bůh po
všechny věky věkův. Amen.
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PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
(DINTROIT

2. Mojž.13,5a9.

Uvedl vás Hospodin do země oplývající mlé
kem a medem, alleluja, abyste povždy byli pa
mětlivi zákona Hospodinova, alleluja, alleluja.
Žalm 104, l. Dobrořečte Hospodínu a vzý
vejte jméno jeho; zvěstujte mezi národy skutky
jeho.

Sláva. Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi slavností velikonoční světu pro
středky spásy zjednal, uděluj, prosíme, lidu
svému ten nebeský dar, aby i dokonalé svobody
dojíti si zasloužil, i života věčného požívati

mohl. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

©) ČTENÍ

Skut. ap. 10, 37-43.

V těch dnech Petr, stoje uprostřed lidu, řekl:
„Muži, bratři, vy znáte tu událost, která se
stala po celém Judsku, počínajíc od Galílee po
křtu, který hlásal Jan, kterak Ježíše Nazaretské
ho Bůh pomazal Duchem Svatým a moci, a
kterak on chodil, dobře číně a uzdravuje všecky
posedlé od d'ábla, protože Bůh byl s ním. My
jsme svědky všeho toho, co činil v krajině judské
i v Jerusalemě. Toho i usmrtili pověsivše na
dřevo. Toho Bůh vzkřísil třetího dne a dal mu,
aby se ukázal viditelně, nikoli všemu lidu, nýbrž
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svědkům od Boha předzřízeným, totiž nám, kteří
jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
l přikázal nám, abychom hlásali lidu a svědčili,
že on jest ten, jenž byl od Boha ustanoven
soudcem živýchi mrtvých.]emu všichni proroci
vydávají svědectví, že skrze jméno jeho dostanou
odpuštění hříchu všichni, kdo v něho věří."

© GRADUALE

Žalm 117, 24—25.

Tento jest den, který učinil Hospodin; ple
sejme a ves-elme se v něm. Nyní mluv lsraeli:
„Dobrý jest Hospodin a na věky zůstává milo—

srdenství jeho."
Alleluja, alleluja.
Mat. 28, 2 Anděl Páně sestoupil s nebe,
odvalil kámen a usedl na něm.
Sekvence jako na Boží Hod na straně 151.

%>EVANGELIUM

Luk. 24, 13-35.

Za onoho času dva z učedníků Ježíšových šli
toho dne do vesnice jménem Emaus, která byla
vzdálena od Jerusalema honů šedesa't. A tk
hovořili spolu o všech těch věcech, které se udá-/
ly. A když hovořili a sebe se dotazovali, Ježíš
přiblíživ se bral se s nimi; ale oči jejich byly
drženy, aby ho nepoznali-. l řekl k nim: „Které
jsou to řeči, jež spolu vedete jdouce a jste
smutnig" A jeden z nich, jménem Kleotáš, ód
pověděv řekl jemu: „Ty—li jediný jsi cizincem
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v Jerusalemě a neseznal jsi těch věcí, které se
tam staly v těchto dnech?“ l řekl jim: „Kterég“
A oni pravili: „O Ježíši Nazaretském, jenž byl
prorokem, mocným v činu i slově před Bohem
(: přede vším lidem,- a kterak velekněží a náčel
níci naši ho vydali, aby byl odsouzen k smrti,
a ukřižovali jej. My však jsme se n-adáli, že on

to jest, jenž má vykoupit lid israelský; a nyní
ke všemu tomu _iest dnes třetí den od té doby,

co se to stalo. Ale i některé ženy z našich
poděsily nás; bylyt' z rána u hrobu a nen-alezše
těla jeho, přišly a pravíly, že viděly také zjevení
andělů, kteří praví, že jest živ. l odešli někteří
z našinců ke hrobu a shledali tak, jak byly
ženy'pravily, jeho však nespatřili.“ Tu on pra—
ivil k nim: „O bláhoví a váhaví srdcem k věřeni
všemu tomu, co mluvili proroci! Zdali nemusel to
Kristus trpěti a tak vejítí a'o slávy svéČ"

A _po——

čav od Mojžíše a všech proroků vykládal jim
všecka Písma, která byla o něm\. l přiblížili se
k vesnici, do které šli, a on se dělal, jako by
chtěl jíti dále, ale oni ho přinutili řkouce: „Zů
staň s námi, neboť se přípozdíva a den se
již nachýllil.“ l vešel s nimi. A když byl s nimi
za stolem, vzav chléb požehnal jej a rozlámav
ho daval jim.. l otevřely se oči jejich a poznali
ho; ale on zmizel od nich. l řekli vespolek:
„Zdali nehořelo v nás srdce naše, když mluvil

k nám na cestě a vykládal nám Pismaz" A
vstavše v touž hodinu vrátili se do Jerusalema o
nalezli tam pohromadě jedenácte (apoštolů)
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i ty, kteří byli s nimi, ani praví: „Pan vstal
skutečně a ukázal se Šimonovi.“ l vypravovat
také oni, co se stalo na cestě a kterak ho
poznali v lámání chleba.
Kredo V Mcšním řádu na straně 14.

© OFERTORiUM

Mat. 28,2, 5 a 6.

Anděl Páně sestoupil s nebe a řekl k ženám:
„Ten, jehož hledáte, z mrtvých vstal, jak před-—

pověděl, alleluja.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmi, prosíme, Hospodine, prosby svého lidu
s dary obětními, aby posvěceny jsouce veliko
nočními tajemstvími, tvým působením nás vy
léčily k životu věčnému. Skrze Pa'na našeho
Ježíše Krista . ..
Preface velikonoční v Mešním řádu na straně 37.

© K SV. PŘÍJÍMÁNÍ (Communio)
Luk. 24, 34- Vstal z mrtvých Pán a ukázal
se Petrovi, alleluja.

© MODLÍTBA (PostcommunÍO)
Ducha své lásky nám vlij, Hospodine, a svor
nými učiň svou dobrotivostí ty, které jsi veliko
nočními svátostmi nasytit. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije
a kraluje v jednotě téhož Ducha Svatého Bůh
po všechny věky věkův. Amen.
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NEDĚLE PRVNÍ po VELIKONOCÍCH
© INTROIT

[. Pet. 2, 2.

Jakožto dítky novorozené, alleluja, požadujie
mléka duchovního, _čisiého, alleluja, alleluja.
Žalm 80, 2. Plesejie Bohu, pomocniku naše
mu, jásejte Bohu Jakobovu.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Prosíme, všemohoucí Bože, dopřej nám, kteří
jsme svátky velikonoční slavili, abychom 5 po—
moci tvé štědré milosti svými mravy i životem

jejich působení osvědčovali. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

1. Jan, 5, 4-10.

Nejmilejší! Vše, co se zrodilo z Boha, pře
máhá svět, a to jesi vítězství, které přemáha
svět, víra naše. Kdo jest však, jenž přemóhá
svět, leč ten, kdo věří, že Ježíš Kristus jest
Syn Boží? To je ten, jenž přišel skrze vodu
a krev, Ježíš Kristus; ne pouze vodou, nýbrž
vodou a krví. Také Duch jest to, jenž vydává
svědectví, neboť Duch jesi pravda. Jsou zajisté
tři, kteří vydávají svědectví na nebi, Otec, Slo
vo a _Duch Svatý a tito tři jedno jsou; a tři
jsou, kteří vydávají svědectví na zemi, Duch,
.voda a krev a tito tři v jedno jsou. Přijímáme-li
svědectví lidské, svědectví Boží jesi větší, ne
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boť toto jest svědectví Boží: vydal svědectví
o Synu svém. Kdo věří v Syna Božího, ma
svědectví Boží v sobě.

©Alieluja, alleluja.
MC„ 28, 7_
V den svého zmrtvýchvstání, praví Pan, pře
dejdu vás do Galileje. Alleluja. Po osmi dnech,
při zavřených

dveřích, stanul

uprostřed svých

učedníků a pravil: „Pokoj vam." Alleluja.

© EVANGELIUM

Jan 20, mm.

Za onoho času, když byl večer toho dne,
prvního to v týdnu, a ;pro strach před židy dveře
byly zavřeny, kde byli učedníci, Ježíš přišel a
postaviv se mezi ně, řekl jim: „Pokoj vam."
A to pověděv, ukázal jim ruce i bok. l zarado—
vali se učedníci spatřivše Pan-a. Tu řekl jim
opět: „Pokoj vám; jako mě .poslal Otec, i já
posilam vás.“ A to pověděv dechl na ně a řekl
jim: „Přijměte Ducha Svatého ; kterým odpustíte
hříchy, odpouštějí se jim, a kterým zadržite, za—

držány jsou.“ Tom-aš však, jeden ze dvanácti,
který slove blížen-ec, nebyl s nimi, když přišel
Ježíš. Tedy druzí učedníci řekli jemu: „Viděli
jsme Pan-a." Ale on řekl—:„Neuzřím-li

v rukou

jeho rány hřebů a nevpustim-li prstu svého v mí
sto hřebůka nevložim-li ruky své v jeho bok, neu
uvěřím." A po osmi dnech byli učedníci opět
uvnitř, a Tomáš s nimi. Tu přišel Ježíš za—
vřenými dveřmi a postavív se mezi ně řekl: „Po—
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koj vám.“ Potom dí Tomášovi: „Vlož prst svůj
sem a viz ruce mě a vztáhní ruku svou a vpust'
v bok můj,- a nebudiž nevěřící, nýbrž věřící.h
Tomáš odpověděl a řekl jemu: „Pán můj a Bůh
můjl“ Řekl mu Ježíš: „Že jsi mě uviděl, uvěřil
jsi; blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili." A
mnoho jiných divů učinil Ježíš před svými učed—
níky, kteréž nejsou psány v knize této. Tyto
však jsou napsány, abyste uvěřili, že Ježíš jest
Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život věč—

ný ve jménu jeho.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Mat. 28.

Anděl Páně sestoupil s nebe a řekl ženám:
„Ten, jehož hledáte, vstal, jak byl řekl," aller
luja.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmi, prosíme, Pane, dary plesající Církve,
a když jsi ji poskytl příčinu tak velikého veselí,
dopřej také okusiti ovoce nepomíjející radosti.

Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

PREFACE VELIKONOČNÍ
Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasítelno, abychom tebe, Pane, všeho času,
zejména však v této době tím slavněji velebili,
kdy Beránek náš velikonoční obětován jest Kri—
stus. On'c' jest pravý Beránek, jenž sňal hříchy
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světa. Jenž smrtí svou smrt naši zničil a život
svým zmrtvýchvstáním obnovil. A proto s Anděly
[ s=Archand.ěly, s Trůny i Panstvy, a se všemi
zástupy vojska nebeského pějeme chvalozpěv
slávě tvé, bez konce volajíce:
Svatý, Svatý, Svatý . ..

(8 K sv. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
Jan 20, 27- Vlož ruku svou a poznej místa
hřebů, alleluja: a nebuoliž nevěřící, nýbrž vě—
řící, alleluja, alleluja._

©“MODLITBA (Postcommunio)
Prosíme, Pane Bože náš, abys svatosvatá ta
jemství, která jsi na pošilu našeho znovuzrození
ustanovil, učinil nám lékem pro. přítomnost i bu—

doucnost. Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jed
notě Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův.
Amen.
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NEDĚLEDRUHÁ PO VELIKONOCÍCH
gl) | N T R O | T

Žalm

32,

5—6.

Milosrdenství Páně plna jest země, alleluja;
slovem Páně nebesa jsou upevněna, alleluja,
alleluja.
Žalm 32: 1- Plesejte spravedliví v Panu, ne—
boť sluší upřímným zpívati chválu.
Sla'va Otci i Synu i Duchu Svatému...

(Žil)
MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi pokořením svého Syna padlý
svět pozdvihl, popřej svým věrným ustavičnou
radost, a dej těm, které jsi vytrhl z padu do
věčné smrti, požívati slasti věčných. Skrze téhož
Pana našeho Ježíše Krista . . .

© EPIŠTOLA

[. Pet. 2, 21-25

Nejmilejší! Kristus trpěl za nás, zůstavuje
vám příklad, abyste následovali šlénpějíjeho. On
hříchu neučinil, aniž se nalezla lest v ústech
jeho; když mu spílali, nespílal v odvetu; když
trpěl, nehrozil, nýbrž odevzdával se tomu, jenž
soudí spravedlivě ; cn vznesl naše hříchy sám na
svém těle na dřevo, abychom, odumrouce hří—
chům, žili spravedlnosti; jeho zsinalostí byli jste
uzdravení. Neboť byli jste jako ovce bloudící, ale
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nyní jste se obrátili i( pastýři a strážci duši
svých.

© Alieiuja, alieiuja.
Luk. 24, 35_
Poznali učedníci Pána Ježíše v i-ámání chleba.
Alleiuja.
Jan 10, 14_ Já jsem pastýř dobrý a znám své
ovce a znají mě moje. Alieluja.

© EVANGELIUM

Jan10,11-16.

Za onoho času řekl Pán Ježíš tariseům: „Já
jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává život za
ovce své. Nájemník však, totiž ten, kdo není
pastýř, jebož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an
jde, opouští ovce a utíká; a vlk iapá a rozhání
ovce. Nájemník pak utíká, „poněvadž jest ná
jemník a nezáleží mu na ovcícb. Já jsem pastýř
;dobrý.a znám své a znají mě moje, jako mě zná
Otec i já znám Otce ; a život svůj dávám za
ovce své. A mám ještě jiné ovce, které nejsou
z tohoto ovčince ; i ty musím přivésti a bios můj
slyšeti budou a bude jeden ovčinec a jeden
pastýř.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Žaim62,2a5.

Bože, Bože můj, od úsvitu se k tobě povzná
ším a ve jménu tvém obci pozdvibovati ruce
své, aiieiuja.

166

© TI'CHÁ MODLITBA (Secreta)
Ať nám, Pane, Svatá oběť stále přináší spá—
sonosné požehnání, aby _to, co v tajemství .před—

stavuje, svou mocí “dokonale. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista . ..
Preface velikonoční v Mešním řádu na straně 37.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Jan 10, 14- Já jsem pastýř dobrý, olleluj-o,
a znám své ovce (: znají mě mé, alleluja, olie
lujc.

© MODLITBA '(Rostcommunio)
Uděl nám, prosíme, všemohoucí Bože, aby—
chom obdrževše tvou oživující milost, tvými dary
vždy se hon-osili. Skrze téhož Pána našeho Ježíše
Krista, Synu tvého, jenž s tebou žije G_kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bů'n po všecky věky
věkův. Amen.
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© INTROIT

Žalm 65,1.2.

Plesejte Bohu všechny země, alleluja ; pějte
Chvalozpěvy jménu jeho, alleluja; ohlašujte slávu
a chválu jeho, alleluj-a, alleluja, alleluja.
Žalm 65, 3, Rcete Bohu: Jak hrozné jsou
tvé skutky, Hospodine, pro velikost .tvé moci
ti lichotí i nepřátelé.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi bloudícím ukázal světlo své
pravdy, aby se mohli vrátiti na cestu spravedl
nosti, dej všem, kteří se ke křesťanskému

vy—

znání hlásí, aby to, co tomuto jménu se příčí, za
vrhovali, a toho, co jest mu přiměřené, následo

vali. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

1. Pet. 2, 11-19.

Nejmilejší! Napomínám vás, abyste se ja—
kožto cizinci a poutníci zdržovali tělesných ža—
dosti, ježto ony bojují proti duši; ved'te život
dobrý mezi pohany, aby v tom, v čem vám nyní
utrhají jako zločincům, pro dobré skutky vaše,
pozvorujíce je, velebili Boha v den navštívení.
Poddaní bud'te všelikému zřízení lidskému pro

Boha, bud'to králi jako pánu nejvyššímu, aneb
vladařům, jakožto těm, kteří jsou posláni od něho
k potrestání zločinců—,
a k pochvale dobrých; ne
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bot' tak jest vůle Boží, abyste dobře číníce uml
čovali nevědomost lidí nerozumných; jako svo
bodní a ne jako lidé, kteří svobodu mají za
zástěru zloby, nýbrž jako služebníci Boží. Vše
cky ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále
v uctivosti mějte. Služebníci, poddání bud'te ve
vší bazni pánům, nejen dobrým a mírným,
nýbrž i zlým. To zajisté je milost v Kristu
Ježíši, Panu našem.

© Alleluja, alleluja.
Žalm 110, 9.
Vykoupení seslal Hospodin lidu svému. Alle
luja.

“

Luk. 24, 46. Bylo třeba, aby Kristus trpěl
a vstal z mrtvých a tak vešel do slávy své,

alleluja.

© EVANGELIUM

Jan 16, 16-22.

Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Maličko, a již neuzříte mne, a opět
maličko, a uzříte mě, poněvadž jdu k Otci"
l řekli někteří z učedníků jeho k sobě vespolek:
„Co jest to, co nám praví: Maličko a neuzříte
mne, a opět maličko a uzříte mě, poněvadž jdu
k Otci?“ Pravili tedy: „Co jest to, co dí:
Maličko? Nevíme, co praví.“ l ,poznal Ježíš, že
se ho chtěli tázati, a řekl jim: „O tom se tdžete
mezi sebou, že jsem řekl: Maličko, a neuzříte
mne a opět maličko a uzříte mě? Amen, amen,
pravím vám: Vy budete kvíliti a plakati, ale
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svět se bude radovati; vy se budete rmoutiti,
ale zármutek váš obrátí se v radost. Žena,
když rodi, má zármutek, neboť přišla hod-ina
její; když však porodila dítko, již nepamatuje na
bolest pro radost, že se narodil člověk na svět.
Tak i vy máte nyní zármutek, avšak Opět vás
uzřim, a' radovati se bude srdce vaše, a radosti
vaši nikdo neodejme od vás.“

© OFERTORIUM

Žalm 145, 2.

Chval, duše má, Hospodina; chváliti budu Hos
podina v životě svém, Chvalozpěvy budu zpívati
Bohu svému, pokud budu živ, aileluja.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Budiž nám těmito tajemstvími uděleno, Pane,
abychom pozemské žádosti krotíce, učili se milo
vat-i dobra nebeská. Skrze Pán-a našeho Ježíše
Krista . . .
Pretace velikonoční V Mešním řádu na straně 37.

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Jan 16, 16. Maličko, a neuziite mne, alleluja;
opět maličko, a uzříte mě, neboť jdu k Otci,

alleluja, alleluja.

© MODLITBA (Postcommunio)
Svátosti, jež jsme přijali, ať nás, prosime,
Pane, svou živnou silou občerstvi na duši a svou

ochrannou moci chrání na těle. Skrze Pána na
šeho Ježíše

Krista . . .
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(DINTROIT

Žalm97,laZ.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,' alleluja, ne
bot' divy učinil Hospodin, alleluja; zjevil spra
vedlnost svou před očima národů, alleluj-a, alle—

luja, alleluja.
Žalm týž, l. Jemu pomáhala pravice jeho a
svaté rómě jeho.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, který působíš, aby mysli věřících byly
jedné vůle, dej _yému lidu milovati to, co při
kazuješ, toužiti po tom, co slibuješ; aby mezi
světskými nestálostmí tam byla upoutána srdce

naše, kde jsou pravé radosti. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista . ..

© EPIŠTOLA

Jak. 1, 17-21.

Nejmilejší! Všecko dání dobré a každý dar
dokonalý jest shůry, sestupuje od Otce světel,
u něhož není proměny ani z obratu zastínění.
Dobrovolně zajisté zplodil nás slovem pravdy,
abychom byli jakousi prvotinou tvorstva jeho.
Víte to, milovaní bratři moji. Budiž však každý
člověk rychlý k slyšení, ale zdlouhavý k mluvení
a zdlouhavý ke hněvu, neboť hněv člověka ne—
koná spravedlnosti Boží. Proto odvrhnouce vše—
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cku nečisioiu a všechen pozůsiaiek špainosři,
|ujměie v iichosii všiipené slovo, kieré může spa
siii duše vaše.

© Alielujd, alleluia.

Žalm 117, 16.

Pravice Hospodinova zmužile si počíná, pra—
vice Hospodinova mne vyvýšila. Alleluja.
Řím. 6 9 Krisius vsiav z mrtvých, již ne—

umírá, smri nad ním více nepanuje. Alleluja.

© EVANGELIUM

Jan 16, 5—14.

Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Jdu k iomu, jenž mě poslal, a nikdo
z vás nepiá se mne: ,Kam jdeš?Í Ale že jsem
vám iy věci mluvil, zármuiek naplnil srdce vaše.
Ale pravdu pravím vám: Jesi vám užiiečno,
abych já odešel, neboť, neodejdu-li, Uiěšiiel ne—
přijde k vám; odejdu-ii, pošlu ho k vám. A on
přijda usvědčí svěi z hříchu a ze spravedlnosii
a ze soudu; z hříchů, že nevěří ve mne; ze
spravedlnosti, že jdu k Oici, a již neuzříie mne,
ze soudu pak, že kníže iohoio svěia již jesi od
souzen. Ješšě mnoho mám miuviii vám, ale ne—
můžeie nyní snésii. Když však přijde onen Duch
pravdy, naučí váš všeliké pravdě, neboť nebude
mluviii sám od sebe, nýbrž, co uslyší, bude
miuviii a příští věci zvěstuje vám. Všecko, co
koli má Oiec, mé jesi ; proio jsem řekl: z mého
vezme a .zvěsiuje vám.
Kredo v Mešním řádu na straně I4.
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© OFERTORIUM

Žalm65,1-Za16.

Plesejie Bohu všecky země, žalmy pějie jménu
jeho. Pojd'ie a slyšie;_ i budu vypravovaii vám
všem, kteří se bojíie Boha, jak veliké věci učíníi
Hospodin duši mé, alleluja.

LTJTICHÁ MODLITBA (Secreia)
Bože, jenž isi nás velebnou výměnou, již
řaio oběť zprosiředkuje, účasinými učinil jediného
nejvyššího Božsivi, dej, prosíme, abychom, jako
pravdu řvou poznáváme, fak ji důstojnými mra
vy dosiihli. Skrze Pána našeho Ježíše Krisia . ..
Preface velikonoční V Mešním řádu na straně 37.

© K SV. PŘÍJÍMÁNÍ (Communio)
Jan 16, 8. Až přijde Uiěšíiel Duch pravdy,
on usvědči svět z hříchů, ze spravedlnosti a ze
soudu, alleluja, aHeluja.

© MODLITBA (Posicommunio)
Přispěj nam, Pane

Bože na'š, abychom tím,

co jsm-e s vírou přijali, loyli očišřěni od neřesii

i vyirženi' ze všech nebezpečí. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista . . .
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lsaiáš

48,

20.

Hlasem radostným to zvěstujt-e, aby to bylo
známo, alleluja. Zvěstujte to až do končin země:
Hospodin vykoupil lid svůj, alleluja, alleluja.
Žalm 65, 1.2_ Plesejte Bohu všecky země,
žalmy \pějte jménu jeho,- vzdejte čest na oslavu
jeho.

Sláva Otci

i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, od něhož vše dobré pochází, uděl nám,
pokorně ,prosícím, abychom pomocí tvých vnuk—
nutí smýšleii to, co pravé jest a tvým řízením

to též vykonávali. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista . . .

© EPIŠTOLA

M. 1, 22-27.

'Nejmilejší! Bud'te činiteli slova, a ne toliko
posluchači, oklamávajíce sami sebe. Neboť je-li
někdo posluchačem slova, a ne činitelem, ten
se podobá člověku, jenž patří na přirozenou
tvářnost svou v zrcadle: on totiž na sebe popatři
a odejde a hned zapomene, jaký byl. Kdo však
prohlédne v dokonalý zákon svobody a při
něm vytrvá, nejsa posluchačem zapomínavým,
nýbrž činitelem dila, ten bude blahoslavený ve
svém konání. Domnívá-li se pak někdo, že jest
nábožný, ale nedrží na uzdě svého jazyka,
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nýbrž klame své srdce, toho nábožnost jest bez
užitku. Nábožnost čistá (: neposkvrněné před
Bohem a Otcem je toto: navštěvovoti sirotky-o
vdovy v soužení jejich o zachovati se nepo—
skvrněným od tohoto světa.
(J,) Alleluj-o, ollelujo.

Kristus vstal z mrtvých a zazářil nám, které
vykoupil krví svou. Alleluja.

Jan “16 28 Vyšel jsem od Otce a přišel
jsem na svět; Opět opouštím svět a jdu k Otci.
Alleluja.

© EVANGELIUM

Jan 16, 23—30.

Zo onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Amen, amen pravím vám: Budete-li
zač prositi Otce ve jménu mém, dá vám. Až do—
savod

jste

neprosili

za

nic ve jménu

mém—.

proste, a vezmete, aby radost vaše byla úplná.
Toto jsem vám mluvil v podobenstvích; přichází
hodina, kdy nebudu již mluviti vám v podoben
stvích, nýbrž zjevně budu vám zvěstovati o Otci.
V ten den budete prositi ve jménu mém; a ne—
pravím vám, že já budu ;prositi Otce za vás,
neboť Otec sám miluje vás, protože vy jste mi—
lovali mne a uvěřili jste, že jsem já vyšel od
Boha. Vyšel jsem od Otce (: přišel jsem na svět;
opět Opouštím svět a jdu l< Otci.“ Řkou jemu

učedníci jeho: „Aj, nyní mluvíš zjevně a žádné
ho podobenství neprovíš ; nyní víme, že znáš
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“všecko a nemáš potřebí, aby se tě kdo tázal;
proto věříme, že jsi od Boha vyšel.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

„ii) OFERTORIUM

Žalm 65, 8—9a 20.

Velebte, národové, Hospodina, Boha našeho,
a rozhlašujte mocně chválu jeho, neboť duši
mou přivedl k životu a nedopustil, aby poklesly
nohy mé. Veleben budiž Hospodin, jenž ne
zamítl prosby mě a neod'vrótíl milosrdenství své—

ho ode mne, alleluja.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmí, Pane, prosby věřících s obětními dary,
abychom pomocí těchto služeb své zbožné od—
danosti dospěli k slávě nebeské. Skrze Pána na—
šeho Ježíše Krista . . .
Preface velikonoční v Meš'ním řádu na straně 37.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 95, 2. Zpívejte Hospodinu, alleluja, zpí
vejte Hospodinu a velebte jméno jeho; blahoslav—
te den ze dne spásu jeho, alleluja, alleluja.

© MODLITBA (Postcommunio)
Uděl, Pane, nám, které posilou stolu nebeské—
ho nasycuješ, abychom toužilí- po tom, co pravé
;jest, a touženého nabývali. Skrze Pána našeho...
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NANE'BEVSTOUPENÍ PÁNĚ
© INTROIT

Skut.1,1l.

Muži galilejšti, proč hledite s úžasem do nebe?
Alleluja. Jak jste ho viděli vstupovati na nebe,
tak_ přijde alleluja, alleluja, alleluja.
am
, -Tleskejte rukama všichni náro
dové; plesejte Bohu s jásánim.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Popřej, prosíme, všemohoucí Bože, abychom,
kteří věříme, že dnešního dne tvůj Jednorozený,
Vykupitel náš, vstoupil na nebesa, sami také
myslí v nebeských tajemstvích prodlévali. Skrze
téhož Pána našeho . . .

© ČTENÍ

Skut. ], 1-11.

Prvni knihu složil jsem, Theofile, o všech těch
věcech, které Ježiš činil a učil od počátku až
do dne, ve kterém byl vzat do nebe, dav příkaz
_skrzeDucha Svatého apoštolům, jež byl vyvolil a
jimž še také ukázal živý po svém utrpení mno
ha důkazy, zjevuje se jim po čtyřicet dní a
mluvě o království Božím. A když s nimi jedl,
poručil jim, aby neodcházeli z Jerusalema, nýbrž

aby očekávali zaslíbení Otcovo, kteréž (vece)
„slyšeli jste z úst mých, neboť Jan křtil vodou,
vy však budete pokřtěni Duchem Svatým po
dnech nemnohých". l tázali se ho ti, kteří,se byli
shromáždili, řkouce: „Pane, v tomto-li čase
6
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obnoviš království pro lsraelez" Ale on řekl jim.
„Nepřisluši vam znáti časy neb chvile, které
Otec ustanovil mocí sobě vlastní, avšak obdržíte
silu, když na vás sestoupí Duch Svatý, a budete
mi svědky v Jerusalemě a po všem Judsku
i Samařsku a až do končin země." A to pově—
děv, byl vyzdvižen před jejich zraky, a oblak
vzal jej s očí jejich. A jak hleděli upřeně do
nebe, když se tam ubíral, aj dva muži stáli u
nich v rouše bílém a řekli: „Muži galilejští,
proč stojíte hledice do nebe? Ten Ježíš, který
vzat jest od vás do nebe, přijde tak, jak jste
ho viděli do nebe jíti."

© Alleluja, alleluja.

Žalm 46

6_

Vstoupil Bůh za jásotu, Pán za zvuku polnic.
Alleluja.
Žalm 67, 18—19. Pán přichází se Sinaje do
svatyně, vstupuje na Výsost a jako zajatce vede
s sebou porobu. Alleluja.

© EVANGELIUM

Mar. 16, 14-20.

Za onoho času Ježíš ukázal se jedenácti
učedníkům, když byli za stolem, a vytýkal jim
nevěru jejich a tvrdost srdce, že nevěřili těm,
kteří jej byli viděli z mrtvých vstalého. A řekl
jim: „Jdouce do veškerého světa,_kažte evange—
lium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtěn bude,
spasen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen
Těch pak, kteří uvěří, budou "následovati tyto
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divy: ve jménu mém budou zlé duchy vymítati,
novými jazyky mluvíti, hady bráti, a jestliže
by.co jedovatého pili, neuškodí jim; na nemocné
budou ruce vkládati, a ti se uzdraví." A když
Pán byl k nim domluvil, vzat jest do nebe a
usedl po pravici Boží; oni pak vyšedše kázali
všude, a Pán jim pomáhal a potvrzoval slova
jejich zázraky, které potom následovaly.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 46, 5.

Vstoupil Bůh za jásotu a Pán za zvuku
polnic, alleluja.

CDTICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmí, Pane, dary, které pro slavné Nanebe
vstoupení Syna tvého přinášíme, a popřej milo
stivě, abychom od přítomných nebezpečí byli
vysvobození a života věčného dospěli. Skrze
téhož Pána našeho Ježíše Krista . . .
Preface o Nanebevstoupení Páně v Meš. řádu na str. 38.

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 67, 33-34. Prozpěvujte Pánu, jenž
vstoupil na nebesa nebes směrem k Východu,
alleluja..

© MODLITBA(PostcommuníO)
děl nám, prosíme, všemohoucí a milosrdný
Bože, abychom toho, co jsme viditelnými ta
jemstvími k požití přijali, také v neviditelných
účincích dosáhli. Skrze Pána “našeho Ježíše
Krista . . .
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NEDĚLE v OKTÁVĚ

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
© INTROIT

Žalm 26, 7, 8, 9.

Vyslyš, Hospodine, hlas můj, jímž volám k to—

bě, alleluja; k tobě mluví srdce, hledám/tvé
tváře; tváře tvé, Pane, budu vyhledávati; ne—
odvracej tváře své ode mne, alleluja, alleluja.
Žalm řýŽ. 1- Hospodin světlo mě a spása má:
koho se budu obávati?

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Všemohoucí věčný Bože, dej, abychom vždy
oddanou vůli ti osvědčovalí a upřímným srdcem
tvé velebnosti sloužili. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista, Syna tvého . . .
Připomínka Nanebevstoupení

Páně na straně 173.

© EPIŠTOLA

[. Petr. 4, 7-11.

Nejmilejší! Buďte opatrní a bděte na modlit—
bách. Především však mějte vytrvalou lásku
k sobě vespolek, nebot' láska přikrývá množ—
ství hříchů. Bud'te pohostinní navzájem bez
reptdní. Posluhujte si vespolek každý podle milo
sti, kterou" byl obdržel, jako dobří správcové
rozličné milosti Boží. Mluví-li kdo; jako slovo
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Ěoží; přisÍuhuje- ii kdo, čiň to jako z moci,
kterou Bůh uděluje, aby ve všem byl oslaven
Bůh skrze Ježíše Krista, Pána našeho.

©

Alleluja, alleluja.

Žalm 46, 9

Hospodin kraluje nade všemi národy, Bůh sedí
na trůnu svém svatém. Alleluja.

Jan 14,18.

Nezanechám vás sirotky,- jdu a

přijdu k vám a radovati se bude srdce vaše.
Alleluja.

© EVANGELIUM

Jan 15, 26-27a 16,1-4.

Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Když přijde Utěšitel, kterého ja pošlu
vám od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vy
chází, ten bude svědčiti o mně ;avšak i vy bu
dete svědčiti, neboť jste se mnou od počátku.
Toto _mluvil jsem vám, abyste se nepohoršili.
Z náboženské obce své vyloučí vás; ano při
chází hodina, že každý, kdo vás zabije, bude
se domnívati, že tím prokazuje službu Bohu.
A to vám učiní, poněvadž nepoznali Otce, ani
mne. Ale tyto věci jsem mluvil vám, abyste, až
přijde hodina jejich, se rozpomenuii, že ja jsem
je pověděl vám.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 46, 6.

Vstoupil Bůh za jásotu, Pán za zvuku pol
nice, alleluja.
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© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Neposkvrněné dary, Pane, necbt' nás očísří
a myslí naší dodají svěžesti nebeské milosti.
Skrze Pa'na našeho Ježíše Krista, Syna fvébo,
jenž s řebou žije a kraluje v jednotě Ducha
Svatého Bůh po všecky věky věkův.
Připomínka Nanebevstoupení

Páně na straně 175.

Preface o Nanebevstoupení Páně na str. 38.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Jan 17- Otče, když jsem byl s nimi, chránil
jsem těch, které jsi mi dal, alleíuja. Nyní však
jdu k tobě; neprosím, abys je vzal ze světa,
ale abys je ochránil od zlého, alleíuja, alíeluja.

© MODLITBA (Postcommunio)
Naplnění jsouce, Pane, svařými dary, prosíme,
dej, abychom v síálém díkučinění setrvávali.

Skrze Pána našeho..

Připomínka Nanebevstoupení
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Páně na straně 175.

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ
© INTROIT

Maudr. 1, 7.

Duch Páně naplňuje okrsek zemský, alleluja,
on, jenž všecko obsahá, zná každý hlas, alle
luja, alleluja, alleluja.
Žalm 67, 2- Povstaniž Bůh a rozptýleni bud'
tež nepřátelé jeho; a nechť prchnou před tváři
jeho ti, kdož ho nenávidí.

Sláva. Otci i Synu i Duchu Svatému....

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi dnešního dne srdce věrných
osvicenim Ducha Svatého poučil, dej nám, aby
chom v témže Duchu pravdu poznávali a z jeho
útěchy stále se radovali. 'Skrze Pána . . . v jed

notě téhož Ducha Svatého...

© ČTENÍ

Skut. ap. 2, 'l—ll.

Když se naplnili dnové l_etnic, byli všichni
učedníci spolu na témže místě-Ž.l strhl se náhle
s nebe hukot, jakoby ženouciho se prudkého
větru a naplnil celý dům, kdež seděli. l ukázaly
se jim jazyky jako ohňové rozdělujíce se a po
sadil jeden se na každého z nich. A všichni byli
naplnění Duchem Svatým a počali mluviti růz—
nými jazyky, jak jim dával Duch Svatý pro
mlouvati. Přebývali pak v Jerusalemě židé, muži
nábožni, ze všech národů pod nebem. A když

nastal ten zvuk, sešel se zástup a ustrnul,
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neboť slyšeli je mluviii každý jazykem svým.
[ žasli všichni a divili se řkouce: „Ne
jsou-liž iiio všichni, kieří mluví, Galilejci? l
kierak my každý slyšíme jazyk svůj vlasiní, ve
kierém jsme se zrodili? My Parihové a Medové
a Elamiié a obyvaielé Mes-Opoiamie, Judska
i Kapadocie, Poniu i Asie, Frygie a Pamlylie,
Egypia a končin Lybie, ležící při Cyreně,

i při—

chozí Římané, jak židé tak novověrci, křesťané
iArabové, — my slyšíme je mluviii jazyky na—
šimi o velikých skuicích Božích"

©

Allel-uja, alleluja.

Žalm 103, 30.

Vyšli Ducha svého a sivořeni budou a obnovíš
ivářnosi země. Alleluja.
Přijd, Duše Svaiý, naplň srdce svých věr—
ných a zapal v nich oheň lásky své.

Sekvence
Přijd', ó Duše přesvaiý, rač paprsek bohaiý
svěila svého v srdce vlíi.
Přijdiž, Oiče ubohých, dárce darů přemno—
hých, račiž mysli osviiii.
Božský. Uiěšiieli, sladký duší přiieli, rač nás
mile zoiavii.

V práci 'libý pokoji, horliieli v rozbroji, rač
nás v pláči ukojiil
O iy svěilo blažící, srdce v iebe věřící milosi—
ně rač naplnii.
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Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci,
vše mu může uškodit.
Skvrny duší našich“ smaž, vyprahlá též srdce
zvlaž, raněnó rač vyhojit.
Srovnej, co jest zkřiveno, ohřej, co jest stu
deno, a nám nedej zabloudit.
Rač nás v tebe věřící, vroucně tebe prosící
dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu, v smrti blabou
útěchu a _dej v radost věčnou vjít. Amen.
Alleluja.

©EVANGELIUM

Jan 14, 23—31.

Za onoho času řekl Pán Ježiš učedníkům
svým: „Miluje—li kdo mne, slovo mé zachová
vati bude a Otec můj si ho zamiluje; i přijdeme
k němu a příbytek si u něho učiníme. Kdo mne
nemiluje, slov mých nezachovavá
a přece
slovo, které slyšíte, není mé, nýbrž toho, který
mne poslal — Otce. Toto mluvil jsem vám,
u vás zůstáv—aje. Utěšitel pak, Duch Svatý,
kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás na—
učí všemu a připomene vam všecko, cokoliv jsem
mluvil vám. Pokoj svůj zůstavují vam, pokoj
svůj dávám vám; ne jako svět dává, já vám
davam. Nermutiž se srdce vaše, aniž se stra
cbuj. Slyšeli jste, že já jsem řekl vám: Jdu
a přijdu zase k vám. Kdybyste
dovali byste se, že jdu k Otci,
jest mne. A nyní pověděl jsem
by se stalo, abyste uvěřili, až
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mě milovali, ra—
nebot' Otec větší
vám to, prve než
se to stane. Již

nehudu mnoho mluviti s vámi, nehot' přichází
kníže tohoto světa a na mně nemá ničeho, avšak
aby poznal svět, že miluji Otce, a tak činím, jak
mi Otec přikázal."
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm-67.

Upevni, Bože, co jsi v nás způsobil,- pro
chrám tvůj, který jest v Jerusalemě, obětovati
budou tobě králové dary, alleluja.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Obětovaně dary, prosíme, Hospodine, posvět'
a srdce naše světlem Ducha Svatého očist'.
Skrze Pana .....
v jednotě téhož Ducha Sva—

tého....

Preface svatodušní V Mešním řádu na' straně 39. 5

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Skut. ap. 2. Náhle se strhl s nebe hukot,
jako ženoucího se prudkého větru tam, kde byli
shromážděni, alleluja, a všichni byli naplnění
Duchem Svatým a hlásali veliké skutky Boží,
alleluja.

© MODLITBA(Postcommunío)
Vlitim Ducha Svatého, Pane, bud'tež naše
srdce očištěna a skanutím jeho ovlažujici rosy
zúrodněna. Skrze Pána
v jednotě téhož
Ducha Svatého . . . .
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PONDĚLÍ SVATODUŠNÍ'
©INTROIT

Žalm 80, 17.

Nakrmil je tukem pšenice, alleluj'a; a medem
ze _skály nasytil je, alleluja, alleluja.
ZGlm lýŽ, 2. Plesejte Bohu, pomocníku naše—

mu, jásejte Bohu Jakobovu.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA(Collecta)
Bože, jenž jsi apoštolům svým dal Ducha
Svatého, splň zbožnou prosbu lidu svého a těm,
kterým jsi udělil víru, uděl také pokoje. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista Syna tvého, jenž
s tebou žije a kraluje v jednotě téhož Ducha
Svatého, Bůh po všecky věky věkův. Amen.

© ČTENÍ

Sk. ap. 10, 34, 42—48.

V těch dnech Petr otevřev ústa svá řekl:
„Muži bratři, Pán přikázal nám, abychom hlá
sali lidu a svědčili, že on jest ten, jenž byl od
Boha ustanoven soudcem živých i mrtvých.
Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze
jméno jeho dostanou odpuštění hříchů všichni,
kdo v něho věří." Když Petr ještě mluvil tato
slova, připadl Duch Svatý na všecky, kteří to
slovo slyšeli. l žasli věřící z obřizky, kteří byli

přišli s Petrem, že také na pohany vylila se
milost Ducha Svatého; slyšeli je totiž, ani mlu
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ví jazyky a velebí Boba. Tu promluvil Peir:
„Může-li kdo zabrániii vodě, aby nebyli po—
křiěni ii,

kieři přijali

Ducha

Svaíél'no, jakož

i my?“ [ rozkázal je pokřiíii ve jménu Pána
Ježíše Krisia.

© Alleluja, alleluja.

Skuí. ap. 2, 4.

Apoštolové mluvili rozličnými jazyky o velko
lepých dílech Božích. Alleluja.
Přijď, Duše Svaiý, naplň srdce svých věřících
a zapal v nich oheň lásky své.
Sekvence jako na Boží Hod svatodušní, str. 180.

© EVANGELIUM

Jan 3, 16-25.

Za onoho času řekl Pán Ježiš k Nikodémovi:
„Tak Bůh miloval svěi, že Syna svého jednoro—
zeného dal, aby nikdo, jenž v něho věří, neza—
hynul, nýbrž měl živoí věčný. Vždyť Bůh ne
poslal Syna svého na svět, aby soudil svěi,
nýbrž aby spasen byl svěi skrze něho. Kdo
věří v něho, nebývá souzen; kdo však nevěří,
již jesi odsouzen, poněvadž nevěří ve jméno jed—
norozeného Syna Božího. To pak jesi soud, že
svěilo přišlo na svěi, a lidé milovali více imu
nežli světlo; neboť skutkové jejich byli zlí.
Každý. zajisié, kdo činí zlé, nenávidí světla a
nejde ke světlu, aby nebyli usvědčení skuikové
jeho. Kdo však činí pravdu, jde ke světlu, aby
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skutkové jeho se zjevili, neboť v Bohu jsou vy
konání."
'
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 17, 14 a 16.

S nebe zahřměl Hospodin a Nejvyšší vydal
hlas svůj ; i objevily se prameny vod, alleluja.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Posvět'- milostivě, prosíme, Pane, tyto dary
a přijímaje tuto duchovní oběť, i nás sobě za dar
věčný připrav. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista . . .

K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communic)

Jan 14, 26. Duch Svatý poučí vás, alleluja,
o tom, co jsem pověděl vám, alleluja, alleluja.

© MODLITBA (Postcommunio)
Přispěj, prosíme, Pane, l<u pomoci lidu svému
a když jsi jej nebeskými tajemstvími naplnil,
braň jej proti zlobě jeho nepřátel. Skrze Pána

našeho Ježíše Krista...
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SVÁTEK NEJSVĚTĚJ-Šl TROJICE
(NEDĚLE |; Po SVATÉM DUCHU)

© INTROIT
Velebena budiž svatá Trojice a nerozdílně
Jednota. Oslavujeme jí, neboť učinila s námi
milosrdenství své.
ZGlm 8, 2- Hospodine, Pane náš, jak podivu—
hodné jest jméno tvé po veškeré zemi.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi dal svým
služebníkům vyznáváním pravé víry poznati slá—
vu věčné Trojice a v moci velebnosti klaněti
se Jednotě, prosíme, abychom pevností této víry
byli vždy ode všech protivenství chráněni. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž
s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého
Bůh po všecky věky věkův. Amen.
Připomínka neděle I. po Sv. Duchu:

Bože, sílo v tebe doutajících, vyhověj milostivě
našim prosbám, a poněvadž bez tebe nic ne
zmůže lidská slabost, poskytni nám pomoc s'vé
milosti, abychom plníce tvá přikázání, svými
úmysly i činy se tobě zalíbili. Skrze Pána na

šeho...
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© EPIŠTOLA

Řim.11,33—36.

O hlubokosti bohatství moudrosti a vědomosti
Božil Jak nevyzpytatelni jsou soudové jeho a
nevystihlé cesty jeho! Neboť kdo poznal mysl
Páně? Aneb kdo byl rádcem jeho? Aneb kdo
prve dal jemu a bude mu odplaceno? Vždyť
z Něho a _skrze Něho a k Němu jsou všecky
věci; jemu sláva na věky. Amen.

© GRADUALE

Dan. 3.

Blahoslavený jsi, Hospodine, jenž hledíš
v propasti a trůniš nad Cheruby.
Blahoslavený jsi, Hospodine, na obloze ne—
beské a chvály hodný na věky.
Alleluja, alleluja.
Blahoslavený jsi, Hospodine, Bože otců našich,
a chvály hodný na věky. Allelujaf

© EVANGELIU

M

Mat. 28, 18—20.

Za onoho času řekl Pán Ježiš učedníkům
svým: „Dána'jest mi veškerá moc na nebi i
na zemi. Protož jdouce učte všecky národy, křti
ce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,
učice je zachovávati všecko, co jsem přikázal
vám. A aj, já jsem s vámi po všecky dni až
do skonáni světa.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.
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© 0 F E RT O R | U M
Veleben budiž Bůh Otec, i Jednorozený Boží
Syn,

i Duch Svatý, neboť učinil s námi milo—

srdenství své.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Posvět', prosime, Hospodine, Pane náš, pro
vzývání svatého jména tvého iuio přinesenou
oběť a

nás skrze ni rač z-d-okonaliii pro sebe

v oběiní dar věčný. Skrze Pána našeho Ježíše
Krisia, Syna tvého, jenž s iebou žije a kra
luje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky
věky věkův. Amen.
Připomínka neděle I. po SV. Duchu:

Oběti naše iobě věnované, prosíme, Pane,
usmířen přijmi a uděl, aby nám prospívaly

k ustavičně pomoci. Skrze Pána našeho..<..
Preface k Nejsv. Trojici (nedělní) v Meš. řádu na str. 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communip)
Tob. 12, 6. Dobrořečme Bohu nebeské'rnu (:
přede všemi živoucími oslavujme ho, nebot—uči—

nil s námi milosrdensiví své.

© MODLITBA (Postcommunío)
Ať'nám prospívá ke zdraví těla i duše, Pane,
Bože náš, přijeií iéio sváiosii i vyznáva'ní věčné

svaié Trojice a její nerozdílně Jednoíy. Skrze
Pána našeho . . .
Připomínka neděle I. po SV. Duchu:
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Tak vzácnými mííostmí jsouce naplnění, tebe,
Pane, prosíme, abychom spasitelnými dary byli'
proniknutí a tebe chválíti nikdy neustávali. Skrze
Pána našeho . . .
Na konci Mše svaté se čte Evangelium I. neděle po
Svatém. Duchu.

EVANGELIUM

Luk. 6, 36—42.

Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Bud'te milosrdni, jakož i Otec váš milo—
srdný jest. Nesud'te, a nebudete souzení; ne—
odsuzujte, a nebudete odsouzení,- odpouštějte,
a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám
dáno,- míru dobrou a natlačenou a natřesenou
a vrchovatou dají do klina vašeho; neboť kterou
měrou měříte, tou bude vám odměřeno." Po
věděl pak jim i podobenství: „Zdali může slepec

slepce vésti? Nepadnou-líž oba do jámy? Není
učedník nad mistra, ale dokonalý bude každý,
bude-li jako mistr jeho. Což pak vidíš třísku
v oku bratra svého a trámu ve svém oku ne
pozoruješ? Aneb kterak můžeš říci bratru své
mu: „Bratře, nechej, at' vyvrhnu třísku z oka
tvého," sám ve svém oku trámu nevída? Po
krytče, vyvrz nejprve trám z oka svého a po
tom příhíédní, abys vyvrhl třísku z oka bratra
svého."
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SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
© INTROIT

Žalm 80,17.

Krmil je tukem pšenice, alleluja, a sytil je
medem ze skály, alleluja, alleluja, alleluja.
Žalm 80, 2_ Plesejte Bohu, pomocníku naše
mu, jásejte Bohu Jakobovu.
Sla'va Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi nám v podivuhodné svátosti pa—
mátku svého umučení pozůstavil, popřej, prosí
me, abychom svatá tajemství tvého Těla a Krve
tvé tak uctívali, abychom 'ovoce tvého vykoupení
stále v sobě okoušeli. Jenž jsi živ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého Bůh
po všechny věky věkův. Amen.

© EPIŠTOLA

1. Kor. 11, 23,29.

Bratří, já jsem přijal od Pána to, co jsem též
podal vám, totiž, že Pán Ježíš v té noci,; ve
které byl zrazen, vzal chléb a učiniv díky, roz
lámal jei a řekl: „Toto jest tělo mé, které se
za vás vydává; to čiňte na mou památku." Tak
též vzal i kalich po jídle a řekl: „Tento kalich
jest nová úmluva (potvrzena) mou krvi; to čiňte,
kolikrdtkoli jei píti budete, na mou památku.“
Kdykoli totiž jíte chléb tento a pijete kalich,
smrt Páně zvěstujete, dokavad nepřijde. Proto
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kdokoli bude jisti chléb tento aneb piti kalich
'Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně.
Zkusiž však každý sám sebe a tak z toho
chleba jez a z kalicha pij; neboť kdo jí a pije
nehodně, odsouzení sobě jí a pije, poněvadž
nerozeznává těla Páně.

© GRADUALE

Žalm 114, 15-16.,

Oči všech v tebe doufají, Hospodine, a ty
jim dáváš pokrm v čas příhodný. Otviráš ruku
svou a naplňuješ všecko živé požehnáním.
Alleluja, alleluja.
Jan 6, 56—57. Tělo mé vpravdě jest pokrm
a krev má vpravdě jest nápoj. Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

Sekvence
Chval, Sione, Spasitele,
chval Pastýře, Vůdce vřele,
prozpěvuj mu v písni čest.
Zněte slavné Chvalozpěvy,
slovo lidské neprojeví,
jak On velký, dobrý jest.

Chval dnes zvláště svého Pána,
velkámilost jest ti dána,
chléb ten věčný života,
který večer při svém stolu
dvanácteru apoštolů
dala věčná dobrota.
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Zazní píseň chvály hlasná,
zplesej radost naše jasná
v nebes dálné výšiny;
neboť dnes jest chvile slavná,
v níž se světí paměť dávná
této svaté hostiny.
Starý zákon končí vládu,
obět' podle nových řádů
věčný Král tu stanoví.
Nová doba nastupuje,
stíny noci ozařuje
světlo pravdy Kristovy.
Co Pán konal v_oné síni,
na oltáři Církev činí
k věčné jeho paměti.
Plníc věrně jeho slova,
chléb a víno světí znova
v spasitelné oběti,

Naučení nám se dává,
že zde chléb se tělem stává,
víno v krev se promění.
Co náš rozum převyšuje,
o tom Pán nás poučuje
světlem svého zjevení.
Pod různými způsobami
krev i tělo jeHo s námi

skutečně tu bytuje.
Ač se chléb a víno dělí,
přece Kristus vpravdě celý
pod způsobou každou je.
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Přijímáním nerozdvojen,
nerozdělen, nerozpojen,
celý nám se podává.
Byt' i sytil duši sterou,
všem se sdílí stejnou měrou,
neporušen zůstává.
Dobří, zlí ho požívají,
nestejný však úděl mají,
život, nebo věčný trest.
Dobrým spásu, zlým smrt chystá,
viz, jak jeden pokrm Krista
v účinku svém různý jest.
A když se i svátost láme,
v každé částce přijímáme,
co má celek přesvatý;
způsoba se rozlomila,
svátost jest, jak dříve byla
v úplnosti podstaty.

Aj, Chléb jasný cherubínů
stal se chlebem lidských synů,
v podíl čistým duším dán;
v předobrazech naznačený,
v beránkovi předurčený,
v maně byl nám zvěstován.
Pastýř náš jsi, Chlebe živý,
bud' i soudce milostivý,
naděje všech kajícíchl'
Ved' a chraň nás v celém žití,
slávu věčnou dej-_nám zřiti
v luzích ráje zářících!
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Bože mocný, vševědoucíf
chlebe živý, přežádouci
v sirasiech našich pozemských!
Dej, ať v nebi při ivém siolu
poživáme věčně spolu
blaha duchů nebeských!
Amen. Alleluja.

© EVANGELlUM

Jan 6, 56-59.

Za onoho času řekl Ježiš zásiupům židov
ským: „Tělo mě v pravdě jesi pokrm a krev má
v pravdě jesi. nápoj. Kdo- jí mé tělo a pije mou
krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne
poslal živý Otec, a ja živ jsem pro Oice, tak
i fen, kdo ji mne, živ bude pro mne. Taio, jesi
chléb, jenž s nebe sestoupil, ne jako ořcové\(va
ši) jedli (mannu) a zemřeli. Kdo ji chléb ienio,
živ bude na věky."
/
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Levn.2'1,ó.

Kněží Hospodinovi obětují Bohu kadidlo a
chléb a protož svaři budou Bohu svému a ne
poskvrní jména jeho, alleluja.

(ŠDTlCHÁ MODLITBA (Secreta)
Uděl milosiívě, prosime, Pane, své Církvi dary
jednoty a míru, které se tajemně naznačují dary
1.98

iéio oběti. Skrze Pána

našeho ježíše

Krisřa

Syna tvého...
Preface vánoční V Mešním řádu na straně 34.

© K sv. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
]. Kor. 11, 26—27.Kdykoliv jísfi budeře chléb
ienřo a z kalicha

píři, smriL Páně

budeře zvě—

síovafi, dokud nepřijde. Proto kdo bude jísii
chléb řenio anebo píři kalich Páně nehodné,
vinen bude tělem a krví Páně, alleiuja.

© MODLITBA (Postcommunío)
Učiň, prosíme, Pane, abychom' byli syceni
věčným požíváním tvého Božství, jež se před
obrazuje časným přijímáním řvého drahocenného
Těla a Krve. Jenž jsi živ a kraluješ . . .
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NEDĚLE v OKTÁVĚ BOŽÍHO

TĚLA

CD INTROIT
Žalm 17, 19—20.
Hospodin se stal mým ochráncem a vyvedl mě
na prostranství, vysvobodil mě, poněvadž si
mě oblíbil.

Žalm 17, 2-3. Miluji tě, Hospodine, sílo má:
Hospodin má tvrz a útočiště i vysvoboditel můj.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.

© MODLITBA (Collecta)
Dej, Pane, abychom měli stálou úctu a za
roveň í lásku k svatému jménu tvému, hebot'
nikdy nezbavuješ svého vedení těch, jež doko—
nalou láskou tebe milovati učíš. Skrze Pána na
šeho Ježíšeho Krista, Syna tvého, jenž s/tebou
žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po
všechny věky věkův. Amen.
Připomínka Božího Těla:

Bože, jenž jsi nám v podivuhodné svátostí pa
mátku svého umučení pozůstavil,

pOpřej, prosí—

me, abychom svatá tajemství tvého Těla a Krve
tvé tak uctívali, abychom ovoce tvého vykou
pení stále v sobě okoušeli. Jenž jsi živ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého Bůh
po všechny věky věkův. Amen.
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© EPIŠTOLA

1. Jan 3,13-18.

Bratři, nedivte se, jestliže svět vás nenávidí.
My víme, že jsme přešli ze smrti do života,
neboť milujeme bratry; kdo nemiluje, zůstává
ve smrti. Každý, kdo nenávidí bratra svého,
jesi vražedník ; a víte, že žádný vražedník ne
má života věčného v sobě zůstávajícího. Z toho
jsme poznali lásku Boží, že On položil život za
nás,- také my máme za bratry život položiti. Kdo
však má statek toho světa a vidí bratra svého,
an trpí nouzi, a zavře před ním srdce své,
kterak láska Boží zůstává v něm? Dítky, ne
mílujme slovem, ani jazykem, nýbrž skutkem
a v pravdě.

© GRADUALE

Žalm 119, 1-2.

K Hospodinu v souženi svém volávóm a on
mě vyslýchá. Hospodine, zbav _mě bezbožných
rtů a jazyka úskočného.
Alleluja, alleluj-a.
Žalm 7. 2- Hospodine, Bože můj, v tebe dou—
fám ; vysvobod' mě ode všech, kteří mě stíhají
a zachraň mě. Alleluja.

© EVANGELIUM

Luk. 14,16—24.

Za onoho času řekl Ježíš larizeům podo—
benství toto: „Jeden člověk učinil večeři velikou
a pozval mnohých. l poslal služebníka svého
v hodinu večeře říci pozvaným, aby přišli, ježto
všecko již jest hotovo. Ale oni všichni počali
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se jednomyslně vymlouvoti. První řekl jemu:
,Statek jsem koupil a musím vyjíti (: jej shléd—
nouti. Prosím tě, měj mě za omiuvena. A
druhý řekl: ,Patero spřežení volů jsem koupil,
a jdu je zkusit- prosím tě, měj mě za om uveno.
A jiný řekl: ,Ženu jsem pojal (] proto nemohu
přijíti. A služebník vrátiv se, zvěstovat to pánu
svému. Tu rozhněval se hospodář a řekl své—
mu služebníku: ,Vyjdi rychle na silnice a ulice
město (: zmrzačelé (: slepé i kulhavé uved' sem.'
l řekl .služebník: ,Pane, stalo se, jak jsi roz
kázal, a ještě jest místof ] řekl pán služebníko
,Vyjdi na cesty ke plotům (: přinut' vejíti, ať
se naplní dům můj. Pravímt' vám, že žádný
z ,:těch
n mužů, kteří byli pozváni, neokusí večeře
e
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©©FERTORIUM

Žalm 6, 5,

Obrot' se, Hospodine, o vytrhni mou duši,
spasiž mě pro své milosrdenství.

ČDTICHÁ MODLITBA (Secreta)
Nechť nás, Pane, očisti
jménu má býti zasvěcena, a
více přispívá, abychom žili
_Skrze Pána naš-eho Ježíše
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oběť, která tvému
den ze dne ať nám
životem nebeským.
Krista, Syna tvého,

jenž s řehou žije (: kroÍuje 'v' jeďnořě Ducha
Svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.
Připomínka oktávy Božího Těla: str. 194.
Preface vánoční V Mešním řádu na straně 34.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ' (Communío)
Žalm 12, 6_ Prozpěvovati budu Hospodinu,
který mně dobré prokázal a žalmy budu pěti
jménu Hospodina nejvyššího.

© MODLITBA (Postcommunio)
Přijovše svaté dary, prosíme, Pane, aby opě
tovným slavením řohořo tajemství

rostl i účinek

naší spásy. Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
Připomínka oktávy Božího Těla: str. 195.
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NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEžíšovA
V PÁTEK PO OKTÁVĚ BOŽÍHQTĚLA

©INTROIT

Žalm32,11.19.

Záměry srdce jeho zůstávají od pokolení do
pokolení, aby vychvátil duše jejich smrti a život
'jim zachoval v hladu. Alleluja, olleluja.
Žalm 32, 1. Plesejte spravedliví v Pánu,
slušít' upřímným zpívati chválu.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž nám v Srdci Syna svého, našimi
hříchy raněném, milosrdně otvírati ráčíš nevyvá—

žitelné poklady lásky, uděl nám, prosíme, aby
chom vzdávajíce mu zbožný hold své oddanosti,
také plnili povinnost hodného zadostčinění.

Skrze téhož Pána našeho...

© EPIŠTOLA

Étes. 3, 8-19.

Bratři! Mně přenejmenšímu ze všech věřících
byla dána milost tato zvěstovati mezi pohany
nevystihlé to bohatství Kristovo (: objasniti všem,
které jest zřízení v tom tajemství, jež od věků
bylo skryto v Bohu, Stvořiteli všeho, aby se nyní
skrze Církev uvedla ve známost knížetstvím o
mocnostem v nebesích přerozmonitá moudrost
Boží, podle úradku odvěkého, který vykonal
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v Kristu ježíši, Pánu našem, v němž mame
zmužilost a přístup s důvěrou skrze víru v něho,
Za tou příčinou skláním kolena svá před Otcem

Pána našeho Ježíše Krista, po němž se jmenuje
všeliký rod na nebi i na zemi, aby vám dal
podle bohatství velebnosti své skrze Ducha své
ho a v síle zmohutněti pro vnitřního člověka,
tak, aby Kristus přebýval skrze víru v srdcích
vašich, zakořeněných a založených v lásce,
byste mohli pochopiti se všemi věřícími, která
je šířka a délka i výše a hloubka, i poznati
Kristovu lásku převyšující veškeré poznání“, aby
ste byli naplnění ve veškerou plnost Boží..

© GRADUALE

Žalm 24,3 8-9.

l_askavý a upřímný je Pán, protož ukazuje
zbloudilým cestu. Vodí chud'asy ve spravedlnosti,
vyučuje mírné cestám svým.
Alleluja, alleluja.
Mat. 11, 29.

Vezměte jho mě na sebe a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete
pokoj duším svým. Alleluja.
Ve votivních mších po Devítníku vypouští se Alleluja
s veršem, místo toho se čte:
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Tractus

Žalm 102, 8—10.

Šlitovný (: milostivý je Pán, shovívavý (: nod
míru dobrotivý. Nekáró ustavičně oni nehrozí na
věky. Nečinívd nám dle našich hříchů, oni
nám neodpláci dle našich nepravostí.
V době velikonocní se vypoustí Graduale a Tractus
amísto toho se říká:

Alleluja, olleluja.
MGÍ- „,
Vezměte jho mě na sebe a 'učte se
neboť jsem tichý a_pokorný srdcem,- a
pokoj duším svým. Alleluja. Pojd'te
všichni, kteří pracujete (: obtíženi jste,
občerstvim. Alleluja.

©EVANGELIUM

29 et 28.
ode mne,
naleznete
ke mně
a já vás

Jan 19, 31—37.

Za onoho času, poněvadž byl pátek, tedy
židé, aby nezůstala tělo na kříži v sobotu, ne—
bot' den té soboty byl veliký, prosili Pilátu, aby
se jim zlómaly nohy a sňoli se s kříže. Přišli
tedy vojáci a zlómali nohy jednomu í druhému,
jenž s ním byl ukřižován. Když však přišlik Ježjšo
ví (: uzřelí ho již mrtvého, nezlomili mu nohou,
ale jeden z vojínů bodl jej kopími v bok, (: hned
vyšlo krev a voda. A ten, jenž to viděl, vydal
svědectví o tom, a pravdivé jest svědectví jeho.
Krcdo V Mešním řádu na straně 14.
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© OFERTORIUM

Žalm 68, Zlu

Poiupu (: uirpení očekávalo srdce mé. Čekal
jsem, kdo by se se mnou rmouiil, avšak marně,—
hledal jsem, kdo by mě potěšil, o nenalezl.
V době velikonoční ve votivních mších sv. bere se
následující Ofertorlum:

Žálm 39, 7-9.
Obětí zápalných za hřích jsi nežádál ; iu bych
byl řekl:' Hle, přicházím. Na počátku knihy je
psáno o mně, že plnim vůli řvou. Bože můj,
chci plnit vůli řvou, a zákon řvůj je v hloubi

mého srdce, ollelujá.

© TlCHÁ MODLITBA (Secreta)
Pohled', prosime, Pane, ná nevýslovnou lásku
Srdce milovaného Syna svého, aby dary, jež
fi podáváme, byly fi příjemnou oběií a nám
shlozením hříchů. Skrze iéhož Pána našeho...
Preface k Nejsv. Srdci V Mešním řáduína straně 39.
,)

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
Ján 19. 34- Jeden z vojínů oievřel kopím bok
jeho, a ihned vyšlo krev a Voda.
V době velikonoční bere se ve mších votivních násle
dující Commumo:
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Joan. 7, 37. Žízni-li kdo, přijď ke mně a při,

alleluja.
*.

MODLITBA_(Postcommunío)
Tvá svařá tajemství, Pane Ježíši, nechť v nás
rozníií božský žár, abychom okoušejíce lahody
tvého nejsladšího Srdce, učili se věcmi pozem
skými pohrdaii (: milovaii nebeské. Jenž jsi živ
a kraluješ s Bohem Oicem v jednotě Ducha
Svatého Bůh po všecky věky věkův.
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NEDĚLE TŘETÍ PO sv. DUCHU
v oktávě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
© INTROlT

Žalm 24,16 a 18.

Shlédni na mě (: smiluj se "nade mnou, Hospo
dine,- neboť jsem osamocený a ubohý. Pohled'
na mé ponížení a trápení a odpusť všecky hříchy
mé, Bože můj.
Žal 24_ _2_: K tobě, Hospodine, pozdvihují
svou [duši, oze můj, v tebe důvěřuji, at' ne

jsem zahanben.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku
věkův. Amen.

i nyní

i vždycky

i na věky

(LZ)
MODLlTBA (Collecta)
Bože, ochránce v tebe doutajicích, bez něhož
není nic silného ani svatého, rozmnož nad námi
své milosrdenství, abychom tebou řízeni a vedení
tak prošli úděly časnými, abychom neztratili věč
ných. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, jenž ,s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
Připomínka Nejsvětějšího Srdce;

Bože, jenž nám v Srdci Syna svého, našimi
hříchy raněném, milosrdně otvírati ráčíš nevy
vážitelné poklady lásky, uděl nám, prosíme, aby
chom vzdávajíce mu zbožný hold své oddanosti,

7
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také

plnili

povinnost

Skrze téhož Pána...

hodného

EPIŠTOLA
Čtení

zadostčiněni.

1. Pet. 5, 6-11.

prvního listu sv. Petra apoštola:

Miláčkové, pokořte se pod mocnou ruku Boží,
aby vás povýšil v čas navštívení, složíce veške—
rou svou starost na něj, neboť on má péči o vás.
Střízliví bud'te a bděte, neboť protivník váš d'á—
bel obchází jako lev řvoucí hledaje, koho by
pohltil. Jemu odpírejte silní ve víře, vědouce, že
totéž utrpení děje se bratrstvu vašemu ve světě.
Bůh pak všeliké milosti-, jenž nás povolal k věčné
slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení

sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní. Jemu sláva
a panování na věky věků, amen!

© GRADUALE

Žalm54,23,17al9.

Vlož starost svou na Hospodina a on tě za
chová. Když jsem volal k Hospodinu, vyslyšel
hlas můj “proti těm, kteří mě stíhají.

Alleluja, alleluja.
Žalm 7, 12. Bůh jest soudce spravedlivý,
mocný a trpělivý, zda—li se hněvá každý den?

Alleluja.

“53EVANGELIUM
Lukáš 15, 1—10.
Slova svatého Evangelia podle Lukáše:
Za onoho času přibližovali se k Pánu Ježíši
celníci a hříšníci, aby ho vyslyšeli, A tariseové
i zákoníci reptali, řkouce: „Tento přijímá hříš
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níky a jí s nimi." 1 odpověděl jim podobenství
tol'o, řka: „Který člověk z vás, maje sto ovec
a ztrativ jednu z nich, nenechá devadesáti, devíti
na poušti a nejde po té, která se byla ztratila,
až ji nalezne? A když jí nalezne, vloží jí s ra
dostí na ramena svá a přijda"domů svolá přátele
a sousedy a řekne jim: Radujte se se“ mnou,
neboť jsem nalezl ovci, která se byla ztratila.
Pravím vám,. že tak větší bude radost v nebe
sích nad jedním hříšníkem pokání čínícím, než
nad devadesáti devítí spravedlivými, kteří po—
kání nepotřebují. Aneb k-terá žena majíc de'set

drachem, ztratí-li jednu drachmu, nerozžehne
svíce a nemete domu svého a nehledá pilně, až
jí nalezne? A když ji nalezne, svolá přítelkyně
í sousedky své a řekne: „Radujte se se mnou,
neboť jsem nalezla a'rachmu, kterou jsem byla
ztratila." Tak pravím'vám, budou andělé míti
radost nad jedním hříšníkem pokání _činícím.“
Kredo V Mešním řadě na straně 14.

© OFERTO'RIUM

_

Zalm9,11,12a13.

Doutejtež v tebe všichni, kteří znají tvé jméno,
Hospodine, neboť neopouštíš těch, kteří tě hle—

dají. Zpívejte Hospodinu, jenž trůní na Sionu,
neboť nezapomněl na modlitbu ubožáků.

© TICHÁ MO-DLITBA (Secret'a)
Shlédní, Pane, na diary pokorně prosící Církve
a dej, aby věřící, ustavičně se posvěcujíce, ku
spáse své je přijímali. Skrze Pána našeho Ježíše
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Krisia, Syna ivého, jenž s iehou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky
věkův. Amen.
Připomínka Nejsvětějšího Srdce:

Pohled', prosíme, Pane, na nevýslovnou lásku
Srdce milovaného Syna svého, aby dary, jež ii
podáváme, byly ii příjemnou obětí a nám shla
zením hříchů. Skrze iéhož Pána . ..
V

Preface k nejsv. Srdci V Mešním řáde na straně “39.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
LUŘ' 151 10- Pravim vám: radují se andělé
Boží nad jedním hřišníkem pokání činicím.

© MODLITBA (Postcommunío)
Nechť nás, Pane, oživí přijařé sváiosii a smí—
řené připraví na věčné milosrdensiví. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista, Syna ivého, jenž s iebou
žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh
po všechny věky věkův. Amen.
Připomínka Nejsvětějšího Srdce:

Tvá svaiá iajemsivi, Pane Ježíši, v nás roz—
nět'iež božský žár, abychom okoušejíce' lahody
tvého nejsladšího Srdce, učili se pohrdaii věcmi
pozemskými a milovaii nebeské. Jenž jsi živ...
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NEDĚLE ČTVRTÁ po sv. DUCHU
© INTRQlT

Žalm26,152.

Hospodin světlo mě a spása má, koho se
budu báti? Hospodin ochránce života mého,
před kým se budu třásti2 Nepřátelé moji, kteří
usilovali zahubiti mě, sami se stali bezmocnými
a padli.
Žalm íýžx 3-= Byť i stany

své rozbili proti

mně: nebude se strachovati srdce mé.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.

© MODLITBA (Collecta)
Dej nám, prosíme, Hospodine, aby běh světa
v míru podle tvého řádu v náš prospěch 'byl
upraven a Církev tvá z pokojné oddanosti se

radovala. Skrze Pána našeho Ježíše Krista Syna
tvého jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Du—
cha Svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.

©) EPIŠTOLA

Řím.8,18-23.

Čtení z listu sv. apoštola Pavla k Římanům:
Bratři, myslím, že utrpení nynějšího času ne
jsou ničím proti budoucí slávě, která se zjeví
na nás. Vždyť i tvorstvo očekává s toužebností

213

zjevení synů Božích. Neboť marnosii bylo pod—
dáno ivorsivo, nikoli dobrovolně, nýbrž pro toho,
jenž je poddal s „nadějí, že i řvorsřvo bude osvo—

bozeno od poroby porušení ve svobodu slávy synů
Božích. Víme zajisté, že veškeré ivorsivo spolu
sténá a irpí bolest až dosavad. A nejen Ono,
nýbrž i my, ač máme prvoiiny Ducha, i my
sami v sobě siénáme,očekóvajíce synovsiví,(io—
iiž) vykoupení iěla svého v Kristu Ježíši Pánu
našem.

©GRADUALE

Žalm78,9a10.

Milosiiv bud', Hospodine, nám hříšným, aby
někdy neřekli pohané: Kde jesi Bůh jejich?
Pomoziž nám, Bože, Spóso naše: a pro česi
jméno svého, Hospodine, vysvobod' nás.
Allelujal Allelujal
Žalm 9: 5 G 10: Bože, jenž sedíš na řrůnu
a soudíš spravedlnost: bud' úiočišiěm ubohých
v soužení. Alleluja.


© EVANGELIUM

Lukáš 5, 1-11.

Slova sv. Evangelia podle Lukáše:

Za onoho času, když zósiupové na- Ježíše na
léhali, aby slyšeli slovo Boží, on sidl podle je
zera Genesareiského.
] uzřel dvě lodi, any
siojí podle jezera, rybáři pak vysioupivše z nich,
vypírali síiě. Vsioupiv tedy na jednu loď, která
paiřila Šimonovi, žádal ho, aby odrazil maličko
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od země. A posadiv se, učil z lodi zástupy.
Když pak přestal mluviti, řekl k Šimonovi: „Za
jed' na hlubinu a rozestřete sítě své k lovem."
A Šimon odpovídaje, řekl jemu: „Mistře, po
celou noc pracovavše, nic jsme nechytili, ale
k slovu. tvému rozestru sítí.“ A když to Učinili,
zahrnuli veliké množství ryb, až sít' jejich se
trhala. l pokynuli svým druhům, kteří _byli na
jiné lodi, aby přišli a jim pomohli. ! přišli a
naplnili obě lodi, takže se (téměř) potopovaly.
Uzřev to Šimon Petr, padl k nohám Ježíšovým
a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem
člověk hříšný.“ Úžas zajisté pojal ho a vše
cky, kteří byli s ním, nad lovem ryb, který uči
inili, podobně“ i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy,
kteří byli společníky Šimonovými. l řekl Ježíš
Šimonovi: „Neboj se, od toho času budeš lidi
loviti.“ A přirazivše lodi k zemi, opustili všecko
a šli za ním.
Kredo V Mešním řádu na, straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 12, 4-5.

Osvět' oči mé, abych neusnul snem smrti:
aby neřekl nepřítel můj: Zvítězil jsem nad ním.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Usmiř se, prosíme, Hospodine, přijetím obět
ních darů našich, a zkroť i vzpůrné naše vůle
k poslušnosti svých příkazů. Skrze Pána našeho
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Ježíše Krista Syna tvého, jenž s tebou žije a
kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny
věky věkův. men.
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
_

Žalm 17, 3. Hospodin tvrz má a útočiště mé
vysvoboditel můj: Bůh můj, pomocnikmůj.

© MODLITBA (Postcommunio)
Nechť nás očisti, prosíme, Hospodine, přijatá
tajemství: a moci svou at' nás ochrání. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista Syna tvého, jenž
s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svaté—
ho Bůh po všechny věky věkův. Amen.

NEDĚLE PÁTÁ po sv. DUCHU

CDINTROIT

Žalm26,7a9.

Vyslyš, Hospodine, hlas můj, jímž jsem volal
k tobě: Bud' pomocníkem mým, neopouštěj mne
ani_ž mnou pohrdej, Bože, spáso má.
Zalm týž, ': Hospodin světlo mě a spása
má, koho se budu báti?
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.
Vyslyš, Hospodine . . .

© MODLiTBA (Collecta)
“Bože, jenž jsi“připravil neviditelné statky těm,
kteří tě miluji, vlej do srdcí našich city lásky
k tobě, abychom tebe ve všem a nade vše mi
lujíce, dosáhli tvých zaslíbení, jež převyšují vše—

cka přání. Skrze Pána našeho Ježíše Krista
Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje vjed
notě Ducha Svatého Bůh po všechny věky
věkův. Amen.
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© EPIŠTOLA

1, Pen-a 3, 8-15.

_ Čtení prvniho listu sv. apoštola Petra:
Miláčkové, _všickni bud'ie jednomyslní, sou
ciini, brařrů milovni, milosrdni, pokorni; neod
plocujie zlým za zlé, oni spilánim za spiláni,
nýbrž naopak žehnejie, ježio jsie povoláni k to—
mu, obysie požehnání obdrželi dědictvím. Neboť
kdo chce milovali život a viděli dobré dny,
zdržuj jazyk svůj od zlého o riy své od toho,
aby nemluvily lstivě,- odvrat' se od zlého (: čiň
dobré; hledej pokoje a sháněj se po něm, ne—
bot' oči Páně (jsou obráceny) ná spravedlivé a
uši jeho k prosbám jejich, ale hněv Páně proii
těm, kteří činí zlé. A kdo jesi, jenž by vám
uškodil, budete-li horliřeli o dobré? Ano bysie
i trpěli pro spravedlnosi, jsře blahoslavení. Po
sirochu jejich však se nebojie áni nelekejře;
ale Krisřa Pána oslavujie ve svých srdcích.

©GRADUALE

Žalm83,1009.

Zášřiio naše, shlédni, ó Bože, (: popaiři no
služebníky Své. Hospodine, Bože zásiupů, vyslyš
prosby služebniků svých.
Alleluja. Alleluja.
Žalm 20: 1-= Hospodine, ze sily řvé se rodo—

vaii bude král, a nad sposením řvým plesoii
bude převelice. Allelujá.
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©EVANGELIUM

Mat. 5, 20—24.

Slova sv. Evangelia podle Matouše:
Za onoho času Pán Ježiš řekl učedníkům
svým: Nebude—li hojnější spravedlnost vaše nežli
zákonikův a tariseův, nevejdete do království
nebeského. Slyšeli jste, že řečeno jest starým:
Nezabiješ! Kdo by pak zabil, hoden bude
soudu. Jó vša
pravím vám, že každý,
kdo se hněvá na bratra
svého, hoden
bude soudu. Kdo by však. řekl bratru svému
,racha', hoden bude “velerady, a kdo by řekl
,blózne', hoden bude pekelného ohně. Přinášiš-li
tedy dar svůj k oltáři, a tam se rozpomeneš,
že bratr tvůj má něco proti tobě, zanechej tam
daru svého před oltářem a jdi prve, smiř se
s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm 15, 7 a 8.

Dobrořečiti budu Hospodinu, jenž mi dal po
rozumění: budu míti Boha před očima svýma
vždycky: když je mi po pravici, nepohnu se.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Nakloň se slitovně, Hospodine, ke snažným
prosbám našim a tyto obětiny služebniků a
služebnic svých dobrotivě přijmi; aby, cožkoliv
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jeden každý obětoval ke cti jména tvého, všem
přispělo k spáse. Skrze Pana našeho Ježíše Kri—
sta Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky
věkův. Amen.
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

A

Ř Ž—í
SV. PRUIMANÍ

(Communio)

Žalm 26 A Jedné věci jsem žádal od Hospo
dina, té hledati budu (vždycky): abych pře—
býval v domě Hospodinově po všechny dny života
svého.

fil;MODLM'BA (?ostcommunio)
Uděl, prosíme, Hospodine, nám, jež jsi nasytil
darem nebeským, abychom byli od svých tajných
hříchů očištěni i od úkladů

nepřátelských

vy—

svobození. Skrze Pána našeho Ježíše Krista Syna
tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
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NEDĚLE ŠEST/Í po sv. DUCHU

i ĚNTŘGĚT

Žaim 27, 8—9.

Hospodin je síla lidu svého a záštita hojného
spasení Pomazané'no svého: spasiž lid svůj,
Hospodine, a požehnej dědictví svému, a řiď
je až na věky.
řýŽ 1_. K tobě, Hospodine, volati budu,
neo m čujy se prede mnou: abych se nepodobal,
když se ke mně nehlasiš, těm, kteří klesají do
prohlubně.
Slava Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.

© MODLITBA (Collecta)
Bože zastUpů, od něhož je všechno to, co je
nejlepšího: vštěp do srdci našich lásku k jmé—
nu tvému, a uděi nám vzrůst v nábožnosti, aby
to, co dobrého jest, bylo tvým působením pěstě
no, a vypěstěné horlivou zbožnosti chráněno.
Skrze Pána našeho Ježíše Krista Syna tvého,
jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha
Svatého 'Bůh po všechny věky věkův. Amen.
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©) EPIŠTOLA

Řím. ó, 3—l'l„

Čtení listu sv. apoštola Pavla k Římanům:
Bratří, nevíte-li, že my všickni, kteří jsme
byli pokřtěni v Krista Ježíše, v jeho smrt jsme
byli pokřtěni? Byli jsme tedy pohřbeni s ním
skrze křest ve smrt, abychom tak, jako Kristus
byl vzkříšen z mrtvých slávou Otcovou, i my
kráčeli v životě novém. Neboť jestliže jsme byli
vštípeni v něj co do podobnosti smrti jeho, za—
jisté i co do vzkříšení (budeme v něj-vštípeni),
to vědouce, že starý člověk náš byl spolu s
ním ukřižován, aby se zničilo tělo hříchu,

albychomnesloužili již hříchu. Vždyť kdo ze
mřel, jest zproštěn hříchu. Jestliže však jsme
zemřeli s Kristem, věříme, že také živi budeme
s ním, vědouce, že Kristus vstav z mrtvých, již
neumírá, smrt nad ním již nepanuje. Neboť že
zemřel, zemřel pro hřích jednou, že. však žije,
žije pro Boha. Tak i vy mějte zato, že jste
mrtvi pro hřích, živi však pro Boha v Kristu

Ježíši, Pánu našem.

GJGRADUAL'E

Žalm89,1301.

Obrať se, Hospodine, maličko a měj slitování
nad služebníky svými. Útočištěm stal jsi se nám,
Hospodine, od pokolení do pokolení.
Alleluja. Alleluja.
Žalm '30, 2-3;: V tebe, Hospodine, jsem dou—
tal, nebudu zahanben na věky. Ve spravedlnosti
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své vysvobod' mě a vyirbni mne; nakloň ke mně
ucha svého, pospěš a vyirbni mne. Alleluja.

© EVANGELIUM

Marek 8,1—9.

Slova sv. Evangelia podle Marka:
Zo onoho času byl s Ježíšem zásiup veliký.
a poněvadž neměli, co by jedlí, (Ježíš) svolov
k sobě učedníky své řekl iim: „Líiosi mám
nad zdsiupem, neboť- ble, již tři dni irvaji se
mnou a nemají, co by'jedli; (: r_OZpusiim-lije
lačné do jejich domů, zemdlí na cestě, neboť
někřeří z nich přišli z daleko.“ l odpověděli mu

učedníci jeb0:'„0dkud
bude kdo moci nasyiiii
je cbleby zde na poušti?“ l ořdzal se jich:
„Kolik cblebů máte?" Oni pak řekli: „Sedm."
l rozkázal zdsiupu, aby se rozložili na zemi.
A vzav sedm cblebův (: učiniv díky, rozlámol
je a dával učedníkům svým, aby je předklddoli.
l předložili je zástupu. Také měli několik rybi—
ček. ] požehnal je a řekl, aby je iaké před—
kládali. A oni jedli o nasyiili se, a sebrali po
zůsialé kousky, sedm košů. Bylo pak těch,
kteří jedli, asi čiyři iisice. l rozpustil je.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFEŘTORIUM

Žalm 16, 5 a 6-7.

Upevni kroky“ mě na siezkácb svých, aby
se nezakolísoly nohy mé; nakloň ucho svého
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a vyslyš slovo má; zjev podivuhodná milosrden—
ství svá, jenž zachraňuješ ty, kdož doufají v
tebe, Hospodine.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Nakloň se milostivě, Hospodine, k snažným
prosbám našim a tyto oběti lidu svého dobro
tivě přijmi; a aby tužba nikoho z nás nebyla

marná a žádost nezůstala nesplněna, učiň, aby
chom toho, oč s důvěrou žádáme, s jistotou
dosáhli. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

© K sv. PŘIJÍMQÁNÍ (Communío)
Zalm 26' 6' Obcházeti budu oltář a obětovati
budu ve stánku jeho žertvu plesání; prozpěvo
vati a na žaltář hráti budu Hosspodinu.

© MODLITBA (Postcommunio)
Naplnění jsme, Hospodine, dary tvými; uděl
nám prosíme, „abychom působením jejich byli
očištěni a jejich pomocí ochráněni. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou
žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po
všechny věky věkův. Amen.
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NEDĚLE SEDMÁ PO sv. DUCHU

© INTROIT

Žalm 46, 2.

Tleskejte rukama všichni národové; plesejte
Bohu jdsavým hlasem.
alm tamtéž. Ježto Pán jest svrchovaný,
hrozný: „veliký Král nade vší 'zemi.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jakož bylo na počátku nyni i vždycky i na
věky věkův. Amen.
Tleskejte rukama všichni národové, plesejte
Bohu s jásavým hlasem.

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jehož prozřetelnost se ve svých úrad
cich neklame, tebe pokorně prosime, abys všec
ko škodlivé odvrátil a všeho prospěšného nám
dopřál. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův.
Amen.

© EPIŠTOLA

1. Řím. 6, 19-23.

Bratři, lidskou věc- pravím pro slabost

těla

vašeho; neboť jako jste dávali údy své ve služ
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bu nečistotě _a nespravedlnosti k nepravosti, tak
nyní dejte údy své ve službu spravedlnosti k
posvěcení; vždyť, když jste byli služebníky hří—
chů, byli jste svobodní vzhledem ke spravedl-g
nosti. Nuže, který užitek měli jste tehdy? Věci,
za které se nynistydíte ; neboť konec těch věci
je smrt. Nyní však byvše osvobození od hříchu,
ale učinění služebníky Božími, máte užitek svůj
ku posvěcení, konec pak život věčný; neboť
odplata hříchu jest smrt, milodarem Božím však
(jest) život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.

© GRADUALE

Žalm 33.

Pojďte dítky poslyšte mne,- bázni Hospo—
dinově vás budu vyučovati. Přistupte k němu
a radostí zazáříte a tváře vaše nebudou zahan
beny.

Alleluja, allelujal
a rn 461 2- Tleskejte rukama všichni národo

vé; plesejteBohu

s jásavým hlasem. Alleluja.

©EVANGELIUM

Mat.7, 15-21.

Za onoho času 'Pán Ježiš řekl učedníkům
svým: „Mějte se na pozoru před nepravýmí pro
roky, kteří přichózejí k vám v rouše ovčím,
uvnitř však jsou vlci draví. Po ovoci jejich po—

zndte je: Zdali sbírají z trní' hrozny aneb z
bodláčí tíky? Tak každý strom dobrý nese ovo
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ce dobré, špatný strom ovoce špatné přináší.
Nemůže strom dobrý nésti ovoce špatné, ani
strom špatný přinášeti ovoce dobré. Všeliký strom
který nenese ovoce dobrého, bude výťat a na
oheň uvržen. Nuže tedy po ovoci jejich poznate
je. Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde
do království nebeského, nýbrž kdo činí vůlí
Otce mého, jenž jest v nebesích, ten vejde
do království nebeského"
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Dan. 3,40.

Jako zápalná oběť skopců a býků a tisíců
ovec tučných, tak bud' dnes obět' naše před
tváří tvou, aby se líbilo tobě; nebot' nebudou
zahanbeni, kdož doutají v tebe, Hospodine.

©T|CHÁ MODLITBA (Secreta)
Bože, jenž jsi rozličné starozákonní oběti je
dinou dokonalou obětí posvětil, přijmi obět' od
služebníků tobě oddaných a posvět' ji stejným
požehnáním jako dary Abelovy, aby, co jednot—
livci přinesli k uctění tvé velebnosti, všem pro

spělo ku spáse. Skrze Pána našeho Ježíše Kri
sta, Syna tvého, jenž' s tebou žije a kraluje v
jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky věky
věkův. Amen.
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.
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(&K sv. PŘUÍMÁNÍ
Žalm 301 3. Nakíoň
(: ys mne vyprostil!

(Communšo)

ucho svého (: _pospěš,

© MODLITBA (Postcommunio)
Tvoje léčivé působení, Pane, nechť nás mi—
losřivě z našich zvrácenosří vyhojí a k tomu,

co pravé jesř, dovede. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky
věkův. Amen.
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NEDĚLE OSMÁ PO SV. DUCHU

J,lNTŘQlH
Přijali jsme,

Žalm.36,10—ll.
Bože,

milosrdenství

tvé

upro—

střed chrámu tvého! Jako jméno tvé, Bože, tak
i chvála tvá až do končin země. Spravedl
ností plna jest pravice tva'.
Žalm tamt. 2.: Veliký jest Hospodin a nad
míru hoden jest chvály v městě Boha našeho,
na jeho svaté hoře.
Sláva Otci i Sy'nui Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův.

© MODLITBA (Coltecta)
Uštědřuj nám, prosíme, Pane, povždy milo
stivě Ducha správného smýšlení i konání, aby
chom, ježto bez tebe býti nemůžeme, podle
tebe mohli žíti. Skrze Pána našeho Ježíše Kri
sta, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny vě
ky věkův. Amen.
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© EPIŠTOLA

]. Řím. 8, 12-17.

' Bratři, jsme povinni nikoli tělu, abychom po
dle těla žili. Neboť budete-li žíti podle těla,
zemřete; budete-li však duchem kony těla u—
mrtvovati, budete žíti. Vždyť všichni ti, kteří
se dávají vésti Duchem Božím, jsou synové
Boží. Nepřijali jste zajisté ducha služebnosti,
abyste se zase strachovali, nýbrž přijali jste
ducha synovství, ve kterém voláme: Abba, Otče.
Anio i Duch vydává svědectví s duchem naším,
že jsme dítkami Božími. Jsme-li však dítkami,
(tedy) i dědici Božími a Spoludědici Kristovými._

© GRADUALE

Žalm 30.

Budiž mi Bohem ochráncem a místem útočiště,
abych byl tebou zachráněn.
Žalm 70, 1_: Bože, v tebe doufám. Pane, at'
nejsem nikdy z—ahanben.Alleluja, alleluja.

.
Žalm 47, 2.: Veliký jest Pán a nad míru
hoden chvály, v městě Boha našeho, na jeho
svaté hoře. Alleluja.

© EVANGELIUM

Luk. 16, 1-9,

Za onoho času Pán Ježíš pravil k učedníkům
svým: „Byl jeden člověk bohatý, který měl

správce (statků)'a .ten'byl' udán u něho, jako
by rozplýtváv-al jeho majetek.. l povolal ho k sc
bě a řekl jemu: „Co to slyším o tobě? Vydej
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pošei ze Správy své, neboť již nebudeš mozi sprd
vu vésři.“ l řekl spravce sam u sebe: „Co mám
dělaii? Neboť pán odnímá ode mne správcov
sfví. Kopaři nemohu, žebraři se stydím. Vím, co
učiním, aby mě přijali do domů svých, když
budu zbaven správcovsřví.“ A zavolav k sobě
jednoho každého z dlužníků svého pána, řekl
prvnímu: „Kolik jsi dlužen pánu svémug“ On
pak řekl: „Sto fun oleje." ] řekl mu: „Vezmi
úpis svůj a sedna' rychle, napiš padesát" Polom
řekl druhému: „Ty pak, kolik dluhuješg“ A on

řekl: „Sto korců pšenice" Dí jemu: „Vezmi
úpis svůj a napiš osmdesát“ l pochválil pán
správce nevěrného, že jednal opatrně; nebot'
lidé oddaní světu iomuřo jsou Opařrnější vzhle
dem k sobě vespolek, nežli lidé oddaní Bohu.
l jd pravím vám: Učiňie si přátele 2 mamony
klamné, aby, když dokonale, přijali vás do sia—
nů svých.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Žalm17,28032.

Lidu pokornému pomáháš, Hospodine, a oči
pyšných pokořuješ, neboť kdo jesi Bohem kromě
tebe, Hospodine?

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmi, prosíme, Pane, dary, křeré ii z řvé
šiědrosii přinášíme, a učiň, aby iaio svaiosvaiá
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fajemsřví mocí milosii řvé nás v obcování

ny—

nějšího života posvěcovala a dorados'ií věčných
vedla. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, jenž s iebou žije a kraluje v jednotě Du—
cha Svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.
Prefacc o Nejsv. Trojici v Mešním řádu na straně 21.

(S)i( sv. PŘEJÍMÁNÍ

Communío)

Zalm 331 9- Okusře a vizře, jak sladký jesi
Pan. Blahoslvaven člověk, jenž douřá v něho.

© MODLETBA(Postcommunio)
Budiž nám, Pane, nebeské tajemství k obno
vě duše i těla, abychom pociťovali účinek ioho,
co slavíme. Skrze Pána našeho Ježíše Krisřa,
Syna tvého, jenž s iebou žije a kraluje v jed—
notě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.

NEDĚLE DEVÁTÁ PO sv. DUCHU

© INTROIT

Žalm 53, 6-7.

Hle, Bůh mi pomáhá, Hospodin jest ochrán
cem cluše mé. Obrat' zla na mé nepřátele a pro
svou věrnost je 'vypleň, Bože, ochránce můj.
Žalm tamt. 3. Bože, ve jménu svém mne spas
a mocí svou mne vysvobod'.
,
Sláva Otci í Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku, nyní i vždycky i na věky vě
kův. Amen.

© MODUTBA (Collecta)
Nakloň sluchu milosrdenství tvého, Pane, k mo
dlitbám pokorně prosících, a abys přání žadate
lů mohl vyplniti, učiň, aby sobě žádali, co se
tobě líbí. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.

o) EPIŠTOLA

1.1<or.1o,ó-13.

Bratří, nebud'me žádostívi věcí zlých, jakož
i předkové naši jich zažádali; ani modláři ne
bud'me, jako (byli) někteří z nich, jakož jest
psáno: „Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali,
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aby hráli." Ani nesmilněme, jako někteří z nich
smilnili, a padlo jich v jednom dni dvacet tři
tisíce,- ani nepokoušejme Krista, jako někteří
z nich pokoušeli, a zahynuli od hadů; ani ne'—
reptejte, jako někteří z nich reptali, a zahynuli
od zhoubce. Toto pak všecko událo se jim před—
obrazně, napsáno však k výstraze pro nás, na
něž připadla doba poslední. A proto, kdo se
domnívá, že stojí, hled', aby nepadl. Pokušení
vás nezachvátilo, leč lidské,- Bůh však jest věr
ný, jenž nedopustí vás pokoušeti nad to, co mů—
žete (snésti),

nýbrž s pokušením učiní také _ú—

spěch, abyste mohli snésti.

© GRADUALE

Žalm 8, 2.

Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné jest
jméno tvé po vší zemi. Neboť velebnost tvá se
rozkládá po nebesích.
Alleluja, alle-luja.
Žalm 58, 2.:Vyprosti mě od nepřátel mých,
Bože můj! Od protivníků mých mě vysvóbod'.
Alloluja.

© EVANGELIUM

Luk. 19, 41-47.

Za. onoho času, když Ježíš se přiblížil k Je—

rusalemu a město spatřil, zaplakal nad ním, řka:
„Kdybys bylo poznalo i ty,-;a to (alespoň) v ten—
to den svůj, co jest tobě ku pokoji, — ale nyní
jest to skryto před očima tvýma. Neboť přijdou

234

na tebe dnové, ve kterých nepřátelé tvojí obklíčí
tě náspem a oblehnou tě a sevrou té se všech

stran, a na zem povalí tebe i dítkytvé,

které

jsou v tobě, a nenechají v tobě kamene na ka—
meni, poněvadž jsi nepoznala času navštívení
svého." A vešed do chrámu počal vyháněti pro
davače a kupující v něm,- řka jim: „Psáno jest:
Dům můj jest dům modlitby, vy však jste jej
učinili peleší lotroVskou.“ l učil každého dne
ve chrámě.
'
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Žalm 18.

Rozsudky Páně jsou spravedlivé, potěšující
srdce; soudy jeho jsou sladší medu a strdí.
Neboť také tvůj služebník ostříhá jich.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Dej nám, prosíme, Pane, abychom důstojně
obcovali těmto tajemstvím, neboť kolikrátkolív
se památka této oběti slaví, koná se dílo našeho
vykoupení. Skrze Pána našeho Ježíše Krista Sy
na tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
Preface o Nejsv. Trojici v Mešním řádu na straně 21.
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(bí)K SV. PŘEJÍMÁNÍ

(Communío)

Jan 6, 57. Kdo jí mé řělo (: pije mou krev,
zůsřává ve mně a já v něm, praví Pán.

© MODLITBA (Postcommunio)
Přijetí řvé svářosřř, prosíme,

Pane,

ať nám;

způsobí očišřění a udělí jednořu. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista Syna řvého, jenž s řebou
žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po
všechny věky věkův. Amen.
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NEDĚLE DESÁTÁ PO SV. DUCHU

© INTROlT

Žalm54,17,18,20,23.

Když jsem volal k Hospodinu, vyslyšel mou
prosbu, aby mě chránil před těmi, kteří na
mě dorážejí; a ponížíl je Ten, jenž jest před
věky a zůstává na věky. Přenes svou starost na

Pana a On 0 tebe bude pečovati.
Zalm 54, Z“: Vyslyš, Bože, modlitbu mou a
nepohrdej mou prosbou. Pohlédni na mě 'a vyslyš
mě.

Slava Otci í-Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku
věkův. Amen.

i nyní

i vždycky

i na věky

© MODLITBA (Coll'ecta)
Bože, jenž svou všemohoucnost projevuješ nej
více tím, že odpoustíš a se slitováváš, roz
hojni na nás své milosrdenství a učiň nás,
kteří za tvými přísliby spějeme, účastnými
statků nebeských. Skrze Pa'n'a našeho Ježíše
Krista Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky
věkův. Amen.
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© EPIŠTOLA

Korint l. 12, 2-11.

Bratří, víte, že, když jste byli pohany, k ně—
mým modlám jakkoli puzení jste chodili. Proto
vám oznamuji, že nikdo mluvě v Duchu Božím

nepraví: „Proklet bud' Ježíš," a nikdo nemůže
říci „Pán (jest) Ježíš“ leč v Duchu Svatém.
Jsou pak dary rozličné, ale tentýž Duch;
rozličné jsou služby, dle tentýž Pán, a rozličné
jsou působnosti, ale tentýž Bůh, který působí to
všecko ve všech. Každému však dává se zjevení
Ducha ku prospěchu.. Jednomu jtotiž' dává se
skrze Ducha řeč moudrostí, jinému řeč poznání
podle téhož Ducha, jinému víra v témž Duchu,
jinému pak dar uzdravování v tom jednom Du
chu, jinému divů, činění, jinému prorokování, ji—
nému rozeznávání duchů, jinému dar rozličných
jazyků, jinému vykládání řečí; to pak všecko pů
sobí jeden a týž Duch, rozděluje zvláště jednomu
každému, jak chce.

© GRADUALE

Žalm 16,8 a 2.

Střez mne, Pane, jako zřítelníci oka, ve stínu
svých perutí mne uschovej. “Od tváře tvé nechť

vyjde soud nade mnou: oči tvé vidí spravedlnost.

Alleluja, alleluja.
Žalm_ 64 2" Tobě náleží chvalozpěv, Bože,
na Sionu; tobě budiž splněn slib v Jerusalemě,
Alleluja.
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© EVANGELIUM

Luk. 18, 9—14.

Za onoho času Pán Ježíš pověděl k některým
lidem, kteří v sebe důvěřovali, že jsou spravedli
vi, a jinými pohrdali, podobenství toto: Dva"
lidé vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden
tariseus a druhý celník. Fariseus postaviv se
modlil se sám u sebe takto: „Bože, děkuji tobě,
že nejsem jako jiní lidé, lupiči, nespravedliví,
cizoložníci, aneb jako i tento celník. Postím se
dvakráte za týden, desátky dávám ze všeho, co
vytěžím." Ale celník stoje zdaleka, nechtěl ani
oči pozdvihnouti k nebi, nýbrž bil se v prsa svá
(: říkal: „Bože, bud' milostiv mně hřišnému."
Pravím vám: Tento odešel do svého domu 0
spravedlněn nad onoho, neboť každý, kdo se
povyšuje, bude ponižen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen.
Kredo V Mešním řádu na str. 14.

© OFERTORIUM

Žalm 24,1—3.

K tobě, Pane, pozdvihuji duši svou. Bože můj,
v tebe důvěřuji, nedej, abych byl zahanben; ať
se mi neposmivají nepřátelé moji; neboť, kdo
v tebe doufají, nedojdou hanby.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Tobě, Pane, bud'tež věnovány zasvěcené oběti,
které si nám dopřál přinášeti ke cti tvého
jména tak, abys nám jimi zároveň udílel též
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uzdravení. Skrze Pána'nošeho Ježíše Krista Sy
na tvého, jenž s tebou žije (: kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 50, 21_ Přijímcti budeš oběť s.prcivedl
nosti, žertvy o celopoly na oltáři svém, Hospo
dine.

© MODLITBA (Postcommunío)
Prosíme, Pane, Bože náš, nezbavuj _svédobro
tivé pomoci těch, které neustáváš obnovovoti
božskými svátostmi. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista Syna tvého, jenž s tebou žije (: kralu—
je v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny
věky věkův. Amen.
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NEDĚLEJEDENÁCTÁ PO SV. DUCHU.
© INTROIT

Žalm 67, 6—7,36.

Bůh trůní ve svém svatém sídle; Bůh, jenž
dopřává jednomyslným přebývati v domě. On dá
sílu a statečnost svému lidu.
Žalm 67, 2. Povstaň Bůh a rOZptýleni hud'tež
jeho nepřátelé; a ať prchají před tváří jeho "ti,
kteří ho nenávidí. Sláva Otci . . .

© MODLITBA (Collecta)
Všemohoucí věčný Bože, jenž v překypujíci
své dobrotivosti uděluješ prosícím více než za
sluhují a si přejí, vylej na nás své milosrdenství
a odpusť, co působí obavy našemu svědomí a
přidej i to, zač prositi se ani neodvažujeme.

Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

© EPlŠTOLA

Korint.1.15,1-10.

Čtení z prvního listu sv. Pavla ke Korintským-.
Bratři, oznamuji vám evangelium, které jsem
vám kázal, které jste také přijali, ve kterém též
trváte, skrze něž i ke spáse přicházíte, _ačli se
ho držíte tak, jak jsem vám je kázal, leč byste
byli uvěřili nadarmo. Podal jsem vám totiž mezi
prvními věcmi to, co jsem také přijal, že Kristus
umřel za hříchy naše podle Písem, a že byl po
hřben a že vstal z mrtvých třetího dne podle
Písem a že se ukázal Petrovi a potom jedenácti.
Potom se ukázal najednou více než pěti stům
8
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bratři, z nichž většina žije dosavad, někteří
však zesnuli. Potom se ukázal Jakubovi, poté
všem apoštolům. Nejposléze pak ze všech jako
nehodnému ukázal se i mně. Neboť já jsem
nejmenší z Apoštolů, jenž nejsem hoden slouti
Apoštolem, poněvadž jSem pronásledoval Církev
Boží. Milosti Boží však jsem to, co jsem, a mi
lost jeho ke mně nebyla marná.

©GRADUALE
V Boha doutalo srdce mě,
moci: tělo mé opět rozkvetlo
vše vyznam.
K tobě, Hospodine, jsem
můj, neodmlčuj se, nevzdaluj

Žalm27.7a1.
a došel jsem po
a s oddanosti mu,
počal volati: Bože
se ode mne.

Alleluja, alleluja.
Žalm 80 2- 3_ Plesejte Bohu, pomocniku na—
šemu, jásejte Bohu Jakobovu. Zapějte žalm libý
s citharou. Alleluja.

© EVANGELIUM

Mar. 7, 31-37.

Slova svatého Evangelia podle Marka:
Za onoho času Pán Ježíš vyšed z končin
Tyrských, přišel skrze Sidon k moři Galilejské-_
mu končinami desitiměstskými. l přivedli mu

hluchoněméno a prosili ho, aby naň vložil ruku.
A on pojav ho od zástupu v soukromí, vložil
prsty své v uši jeho a nasliniv si prst, dotekl
se jazyka jeho, a pohleděv k nebi, vzdechl a
řekl jemu: ,',Eteta“, to jest: „Otevři se.“ A
hned se otevřely uši jeho a rozvázala se vazba
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jazyka jeho, i mluvil správně. A přikázal jim,
aby nikomu o tom neříkali. Ale _čím více jim
příkazoval, tím více to rozhlašovali. l divili se"
nad míru řkouce: „Dobře učinil všecky věci;
i hluchým dává slyšeti a němým mluviti."
Kredo V _Mešním řádu na straně 14.

© oreRromuM

Žalm29, 2-3.

Vyvyšuji tě, Hospodine, neboť ujal jsi se mne
a nedopustil jsi, aby nepřátelé jásali nade mnou.
Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Shléd'ni milostivě, prosíme, Pane, na naši služ
bu, aby to, co obětujeme, tobě bylo darem pří—
jemným a nám posilou v naší křehkosti. Skrze

Pána našeho Ježíše Krista atd,.,
Preface o Nejsv. Trojici v Mešním řádu na straně 21.

©K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communío)
Přísl. 3: 9'10- Uctívej Pána svým majetkem a
prvotinami plodin svých; i naplní se sýpky tvé
hojností a.- lisy budou vínem přetékati.

© MODLITBA(Pos'tcommunio)
Nechť zakusíme, prosíme, Pane, z přijetí tvé
Svátosti posily pro duši i pro tělo, abychom na
obou uzdravení, z plnosti nebeského občerstvení
se radovali. Skrze -Pána našeho—Ježíše Krista . ..
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NEDĚLE DVANÁCTÁ PO “sv. DUCHU
© INTROIT

Žalm 69, 2—3,

Bože, na pomoc mi přispěj, Pane, k záchraně
rné pospěš. At' jsou zahanbeni a zastydí se ne—
přátelé moji, kteří usilují o mou duši.
Žalm 69; 4-Ať se obrátí zpět a zardi se, kteří
zamýšlejí se mnou zlé. Sláva Otci . ..

CŽ)MODLITBA (Collecta)
Všemohouci a milosrdný Bože, z jehož milosti
pochází, že ti tvoji věrni důstojně a chvalitebně
slouži, uděl nám, prosime, abychom bez úrazu
za tvými zaslibenimi spěli. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

n. Korint. 3, 4-9,

Čtení druhého listu sv. Pavla ke Korintským:
Bratři! Důvěru takovou máme skrze Krista
k Bohu, ne že bychom sami od sebe jako ze
sebe byli způsobili něco mysliti, nýbrž že způ—

sobilost naše jest z Boha, který nás také uzpů
sobil k tomu, abychom byli služebníky Zákona
nového, nikoli litery, nýbrž ducha; neboť litera
zabijí, duch pak oživuje. Jestliže však služba
smrti literami vrytá na kamenech byla oslovena,
takže synové israelšti nemohli pohleděti ve tvář
Mojžíšovu pro záři jeho obličeje, která pomijela,
kterak nebude více oslovena služba jeho ducha?

244

Neboť jesiliže služba odsouzeni byla slavná,
mnohem více oplývá slávou služba spravedlnosii.

© GRADUALE

Žalm 33, 2—3.

Dobrořečíii budu Hospodinu každého času,
vždy bude chvála jeho v ústech mých. V Pánu
chlubiii se bude duše má, at' to slyší mírní a ra
dují se. Alleluja, alleluja.
Žalm 87, 2. Pane, Bože spásy mé, ve dne
-í v noci volám před řvou iváří. Alleluja.

© EVANGELIUM

Luk. 10, 23-27.

Slova svaiého Evangelia podle Lukáše:
Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Blahoslavené oči, kieré vidí, co vy vidíte.
Neboť pravím vám, že mnozí proroci a králové si
přáli viděli, co vy vidíie, a neviděli, a slyšeii,
co vy slyšíte, a neslyšeli.“ 'A hle, jeden zákoník
vstal, aby ho pokoušel; i řekl: „Misiře, co
musím učiniti, abych obdržel živoi věčnýg" On
pak řekl jemu: „Co jesi psáno v zákoně? Kterak
iam čiešg“ A on odpověděv řekl: „Milovaii
budeš Pána Boha svého z celého srdce svého
a z celé duše své a ze vší síly své ize vši
mysli své, a bližního svého jako sebe samého."
[ řekl jemu: „Dobře jsi odpověděl; io čiň a živ
budeš" Ale on chiěje se ospravedlniii řekl
k Ježíšovi: „A kdo jesi můj bližníg“ l ujal se
Ježíš slova a řekl: „Člověk jeden šel z Jerusale
ma do Jericha a upadl mezi loiry, kteří ho ne—
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jen oloupili, nýbrž i zranili a odešli necl'iavše
'ho polomrtvéhq. l přihodilo se, že l<něz jeden šel
tou cestou a uzřev jej, pominul. Podobně i le—
vita přibyv k tomu místu a uzřev jej, pominul.
Samaritán však jeden konaje cestu přišel k ně—
mu a spatřiv ho pohnul se .milosrdenstvím.
[ přistoupil k němu a ovázal jeho rány naliv na

ně oleje a vína a vloživ ho na své hovádko'do
oravil ho do hospody a měl o něho péči. A dru—

hého dne vyňav dva denáry, dal je hospodské—
mu a řekl: „Měj o něho péči, a co nad to
vynaložíš, já ti nahradím, až se budu vraceti."
Kdo z těch tří zdá se tobě, že byl bližním to—

mu, jenž upadl mezi lotry?“ A on řekl: „Ten,
jenž mu prokázal milosrdenstvíf'l řekl mu Je—
žíš: „M, a čiň i ty podobně.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

OFERTORIUM

2.Mojž.32,11-14.

Modlil se Mojžíš před tváří Hospodina, Boha
svého a pravil: „Proč se, Hospodine, hněváš na
lid svůj? Ztiš hněv duše své ; vzpomeň na Abra—
l'iama, lzáka a Jakoba, jímž si přísahal, že jim
dáš zemi oplývající mlékem a medem.._“ l usmí“=
řil se Hospodin a upustil od zla, kterým l'll'Ole

lidu svému.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Prosíme, Pane, shlédni milostivě na oběti,
které klademe na posvátné oltáře: at' nám zjed—
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nají odpuštění a tvému jménu sla'Vu. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista . . .
Preface o Nejsv. Trojici v Mešním řádu na straně 21.

© K SV'. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 103, 13 a 15. Z úrody tebou přípra—
vené, Hospodine, bude nasycena země. Ty vy
vádíš ze země chléb a víno, obveselující mysl
člověka, olej, kterým se leskne obličej jeho a
chléb, který posiluje útroby člověka.

MODLITBA (Postcommunio)
Prosíme, Pane, nechť nás oživí svaté účasten
ství na tomto tajemství a zjedná nám odpuštění

i ochranu. Skrze Pana našeho Ježíše Krista...

NEDĚLE TŘINÁCTÁ PO SV. DUCHU
© INTR'OIT

Žalm 73, 20, 19 a 23.

Měj ohled, Hospodine, na úmluvu svou a duše
chudých svých neopouštěj docela, povstaň, Hos—
podíne a ved při svoji a nezapomínej na hlas
hledajících tebe.
Žalm tamt. 1. Proč jsi nás, Bože, docela
zamítl, hněvaje se rozhořčené na ovce pastvy

své? Sláva Otci...
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© MODLITBA (Collecta)
Všemohoucí věčný Bože, uděl nám vzrůsíu ve
víře, naději a lásce a abychom si zasloužilí do—
sáhnouti toho, co slíbuješ, učiň, ať milujeme, co

přikazuješ. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

Gal. 3, 16-20.

Číení lisřu sv. Pavla ke Galaíským:
Bratři! Abrahamovi byla řečena zaslíbení „a
poíomsívujeho". Nepravi: „A potomkům“ jako o
mnohých, nýbrž jako o jednom: „A poíomsivu ívé
mu"; řím jesi Kristus. Pravím íím íoío: Usíano
vení učíněného dříve od Boha neruší zákon daný
po čtyřech siech íříceíi leiech, tak aby zmařil io
zaslíbení. Neboť je-li dědíciví ze Zákona, není
již ze zaslíbení ; Abrahamovi však Bůh je “da—
roval zaslíbením. K čemu íedy zákon? Pro pře
síupy byl dán, dokavad by nepřišlo pořomšřvo,
jemuž zaslíbení bylo učiněno, byv zřízen skrze
anděly v ruce prosíředníka. Prosíředník íoíížne
ní jednoho, Bůh však jesi jeden. ]e-li ředy zá—
kon proíi zaslíbením Božím? Rozhodně ne. Ano,
kdyby zákon byl dán (jako takový) který by
mohl obžíviíi, spravedlnosí by byla skuíečně ze
zákona. Avšak Písmo uzavřelo všechno pod
hřích, aby zaslíbení z víry v Ježíše Krista do—
stalo se íěm, kieří věří.

© GRADUALE

Žalm 73, 20, 19 a 22.

Měj ohled, Hospodine, na úmluvu svou a „du
še chudých svých neopoušíěj nikdy již. Povsíaň,
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Hospodine, a ved' svou při, paměiliv budiž po
haněni svých služebniků. Alleluja, alleluja.
Žalm 89, 1-Hospodine, úiočišiěm sial jsi se
nám od pokolení do pokolení. Alleluja.

© EVANGELIUM

Luk. 17, 11-19.

Slova svaiého Evangelia podle Lukáše:

Za onoho času, když se Ježiš ubíral do Je
rusalema, šel po hranicích mezi Samařskem a
Galileji. A když vcházel 'do jednoho městečka,
potkalo se s ním desei mužů malomocných, kteří
sianuli zdaleka a pozdvihše hlasu pravili: „Je
žíši, Misiře, smiluj se nad námi!" A on uzřev
je, řekl jim: „Jděie, ukažie se kněžím." l stalo
se, když šli, uzdravili se. Jeden pak z nich vida,
že je uzdraven, navráiil se, hlasem velikým ve
lebě Boha, a padl na tvář k nohám jeho, čině
mu diky. A ten byl Samaritán. l promluvil Ježiš
a řekl: „Zdali nebylo jich desei uzdraveno? A
kde jesi jich devěi? Neshledal-li se nikdo, jenž:
by se byl vróiil a vzdal chválu Bohu, jedině
cizinec ienio?" A řekl jemu: „Vsiaň a jdi, víra.
iva tě uzdravila.“
“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

Žalm 30, 15-16.

V tebe jsem doufal, Hospodine, řka:_Tys Bůh
můj, v rukou tvých moje osudy.
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© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Shlédni milostivě, Hospodine, na svůj lid,
rshlédni milosíivě na dary: abys íouřo oběíí
usmířen udělil nám odpuštění a popřál, oč žádá—

me. Skrze “Pana našeho Ježíše Krisía . ..
Preface o Nejsv. Trojici vMešnírn řádu na straně 21.

© |< sv. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Moudr. 16,'20. Chléb s nebe dal jsi nám,
Hospodine, obsahující všechnu rozkoš a všecku
lahodnou chuť.

© MODLITBA (Postcommunio)
Přiiavše, Pane, nebeské sváíosii, prosime, aby
nás sílily k dosažení věčného vykoupení. Skrze

Pána našeho Ježíše Krista...

NEDĚLEČTRNÁCTÁ PO sv. DUCHU
© INTROIT

Žalm 83, 10-11.

Ochránce náš, Bože, p0paíř a pohled' na řvóř
Pomazaného svého; neboť lepší jesiLden v síních
ivých než tisíce jiných.
Žalm fam. 2-3. Jak“ milé jsou siánky ívé,
Hospodine sill Touží a prahne duše má po sí
ních Hospodinových.
.

Slava Ořci i Synu i Duchu Svaiému...

© MODLITBA (Collecta)
Chraň, prosíme, Hospodine, Církev svou usta
vičnou slíiovnosíí; a poněvadž bez tebe smrtel—
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„a

)

nost lidská jest slabá, necht' tvou pomoci, je
vzdalována škod a řízena ke spasení. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista, Syna tvého . . .

© EPIŠTOLA

Gal. 5, 16-24.

Čtení listu sv. Pavla Apoštola ke Galatům:
Bratří! Podle ducha žijte a žádostí těla ne
vykonáte. Nebo tělo žádá proti duchu, duch pak
proti tělu; ti totiž jsou proti sobě, abyste. nečinili
to, co byste chtěli. Jste-li však vedeni duchem, ne—
jste pod 'zákonem. Zjevny pak jsou-skutky těla,- jsou
to smilstvi, nečistota, nestydatost, chlipnost, modlo
služba, čarodějství, nepřátelství, sváry, řevni—
vosti, zlosti, osobitosti, různice, roztržky, Závist,
vraždy, opilství, obžerstvi a jiné věci jim podob
né; o těch vám předpovídám, jakož jsem byl již
předpověděl, že kdo takové věcidělají, králov
ství Božího nedojdou. Plodem ducha však je lás
ka, radost, pokoj, trpělivost, přívětivost, dobroti—

vost, shovívavost, tichost, důvěra, mírnost, zdrže
livost, čistota. Proti takovým věcem zákon není.
Ti však, kteří jsou Kristovi, ukřižovali tělo své
'i 's vášněmi a žádostmi.

© GRADUALE-

Žalm 117, 8—9,

Lépe jest důvěřovati v Hospodina, než věřiti
člověku. Lépe jest doutati v Hospodina, než spo—
léhati na mocné.

Alleluja, alleluja.
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Žalm 94- Pojd'te, plesejme Hospodinu, jásej
me Bohu, Spasiteli našemu. Alleluja.

© EVANGELIUM

Mat. 6, 24-33.

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času řekl Pán Ježiš učedníkům
svým: „Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti,
neboť bud' bude jednoho nenáviděti a druhého
milovati, aneb jednoho se přidrží a druhým po
hrdne. Nemůžete Bohu sloužiti a mamoně. Proto
pravím vám, nepečujte úzkostlivě o život svůj,
co byste jedli, ani o tělo své, čim byste se odi
vali. Neni—li život více nežli pokrm a tělo více

nežli oděv? Pohled'te na ptactvo nebeské, že
neseje, ani nežne, ani neshromažd'uje do stodol,
a Otec va'š nebeský živí je. Nejste-li vy dražší
nežli ono? A kdo z vás přemýšleje, může přidati
k postavě své loket jeden? A proč pečujete
úzkostlivě o svůj oděv2 „Pozorujte kvítí polní,
kterak roste, nepracuje aniž přede.
vím pak
vám, že ani Šalamoun ve vší slávě sve ebyl tak

oděn, jako jedno z nich. Jestliže tedy tai

polní,

která dnes jest a zítra do peci vržena bývá, Bůh
tak odívá, čím spíše va's, malověrní? Nepečujte
tedy úzkostlivě říkajíce: „Co budeme jísti, aneb
co budeme píti, aneb čím se budem odívatig"
Neboť toho všeho pohané hledaji; vi zajisté Otec
nebeský, že toho všeho potřebujete. Hledejte
tedy nejprve království Božího a spravedlnosti
jeho, a toto všecko bude vám přidám.“
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

252

© OFERTORIUM

Žalm 33, 8—9.

Anděl Hospodinův tábořil vůkol těch, kteří se
ho bojí a vytrhne je. Okuste a uvidíte, jak líbý
jest Hospodin.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Popřej nám, prosíme, Hospodine, aby tato
oběť spásy nás očistila z našich hříchů a naklo—
nila nam tvou slitovnou moc. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista...
Preface o Nejsv. Trojici v Mešním řádu na straně 21.

(8) K SV, PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Mat. 6- 33. Nejprve hledejte království Božího
a vše ostatní bude vám přidáno, praví Pán.

© MODLITBA (Postcommunio)
Nechť nás vždy očišťují a posilují tvé svá
tosti, Bože, a vedou k uskutečnění věčné spásy.

Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

NEDĚLE PATNÁCTÁ PO SV. DUCHU
© INTROIT

Zalm 85,1—3.

Nakloň, Hospodine, ucho svě 'ke mně a vyslyš
mne. Spasiž služebníka svého, Bože můj, doufa
jícího v tebe. Smiluj se nade mnou, Hospodine,
poněvadž jsem volal k tobě po celý den.
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Žalm iamže 4. Obvesel duši služebníka svého
poněvadž tobě, Hospodine,
zvedL

duši svou jsem po—

Slava Otci, i Synu, i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Církev řvou, Hospodine, slíiovnosi usiavična
očišťuj a upevňuj a poněvadž nemůže bez tebe
bez pohromy obstáli, budiž vždy ,ivou pomocí ří—

zena. Skrze Pána našeho Ježíše Krisia...

© EPIŠTOL-A

Gal. 5, 25-6, 10.

Čtení lisiu sv. Pavla 'Apošiólakke/Galaiům:
Bratři! Žijeme-li duchem, ducha také nasle—
dujme. Nebud'me marně chvály žádostivi, vespo—
lek se popouzejice. a jedni druhým závidíce.
Braiři, byl-li by někdo v-přenáhlení i siržen
k nějakému poklesku, vy, kieří jsie duchovní,
napravujie takového v duchu mírnosii, hledě
každý sám na sebe, abys také nebyl pokoušen.

Nesie břemena jeden druhého, aiak

naplníie

zakon Krisiův, neboť domnívá-li se někdo, že
jesi něčím velikým nejsa ničím, sám sebe klame.
Každý však zkoušej dílo svoje a iu bude míli
chloubu

toliko ihledě- k sobě,ani—koli se zřeřelem

na jiného; neboť každý své břímě ponese. Kdo
je vyučován- ve slově Božím, měj účasřensiví
s učitelem svým ve všem- dobru. Nemylře se,
.Bůh nenechá se posmívali, neboť co kdo bude
síti, to bude i žnouii. Kdo ioiiž rozsévá na svém
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těle, z těla bude sklízetí záhubu; kdo však roz
sévá na duchu, z ducha bude sklízeti život věč—
ný. Dobré čiňme bez ustání, neboť časem svým
budeme sklízeti, neochabneme-li. Nuže, pokud
máme kdy, čiňme dobré vůči všem, zvláště vůči
domácím víry.

© GRADUALE

Žalm 91, 23.

Dobré je znáti se k Hospodinu, a žalmy pěti
jménu tvému, Nejvyšší. Hlásati z rána tvoji mi—
lostivost a věrnost tvou za noci.
Alleluj'a, alleluja.
Žalm 94. 3- Neboť Bůh jest Pán veliký,
a král veliký nade vší zemí. Alleluja.

(5) EVANGELIUM

Luk.7,11-16.

Slova svatého Evangelia podle Lukáše:
Za onoho času “Pán Ježíš šel do města, které
slove Naim, a šli s ním učedníci jeho a zástup
veliký. Když pak se'přibližoval'ke bráně města,
hle vynášeli mrtvého, jediného to syna matky
jeho, a ta byla vdova,_a četný zástup z města
šel s ní. Spatřiv ji Pán pohnul se milosrden
stvím nad ní a řekl jí: „Neplač“ A přistoupiv
dotkl se mar; ti pak, kteří jej nesli, zastavili
se. ——„
l řekl: „Mládenče, tobě pravím, vstaňl"
A posadil se ten, jenž byl mrt'vý, 'a počal mlu
viti. l dal jej mateři jeho. Pojala pak všechny
bázeň a velebili Boha řkouce: „Prorok veliký
povstal mezi námi a Bůh 'navštívil licl svůj."
Krédo v Mešním řádu na straně 14.
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© OFERTORIUM

Žalm 39, 2-4.

Toužebně jsem čekal Hospodina a pohlédl na
mne a vyslyšel prosbu mou a vložil v ústa ma
píseň novou, chvalozpěv Bohu našemu

© TICHÁ MODLITBA (Secr

a)

Tvé svátosti, Hospodine, nechť nás ochraňují
a vždy bráni proti útokům d'áblovým. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista . . .
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Jan 6! 52Chléb, který já dám, tělo mé jest,
vydané za život světa.

MODLITBA (Postcommunio),
Nechť ovládne mysli naše i těla, prosíme,
Hospodine, působení nebeského daru, abychom
jeho účinnosti a nikoli svými smysly byli vedeni.

Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

NEDĚLEŠESTNÁCTÁ PO sv. DUCHU
© INTROIT

Žalm 85, 3 a 5.

Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť po
celý den k tobě volám. Neboť ty, _Pane, jsi slad
ký a mírný a štědrý v milosrdenství ke všem,
kdož vzývají tebe.
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Žalm tamt. [ Nakloň, Pane, ucha svého ke
.mně a vyslyš mne, neboť slabý a ubohý jsem já.

© MODLITBA (Collecta)
Tvá milost, prosíme, Pane, nechť nás vždy
předchází a provází a působí, abychom neustále
se snažili o dobré skutky. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista . ..

© EpišmLA

Etes. 3, 13-21

Čtení listu sv. Pavla Apoštola k Eteským:
Bratři! Prosím vás, abyste neklesali na mysli
v mých souženích pro vás,- jsout' slávou vaší. Za
tou _příčinou sklánim

kolena .svá před Otcem

Pána našeho Ježíše Krista, po němž se jmenuje
všeliký rod na nebi i na zemi, aby vám dal
podle bohatství velebnosti své skrze Ducha své
ho v síle zmohutněti pro vnitřního člověka,
tak, aby Kristus přebýval skrze víru v srdcích
vašich, zakořeněných a založených v lásce, aby—
ste mohli pochopiti se všemi svatými, která jest
šířka a délka i výše a hloubka, i' poznati
Kristovu lasku převyšující veškeré poznání, aby—
ste byli naplněni ve veškerou plnost Boží. Tomu
pak, jenž může učiniti všecko, mnohem více,
nežli prosíme, nebo rozumíme, podle síly, která
v nás působí, tomu budiž sláva v Církvi, a to
v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky vě
kův—. Amen.
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© GRADUALE

Žalm 101,16-17.

Báli se budou národové jména tvého, Hospo—
dine, a všichni králově země slávy řvé. Neboť
Hospodin vzdělal Sion a zjeví se ve velebnosii
své.

Alleluja, alleluja.
Žalm 97, “L Pějie Hospodinu píseň novou,
neboť podivuhodné věci učinil Pán. Alleluja.

© EVANGELIUM

Luk. 14, 1-11.,

Slova sv. Evangelia podle Lukáše:
Za onoho času vešel Pán Ježiš v sobotu do
domu jednoho z náčelníků řarizejských, aby iam
poobědval, a oni ho pozorovali. A hle, jeden člo
věk vodnařelný byl před ním. l promluvil Ježíš
a řekl k zákoníkům a farizeům: „Jesi dovoleno
v sobotu uzdravovaii čili nic?“ Ale oni mlčeli.
] ujav ho, uzdravil ho a propustil. A promluviv
k nim řekl: „Kdo jesi mezi vámi, jenž, padne-li
mu osel nebo vůl do jámy, nevyřáhne ho hned
v den soboiníg" A nemohli mu na to odpově
děii. Pověděl pak také k pozvaným podobensřví
pozoruje, kierak si vybírali přední místa ; pravilt':
„Když budeš pozván od někoho na svatbu, ne
sedej na místo přední, aby snad vzácnější než
iy nebyl pozván od něho, a přijda fen, jenž
pozval iebe i jeho, neřekl tobě: „Postup řomuřo
místo", a iehda počal bys s hanbou seděii na
místě posledním. Ale když budeš pozván, jdi,
posad' se na posledním mísiě, aby, když přijde
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fen, jenž řě pozval, řekl iobě: ,Příieii, posedni
výše.Í Tehdy budeš míří česř před spoiusiolují
cími: nebot' každý, kdo se povyšuje, bude po

nížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Žalm39,14a15„

Pane, ku pomoci mé shlédni: at' se zahanbí
a zasiydí, d
ledají duše mé, aby ji zničili.
Pane, ku pomoci mé shlédni.

©TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Očist' nás, prosíme, Pane, účinkem přítomné
oběti a způsob v nás svou siířovnosií, abychom

se jí zasloužili síáii účasinými. Skrze Pána...
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 70- Pane, na mysli budu mii jedině
spravedlnost řvou: Bože, učil jsi mě od mládí
mého, pročež ani až do siáří a šedin, Bože, ne
opouštěj mne.

© MODLITBA (Postcommunío)
Prosíme, Pane, očist' dobroíivě mysli naše a
obnov je nebeskýmí svaíosími, abychom odtud i
pro tělo nyní i v budoucnu dosáhli pomoci.

Skrze Pána našeho Ježíše Krisía...
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NEDĚLESEDMNÁCTÁ POSV. DUCHU
© lNTROlT

Žalm 118,137a 124„

Spravedlivý jsi, Hospodine, a správný je soud
tvůj: učiň se služebníkem
srdenství svého.

svým podle milo—

Žalm tamt. l. Blahoslaveni bezúhonni na
cestě životní, kteří chodí v zákoně Páně.

Slava Otci, i Synu, i Duchu Svatému. ..

© MODLITBA (Coilecta)
Dej, prosime, Pane, lidu svému, aby se chrá—
nil ďábelské nákazy a za tebou, jediným Bo—
hem, spěl čistOu mysli. Skrze Pána našeho Je—

žiše Krista..,
© EPIŠTOLÁ

Etes. 4, 1—6,

Čtení listu sv. Pavla Apoštola k Eteským:
Bratři! Napominám vás, já vězeň v Pánu:
Žijte důstojně toho povoláni, kterým jste povoláni,
s veškerou pokorou a tichosti, s trpělivosti, sná
šejice se vespolek v lásce, snažice se zachovávati
jednotu Ducha ve svazku pokoje. Jedno tělo
(jest) a jeden Duch, jakož také jste byli povolání
v jedné naději povoláni svého. Jeden Pán,
jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech,
jenž jest nade všemi a skrze všecky a ve všech
nás. Jenž jest požehnaný na věky věkův. Amen.
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© GRADUALE

Žalm 32,12 a &:

Blažený __národ, jehož Pánem
jejž si vyvolil Pán za dědictví.

SlovemPáně utvrzenajmesa

Bůh jest,- lid,

a dechem

úst jeho všechna síla jest.
Alleluja, alleluja.
Žalm lOl, 2. Pane, vyslyš modlitbu mou a
volání mé příjdiž k tobě. Alleluja.

© EVA N G ELi U M

Mat. 22, 34-46,

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času přistoupili k Pánu Ježíši fa
rizeové; i otázal se ho jeden z nich, učitel zá
kona, pokoušeje ho: „Mistře, které přikázání
v zákoně jest veliké?" Ježíš pak řekl jemu:
„Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého a z celé duše své a z celé mysli své.
To jest největší a první přikázání. Druhé pak
jest podobné jemu: Milovati budeš bližního své
ho jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních
záleží veškerý zákon i proroci." Když pak tari
zeové byli pohromadě, otázal se jich Ježíš řka:
„Co se vám zdá o Kristu? Čí jest syn?“ Řkou
jemu: „Davidův." l řekl jim: „Kterak tedy
David nazývá ho v Duchu Pánem pravě: ,Řekl
Pán Pánu mému: Sed' na pravici mé, dokavad
nepoložím nepřátel tvých za podnoží nohou tvých.Í
Nazývá—li to tedy David Pánem svým, kterak
jest synem jehoz" A nikdo nemohl mu odpově
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děti slova, aniž kdo již osmělil se od toho dne
oiázaii se ho.
Kredo V -Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

Daniel9,17, 18, 19.

Prosil jsem Boha svého já Daniel řka: „Vy—
slyš, Pane, prosby sluhy svého: dej zazářiii řvá
ři své nad svatyni svou; a milostivě shlédni na
lid ienio, nad nímž je vzýváno jméno ivé, Bože.

C7)TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Velehnosi řvou, Hospodine, pokorně prosíme,
aby iaio svoiá iajemsivi, jež konáme, nás zpro
stila provinění minulých i budoucich. Skrze Pá

na našeho Ježíše Krista...

Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

|< sv. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Žalm 75, 12-13. Sliby čiňie a plňie Pánu
Bohu svému všichni, kdož před ivář jeho dary
přinášíie, Bohu hroznému, jenž ničí pýchu knižoi,
hroznému všechněm králům země.

© M O D|. IT BA (Postcommunío)
Svářosimi ivými, všemohoucí Bože, nechť se
i chyby naše vyhoji i pomoci k věčné spáse se

nám dosiane. Skrze Pána našeho Ježíše Krisia...
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NEDĚLEOSMNÁCTÁ PIOsv. DUCHU
© INTROIT

Sir. 16, 18.

Dej mír, Hospodine, těm, kdo .se tě drží,
aby proroci tvojí pravdomluvnými byli shledání ;
vyslyš prosby sluhy svého a lidu svého lsraele.

letim 121, 1- Zaradoval jsem se nad tím,
co mi bylo řečeno: Do domu Páně půjdeme.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Colleckta)
Srdce naše řídiž, prosíme Pane, tvé milosrdné
působení, protože se tobě bez tebe líbiti nemů

žeme. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...
© EPIŠTOLA

]. Kor. 1, 4—8.

Čtení prvního listu sv. Pavla ke Korintským:
Bratři! Děkuji Bohu svému vždycky za vás,
za milost Boží, danou vám v Kristu Ježíši, že
ve všem jste v něm zbohatli, ve všelikém slově
i ve všelikém poznání, a tím jest i svědectví o
Kristu utvrzeno mezi vámi; a tak nejste pozadu
v žádné milosti a očekávat-e_zjevení Pána našeho
Ježíše Krista. On vás utvrdí až do konce,
abyste byli bez úhony v den příchodu Pána

našeho Ježíše Krista.
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© GRÁDUÁLE

Žalm 121, 1 a 7:

Zaradoval jsem se nad tím, co mi řečeno bylo:
Do domu Páně půjdeme. Budiž pokoj v hradbách
tvých a hojnost ve tvých věžích.

Alleluja. Alleluja.
Žalm 101, 16- Báti se budou národové jmé
na tvého, Hospodine a slávy tvé všichni krá
lové země. Alleluja.

ŽL EVANGELÍUM

Mat. 9, 1—8..

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času Pán Ježíš vstoupiv na lodič—
ku, přeplavil se a přišel do města svého. A hle,
přinášeli k němu ochrnulého, ležícího na loži.

A Ježíš, vida víru jejich, řekl ochrnulému: „Buď
dobré mysli, synu, odpouštějí se tobě hříchové
tvojí.“ A tu někteří ze zákoníků sí pomyslili:
„Tento se rouhá.“ Ale Ježíš, znaje smýšlení
jejich, řekl: „Proč myslíte zlé věci v srdcích
svých? Co jest snáze říci: „Odpouštějí se tobě
hříchové tvoji, aneb říci: „Vstaň a cho '3"
Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na
zemi odpouštěti hříchy, tedy —dí ochrnulému 
vstaň, vezmi lože své_ a jdi do domu svého."
] vstal a odešel “do svého domu. Uzřevše pak to
zástupové, báli se a velebili Boha, který dal
takovou moc lidem.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.
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© OFERTORIUM

2. Mojž. 24, 4—5.

Zasvěříl Mojžíš olfář Hospodinu, přínášeje na
něm celopaly a obětuje žerřvy; podával oběť
večerní ve vůní líbeznou Hospodinu Bohu před
zraky synů !sraelských.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Bože, jenž nás vznešenýmí dary féío oběti
činíš účasřnými jediného svrchovaného Božství,
udšl, prosíme, abychom, jako řvou pravdu po—
znávóme, osvědčovalí jí íaké důsřojnými mravy.

Skrze Pána našeho "Ježíše Krista...

Preface o Nejsv. Trojiciv Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 95, 8—9- Vezměře obětí a vejděíe do

síní jeho ;klanějíe se Panu ve svařém síánku jeho.

© MODLITBA (Postcommunio)
Díky ří vzdáváme, Pane, svaíým darem jsou—
ce nasycení, a prosíme řvé milosrdenství, abys
nás hodnýmí učinil jeho účastensíví. Skrze Pána
našeho Ježíše Krísřa . . .
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NEDĚLE DEVATENÁCTÁ PO sv.
DUCHU

©|NTROIT
Spása lidu jsem já, praví Hospodin: budou-li
v jakémkoli souženi volatí ke mně, vyslyším je
a budu jím Pánem na věky.
Žalm 77. 1- Patř, lide můj, na můj zákon,
nakloň sluch svůj !( slovům úst mých.

© MODLITBA (Collecta)
Všemohouci a mílosrdný Bože, odvrat' od nás
milostivě všelíká protívenství, abychom jsouce
volní na duchu i na těle, svobodnou myslí tvou
vůlí vykonávali. Skrze Pána našeho. . .

© EPIŠTOLA

Etes. 4, 23—28,

Čtení listu sv. Pavla Apoštola k Efeským:
Bratří! Obnovte se na duchu myslí své a
oblecte člověka nového, stvořeného podle Boha
ve spravedlnosti a svatosti pravé. Proto odložíce
lež, mluvte pravdu jedenkaždý s bližním svým,
neboť jsme vespolek údové. Hněvejte se, ale
nehřešte; slunce nezapadej nad hněvem vaším,
nedávejte místa ďáblu. Kdo kradl, již nekrad',
nýbrž pracuj spíše, dělaje rukama svýma dobré,
aby měl z čeho udělit tomu, kdo má nouzi.
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© GRADUALE

Žalm 140, 2„

Vznášej se modlitba má jako vůně kadidla:
před tvář tvou, Hospodine. 'Pozdvížení mých.
rukou budiž obětí večerní.

Alleluja, alleluja.
Žalm 104, 1. Chvalte Hospodina a vzývejte
jméno jeho. Hlásejte mezi národy díla jeho..
Alleluja.

© EVANGELIUM

Mat. 22, 1-14,

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času mluvil Pán Ježíš k velekněžírm
a tariseům v podobenství řka: „Podobno jest.
království nebeské králi, kterýž učinil svatbu
synu svému. ] poslal služebníky své, aby povo—
lali pozvané na svatbu; ale nechtěli přijiti. Opět.
poslal jiné služebníky řka: „Povězte pozvaným :.
Aj oběd svůj připravil jsem; volové moji a doby
tek krmný pobiti jsou a všecko jest připraveno;
pojd'te na svatbu." Ale oni nedbali a odešli,.
jeden do dvora svého, jiný po zaměStnání svém.
Ostatní pak zjímavše služebníky jeho, potupili
je a zabili. ] rozhněval se král a poslav vojska.
svá zahubil ony vrahy a město jejich zapálil.
Potom řekl služebníkům svým: „Svatba jest
síce připravena, ale ti, kteří byli pozváni, nebyli;
hodni. Jděte tedy na rozcestí, a kohokoli nalez—
nete, pozvete na svatbu." [ vyšli služebníci jeho
na cesty a shromáždili všecky, které nalezli,
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*zlé i dobré, a naplnila se svatba hodovníky.
'Vyšed pal< král, aby se podíval na hodovníky,
:spatřil tam člověka neoděného rouchem svateb—
nímš...l řekl jemu: „Příteli, kterak jsi sem vešel,
nemaje roucha svatebníhog“ On pal< oněměl.
Tu řekl král služebníkům: „Svažte ruae i nohy
_jeho a uvrzte jej do temnosti vnější; tam bude
_;pláča skřípění zubů; neboť mnoho jest povola
“ných, ale málo vyvolených."
,

Kredo v Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Žalm137,7

Když se budu potáceti uprostřed soužení,
*vzkřísíš mě, Pane, a proti zlosti mých nepřátel
'vztáhneš rul<u svou, a tvá pravice mne zachrání.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Prosíme tě, Pane, učiň, aby tyto dary, které
_před zraky tvé velebnosti přinášíme, nám sloužily

k spasení. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 118: 4: 5- Ty jsi ustanovil, aby přikázá
ní tvá bedlivě byla zachovávána. Kéž by smě
šovaly cesty mě k zachovávání tvých řádů!
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© MODLITBA (Postcommunío)
Tvé léčivé působení, Pane, nechť nás milostivě.
zbaví našich zlých sklonů. i dopomůže, abychom
se drželi pevně tvých přikázání. Skrze Pána.
našeho Ježíše Krista . . .

NEDĚLE DVACÁTÁ PO sv. DUCHU'
© lNTROlT

Daniel 3, 31, 29, 35„.

Vše co jsi nám učinil, Hospodine, podle prá
va a spravedlnosti jsi učinil, poněvadž jsme
před tebou zhřešili a tvých přikázání neposlou
chali ; avšak dej slávu svému jménu, a učiň s
námi podle množství milosrdenství svého.
Žalm118, 1, Blahoslavení bezúhonní na ces—
tě, kteří chodí v zákoně Páně.

© MODLITBA (Collecta)
Uděl prosíme Pane milostivě věrným svým
odpuštění a pokoj, aby i ode všech provinění
byli očištění, i klidnou myslí tobě sloužili. Skrze

Pána našeho Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA

Etes. 5, 15-21,

Čtení listu svatého Pavla k Eteským:
Bratři! Hled'te, kterak byste žili pečlivě, ne
jako nemoudří, nýbrž jako moudří, vykupujíce
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čas, neboť dnové jsou zlí. Proio nebud'ře nero
ZUmní, nýbrž srozumějie, kierá jesi vůle Boží.
A neopijejie se vínem, jesi v tom prosiopášnosi,
nýbrž naplňujie se Duchem svatým, mluvíce k
.sobě vespolek v žalmech a chvalozpěvech, a v
písních duchovních, zpívajice a hrajíce ve svém
.srdci Pánu, děkujice vždycky za všecko ve jménu
Pána našeho Ježíše Krisfa Bohu a Ořci. Poddáni
bud'ře jedni druhým v bázni Kristově.

© GRADUALE

Žalm 144,15-16,

Oči všech douiaji v iebe Hospodine a iy jim
dáváš pokrm v čas příhodný; Oivíráš ruku svou
»a naplňuješ každého živočicha požehnáním.
Alleluja, alleluja.
Žalm 107, Z. Připraveno je srdce mé, Bože,
tpřipraveno je srdce mé: budu zpivaři a hráli
iobě, slávo má. Alleluja.

Cs;EVANGE'LIUM

Jan 4, 46-53.,

Slova svaiého Evangelia podle Jana:
Za onoho času byl jeden úředník královský
“vKafornaum, jehož syn byl nemocen. Ten usly
šev, že Ježíš přichází z Judska do Galilee, ode
bral se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdra
vil syna

jeho;

neboť počínal umírali.

l řekl

k němu Ježíš: „Neuzříie-li divův a zázraků,
neuvěříte" Di jemu úředník královský: „Pane,
pojd', prve než umře syn můj.“ Di jemu Ježíš:

270

„Jdi, syn tvůj jest živ." Člověk te'n uvěřil slovu,
které mu pravil Ježíš, a šel. Když pak byl již
na cestě, služebníci jeho potkali se s ním a
zvěstovali mu řkouce, že syn jeho jest živ.
] otázal se jich na hodinu, ve kterou se mu
ulevilo. A oni mu řekli: „Včera v jednu hodi
nu odpoledne přestala mu zimnice.“ Poznal tedy
otec, že to byla ona hodina, ve které mu Ježíš
řekl: „Syn tvůj jest živ." l uvěřil _v něho on
sám i celý dům jeho.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTORIUM

'Žalm136, 1.

Nad řekami babylonskými, tam jsme sedávali
a lkali, když jsme si vzpomínali na tebe, Sione.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Prosíme, Pane, at' tato tajemství nám po
skytnou nebeský lék, a neřesti našeho srdce
nechť vyhladí. Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého . ý.
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21

© K, SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 118: 49—50- Pamatuj, Pane, na slovo
své k služebníku svému, kterým jsi mi dal na
ději,- ta mne utěšuje v mém ponížení.
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© MODLÍTBA (Postcommunšo)
Abychom se stali,

Pane,

hodnými

posvát—

ných darů,'učiň, prosíme, abychom stále byli
poslušni tvých přikázání. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista...

NEDĚLE DVACÁTÁ PRVÁ PO sv.

DUCHU
© lNTROIT

Esther 13, 9, 10, 11,

Na vůli tvé, Pane, spočívá všechno a není,
kdo by mohl oalolati vůlí tvé, neboť ty jsi učinil
vše: nebe i zemi a všecko, co jest v okruhu

nebes. Ty jsi Pánem veškerenstva.
Žalm 118 '1_ Blahoslavení bezúhonní
cestě, kteří chodí v zákoně Hospodinově.

na

© MODLITBA (Collecta)
Čeleď svou, prosíme, Pane, stálou dobrotivostí
ochraňuj, aby byla tvou záštitou uchována vše
ho protivenství i dobrými skutky tvému jménu
zůstala oddána. Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého . . .

© EPIŠTOLA

Etes. („no-17.

Čtení. listu sv. Pavla Apoštola k Eteským:
Bratři! Nechte se posilňovati v Pánu, a to
v moci síly jeho. Oblecte se v plnou zbroj Boží,
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abyste mohli čeliti úkladům d'áblovým, neboť
bojováni naše není proti krvi a tělu, nýbrž proti
knížatstvím a mocnostem, proti světovlddcům této
temnosti, proti duchům zlým v povětří. Proto vez—
měte plnou zbroj Boží, abyste mohli odolati
v den zlý a vykonajíce všecko státi (vítěz
ně). Stůjte tedy (pohotově) jsouce opásáni na
bedrech pravdou, oblečeni a obuti na nohou
hotovostí evangelia pokoje, vezmouce ke všemu
tomu štít víry, kterým byste mohli uhasiti všecky
ohnivé šípy nešlechetníkovy, a vezměte přílbici
spásy a meč Ducha, to jest slovo Boží.

© GRADUALE

Žalm 89,1-2,

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do
pokolení. Prve, nežli vznikaly hory, prve, než se
utvářela pevnina a okruh zemský, od věků do
věků, Bože, ty jsi!
Alleluja, alleluja.
Žalm 13. l-lsrael vyšel z Egypta, pokolení
Jakobovo z národa cizáckého. Alleluja.

© EVANGELIUM

Mat.18, 23-35.

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času pověděl Pán Ježíš učedníkům
svým podobenství toto: „Podobno jest království
nebeské králi, který chtěl počet klásti se služeb—
níky svými. A když počal počet klásti, přivedli
mu jednoho, který mu byl dlužen deset tisíc
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hřiven. Když pak neměl čím zaplatit, rozkázal
jej pán jeho prodati, též manželku jeho i dítky
a všecko, co měl-, a zaplatit. Padnuv tedy slu—
žebník ten před ním, prosil ho řka: ,Poshověj
mi„a všecko zaplatím tobě.Í l slitoval se pán
nad služebníkem oním, pr0pustil ho a dluh mu
odpustil. Vyšecl pak služebník ten, nalezl jed—
noho ze svých spoluslužebniků, který mu byl
dlužen sto denárů. l uchopil ho a hrdloval se
s ním řka: ,Zaplat', cos dlužen.Í Padnuv tedy
spoluslužebník jeho před ním, prosil ho řka:
,Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.Í Ale on
nechtěl, nýbrž odeíea', dal jej do žaláře, až by
zaplatil dluh. Uzřevše pak spoluslužebníci jeho,
co se událo, zarmoutili se velice a přišedše, po
věděli pánu svému všecko, co se bylo stalo.
Tu povolal ho pán jeho a řekl jemu: ,Služeb
níku nešlechetný, všecken dluh odpustil jsem
tobě, poněvadž jsi mě prosil; neměl—lijsi také ty
slitovati se nad spoluslužebníkem svým, jakož
i já slitoval jsem se nad tebou? l rozhněval se
pan jeho a dal ho mučitelům, dokud by nezapla
til všeho dluhu. Tak i Otec můj nebeský učiní
va'm, neodpustíte-li jedenkaždý bratru svému
ze srdcí svých.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

©OFERTOR|UM

Job 1.

Byl muž v zemi Hus, jménem Job; prostý,
přímý a bohabojný; a toho si vyžádal Satan,
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aby ho směl pokoušejí. ! byla mu dána moc
od Hospodina nad jeho sfařky i nad jeho tě
lem. ] zničil všechen jeho majetek i dírky
jeho. Též tělo jeho ranil těžkým malomocen—
sřvím.

_

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Přijmi, Pane, milosřivě oběti, kterými račíš
i sebe usmiřovaři, i nám obnovovati spásu ve
své přemocné dobrotivosti. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista....

Preface o Nejsv. Trojici v Mešním řádu na straně 21.

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Žalm 118, 81, 84, 86. Na řvou spásu je od
kázán-a a ve tvé slovo doufá duše má ; kdy vyko—
náš soud nad mými pronasledovařeli? Nešlecheř—

nici mne pronásledují, pomoz mi, Pane, Bože můj!

MODLITBA (Postcommunio)
Nasyceni pokrmem nesmrřelnosři, prosíme,
Pane, abychom to, co jsme úsřy přijali, řéž
čistou myslí v činy uváděli. Skrze Pana našeho

Ježíše Krista...
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NEDĚLE DVACÁTÁ DRUHÁ PO SV.

DUCHU
© iNTROlT

Žalm 129, 3—4.

Budeš-ii, Pane, hleděti na nepravosti, Hospo
dine, kdož obstojí? U tebe však je slitování,
Bože israelský.
Žalm tamt.

1—2. Z hlubin

volám k tobě,

Hospodine, Hospodine, vysiyš hlas můj.

© MODLITBA (Collecta)
Bože, útočiště naše a síio, nachyl se k zbož
ným prosbám své Církve, sám jsa původce zbož—
nosti, a uděl, abychom skutečně dosáhli toho,
zač s důvěrou prosíme. Skrze Pána našeho Je—

žíše Krista...

© EPIŠTOLA

Filip. 1, 6-11,

Čtení listu sv. Pavla Apoštola k Filippenským:
Bratři! Důvěřují v Pánu Ježíši, že ten, jenž
započal ve vás dílo dobré, dokoná je až do dne
Krista Ježíše. Vždyť jest mi spravedlivo smýšleti
to o všech vas, poněvadž vás mam v srdci ja
kožto ty, kteří jste všickni účastni mé milosti
jak v okovech mých, tak v hájení a utvrzování
evangelia; nebot' Bůh jest mi svědkem, jak
toužím po vás všech v srdci Ježíše Krista. A
za to se modlím, aby láska vaše víc a více se
rozmáhala v poznání a veškerém cítění, abyste
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schvalovali věcí lepší, abyste byli čísti a bez
úhony ke dni Kristovu, naplnění jsouce ovocem
spravedlnosti skrze Ježíše Krista ke slávě a
chvále Boží.

© GRADUALE

_Žalm 132, 1-2.

Hle, jak
dobré a utěšené,
přebývají—li
bratři svorně pospolu. Jest to jako vonná mast

na hlavě, kteráž stékala na bradu, na bradu
Aronovu.
Alleluja, alleluja.
_
Žalm 113, 11. Kdož se bojí Pána, at' clou—
tají v něho. On jest jejich pomocník a ochránce.
Alleluja.

© “EVANGELIUM

Matouš 22,15-21.

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času tarizeové odešedše radili se,
kterak by Ježíše polapili v řeči. l poslalí- k ně
mu učedníky své s herocliány řkouce: „Mistře,
víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě
Učíš a nedbáš na nikoho, neboť nepatříš na oso
bu lidskou. Pověz nám tedy, co se tobě zdá:
Sluší-lí dávati daň císaři, čili nic?“ Ale Ježíš po
znav zlobu jejich řekl: „Proč mě pokoušíte, po
krytci? Ukažte mi peníz daně." l podali mu
denár. A Ježíš řekl jim: „Čí jest tento obraz
í nápisŠm Řkou jemu: „Císařův." Tu řekl jim:
„Dávejte tedy, co jest císařovo, císaři, a co jest
' Božího, Bohu.“
Kredo v Mešním řádu na straně 14.
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© OFERTORIUM

Esther14,12013.

Rozpomeň se na mne, Pane, který máš vlá—
du nad všelikou mocí, a dej srovnalou řeč
v ústa má, aby se má slovo líbila před tváří
vládce.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Dej, milostivý Bože, at' řařo spasitelná

oběť

neustále nás našich vlastních vin zprošt'ujeiode
všeho prořivens-řvíchrání. Skrze Pána našeho...
VI!

Preface o Nejsv.»Trojici v Mešním raau na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Žalm 16, 6- Já !( řobě volám, poněvadž “mne
vyslýcháš, Bože. Nokloň ke mně sluchu svého
(: vyslyš slovo má.

© MODLITBA (Postcommunío)
Přijovše dary svařého řajemsřví, pokorně pro—
síme, Pane, aby to, co jsi nám uložil konoři na
svou památku, ku pomoci naší slabosři přispělo.
Jenž jsi živ a kraluje'š s Bohem Otcem v jednotě
Ducha svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
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NEDĚLE DVACÁTÁ TŘETÍ PO sv.
DUCHU
© INTROIT

Jerem.29,11,12 a 14.

Praví Hospodin: „Já obmýšlím myšlenky po—
koje a ne' trápení. Vzývati mě budete a já. vás
vyslyším a se všech míst přivedu nazpět vaše
zajaté."
_
Žalm 84, 2. Požehnal jsi, Hospodine, své
zemi, odvrátil jsi zajetí od Jakuba.

© MODLITBA(Collecta)
Odpusť, prosíme, Pane,
viny, abychom od vazeb
v křehkosti své dopustili,
vysvobození. Skrze Pána
Syna tvého. . ..

© EPIŠTOLA

svým národům jejich
hříchů, jichž jsme se
dobrotivostí tvou byli
našeho Ježíše Krista,
'

Filip. 3, 17-4, 3.

Čtení listu sv. Pavla Apoštola k Filíppenským:
„Bratři, bud'te mými následovníky a patřte
na ty, kteří tak žijí, jak máte příklad na nás.
Neboť mnoho žije těch, o nichž jsem vám často
pravil, nyni pak 'i s pláčem pravím, že jsou
nepřáteli kříže Kristova, jichžto konec jest za
hynutí, jichž bohem jest břicho a sláva v hanbě
jejich, těch totiž, kteří myslí na věci pozemské.
Vždyť naše obec jest v nebesích, odkud také
jako Spasitele očekáváme Pána našeho Ježíše
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Krista, který promění tělo naší nízkosti, aby
bylo podobno tělu slávy jel-to, a to podle moci,
kterou může také podmaniti si všecko. 'Proto.,
bratři mojí rozmilí a přežádoucí, radosti má
a koruna má, tak stůjte pevně—v Pánu, miláčko

vé. Evodii prosím a Syntycbu žádám, aby jedno
stejně smýšlely v Panu. Ano i tebe prosím,
pravý Synzygu, pomábei iim, neboť ony se mnou
pracovaly v evangeliu i s Klementemz a s ostat
ními spolupracovníky mými, jejichž jména jsou
v knize života.

© GRADUALE

Žalm 43, 8-9.

Osvobodil jsi nás, Pane, od našich sužo—
vatelů a zahubil jsi ty, kteří nás nenáviděli.
V Bohu se budeme bonositi ustavičně, a na
věky budeme vyznávati jméno tvé.
Alleluja, alleluja.
Žalm 129, 1-2. Z hlubin volám k tobě,
Hospodine, Hospodine, vyslyš modlitbu mou.
Alleluja.

(© EVAN GELlUM

Matouš 9, 18-26.

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času, když Ježíš mluvil k zástu—
pům, hle, představený jeden přistoupiv, klaněl
se mu řka: „Pane, dcera má právě skonala,
ale pojd', vlož na ni ruku svou a bude žití.“
l vstal Ježíš a šel za ním i učedníci jeho.
A ble, žena, která trpěla krvotokem dvanáct
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roků, přistoupila od zadu a dotkla se třepení rou—.

cha jeho, nebot' řekla sama u sebe: „Dotknu-li
se jen roucha jeho, budu uzdravena.“ Ale Je
žíš obrátil se a uzřev ji pravil: „Bud' dobré
mysli, dcero, víra tvá tě uzdravila." l byla
žena zdráva od té hodiny. Přišed pak Ježíš do
domu představeného a spatřiv píštce i zástup
hlučící, řekl: „Odejděte, neboť neumřela dívka,
nýbrž spí." [ posmívali se mu. A když byl
vypuštěn zástup, vešel a ujal ji za ruku její.
l vstala dívka. A roznesla se pověst ta po celé
té zemi.
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFlERTORIUM

Žalm 129, 1-2.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Hospodi—
ne, vyslyš modlitbu mou. Z hlubin volám k tobě,

Hospodine.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Obětujeme ti, Pane, obět' chvály, na po
vznesení služebnosti své, abys milostivě do
konal to, co jsi nám bez naší zásluhy udělil.
Skrze Pána našeho Ježíše Krista . . .
Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

(8)K SV. PŘIJÍMÁNÍ
Marek „,

(Communío)

24- Amen, pravím vám:' Začkoliv

v modlitbě budete

prosití, věřte, že obdržíte

a stane se vám.
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© MODLITBA (Postcommunio)
Prosíme, všemohoucí Bože, nedopouštěj, aby
lidským nebezpečím podlehli ti, jimž dáváš rado—

vati se z účastenství na darech božských. Skrze

Pana našeho Ježíše Krista...

NEDĚLEDVACÁTÁ ČTVRTÁ PO sv.
DUCHU
© INTROIT

Jerem.29,11,12 a 14.

Praví Hospodin: „Jó obmýšlím myšlenky po—
koje a ne trápení. Vzývati mě budete a ja vas
vyslyším a“ se všech míst přiveclu nazpět vaše

zajaté."
Žalm 84, 2. Požehnal jsi, Hospodine, své
zemi, odvrátil jsi zajeti od Jakuba.

© MODLITBA (Collecta)
Povzbucl', prosíme, Pane, vůli svých věrných,
aby z božského clíla usilovněji užitek vydávají—
ce, mocnější pomoci o:l tvé dobrotivosti nabývali.

Skrze Pana našeho Ježíše Krista...

© EPIŠTOLA
Čtení listu sv.Pavla

Kol. 1, 9-14.
Apoštola ke Kolosským.

Bratři, nepřestávame modliti _se a prositi za
vás, abyste byli naplnění poznáním vůle Boží
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ve vší moudrosti a rozumnosti duchovni, abyste
žili důstojně Boha, tak abyste se mu ve všem
líbili, ve všelikém díle dobrém užitek přinášejice
i.prospivajioe skrze poznání Boha, veškerou si
lou posilňováni jsouce podle moci velebnosti
jeho k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí
děkujice Bohu 'Otci, který nás učinil hodny,
abychom měli účast v podíle svatých ve světle,
který nás Vytrhl z moci temnosti; a přeložil do
království milovaného Syna svého. V něm ma
me vykoupení skrze krev jehq, odpuštění hříchů.

© GRADUALE

Žalm 43, 8—9.

Osvobodil jsi nás, Pane, od našich sužo—
vatelů a zahubil jsi ty, kteří nás nenáviděli.
V Bohu se budeme honositi ustavičně a na
věky budeme vyznávati jméno tvé.

Alleluja, alleluja.
Žalm 129, 1.2_ Z hlubin volám k tobě, Hos
lpodine,
Hospodine, vyslyš modlitbu mou. Alle
Uja.

© EVANGELIUM

Matouš 24, 15—35.

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onoho času řekl Pán Ježíš učedníkům
svým: „Když _uzříte ohav'nost zpuštění, která
jest předpověděna od proroka Daniele, kterak
stojí na miStě 'svatém,'— kdo to čte, rozuměj —
tehda, kdo jsou v' Judsku, 'utecte na hory, a kdo
jest na střeše,'nesestupuj, aby Vzal něco z do—
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mu svého, a kdo na poli, nevracej se, aby vzal
roucho své. Běda pak těhotným a kojícim v oněch
dnech. Modlete se však, aby útěk váš nenastal
v zimě nebo v sobotu; nebot' tehdy bude souže—
ní veliké, jakého nebylo od počátku světa až
dosavad, aniž kdy bude. A kdyby nebyli ukrá—
ceni dnové ti, nebyl by zachován nižádný člo—
věk; ale pro vyvolené budou ukráceni dnové ti.
Tehdy řekne-li vám kdo: ,Aj tuto jest Kristus
anebo tamto,' nevěřte; nebot' povstanou falešní
proroci, a budou činiti divy veliké a zázraky,
takže by se uvedli v blud, kdyby možno bylo,
i vyvolení. Aj, předpověděl jsem to vám. Řek
nou-li vám tedy: ,Aj, na poušti jest,' nevy—
cházejte; ,Aj, ve skrýšich jest,' nevěřte. Neboť
jako blesk vychází od východu a ukazuje se
až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.
Kdekoli bude tělo, tam shromáždí se i orlové.
A hned po souženi těch dnů slunce se zatmi
a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou pa—
ldati s nebe a moci nebeské budou se pohybo
vati. A tu se ukáže znamení Syna člověka na
nebi,- i budou kvíleti tehdy všecka pokolení
země a uzři Syna člověka přicházeti v obla
cích nebeských s moci velikou a s velebností.
A pošle anděly své s troubou a hlasem velikým;
i shromáždí vyvolené jeho ode čtyř větrů, od
končin nebes až do končin jejich. Od stromu
tíkovéhopak naučte se podobenství. Když ratolest
jeho již omládne a listí vyrazi, víte, že blízko
jest léto,- tak i vy, když uvidite všecky věci
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tyto, vězte, že blízko jest přede dveřmi. Amen
pravím vám: nepomine pokolení toto, až všecky
tyto věci se stanou. Nebe a země pominou, ale
slovo má nepominou.
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

-© OFERTORIUM

Žalm 129, 1—2.

Z hlubin vola'm k tobě, Hospodine, Hospodi
ne, vyslyš modlitbu mou. Z hlubin volám k tobě,
Hospodine.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Bud"milostiv, Pane, snožným našim prosbám,
a přijímaje oběti a modlitby svého lidu, obrať
k sobě srdce nás všech, abychom světských ža—
dostí zproštění, k nebeským tužbám se povzná

šeli. Skrze Pána našeho Ježíše Krista...

Preface o Nejsv. Trojici V Mešním řádu na straně 21.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Marek 11,24- Amen, pravím vám: začkoliv
.v modlitbě budete prositi, věřte, že obdržíte a
stane se vám.

© MODLITBA (Postcommunio)
Popřej nám, prosíme, Pane, aby léčivou mocí
těchto svátosti, jež jsme přijali, cokoliv jest
v naší mysli porušeného, bylo vyhojeno. Skrze
Pána našeho Jezrse Krista . ..“

"'

285

SVÁTEKPÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
POSLEDNÍ NEDĚLE v ŘÍJNU

common

Zjev.5, 12.

Hoden jest Beránek, kterýž byl zabit, vzíti
moc a bohatství a moudrost i sílu i čest.
Jemu sláva a panování na věky.
Žalm 71, 1, Bože, dej soud svůj Králi,
a Synu královskému své soudcovstvi.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

© MODLITBA (Collecta)
Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi chtěl v milo—
vaném Synu své—m,Králi veškerenstva, všecko
znovu vzdělati, uděl milostivě, aby _všecky čeledi

národů, rozdvojené ranou hříchu, poddaly se
jeho přelahodné vládě. Jenž s tebou žije a kra—
luje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky
věky věkův. Amen.

© EPIŠTOLA

Kolos. 1, 12-20.

Čtení z listu sv. Pavla Apoštola ke Kolos
ským:

,

.“

Bratři! Děkujeme Bohu Otci, jenž nás učinil
hodny, abychom měli účast v podílů svatých ve
světle, jenž nás vytrhl z moci temnosti a přenesl
do království Syna lásky své. V něm máme _vy
koupení skrze'krev jeho, odpuštění hříchů, on
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jesi obrazem Boba nevidiieinébo, prvorozencem
nade všecko ivorsivo, neboť v něm bylo sivo
řeno všecko na nebi i na zemi, vidiielné i ne—

vidiieiné, bud' že io jsou Trůnové nebo Pansiva
neb Knižeisiva neb Mocnosii, všecko je sivořeno
skrze něho a pro něho. A on jesi přede vším
a všecko v něm sioji. A on jesi hlavou iěia
zmrivých vsiaiýcb, aby ve všem on měl před'
nosi; neboť se zalíbilo, aby v něm přebývala
všecka plnosi a aby skrze něj smířil všecko
s sebou, uveda v pokoj skrze krev Kříže jeho
i co jesi 'na zemi, i co jesi v nebi, v Krisiu
Ježíši, Pánu našem.

© GRADUALE

Žalm 71, 8-11.

Vládnouii bude od moře k moři, od řeky až
ke končinóm okrsku zemského.

Aileluja, alleluja.
Daniel 7, 14, Vláda jeho je věčná Vláda,
kierá nebude odňaia a královsivi jeho je krá—
lovsivi, jež se nerozpadne. Alleluja.

© EVANGELIUM

Jan 18, 33-37.

Slova svaiébo Evangelia podle Jana:
Za onobo času řeki Piiai k Ježíšovi: „Ty
jsi kral židovskýg“ Ježiš odpověděl: „Sám—ii
od sebe io praviš, či-Íi jini pověděli ii o mně?“
Pilái odpověděl: „Zdáliž já- jsem Žid? Národ
ivůj a velekněží vydaii mi iebe. Co jsi učinilg"
Ježiš odpověděl: „Královsivi mě není z ioboio
svěia. Kdyby z ioboio svěia bylo kralovsiví mé,
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služebníci moji bránili by, abych nebyl vydán
Židům; ale království mě není odtud." l řekl
mu Pilái: „Tedy králem jsi ty?" Ježiš odpo
věděl: „Ano, já jsem Král. Já jsem se k tomu
narodil, a proto jsem přišel na svěi, abych
vydal svědecivi pravdě. Každý, kdo jesi z prav
dy, slyší hlas můj."

©OFERTORIUM

Žalm2,8.

Požádej mne, a dám ii národy ve ivé dě—
diciví a ve ivé vlasiniciví končiny země.

© TICHÁ MODLITBA.(Secreta)
Oběiujeme ii, Pane, žerivu za smíření lid—
siva; popřej, prosíme, aby fen, jejž iouio oběh
oběiujeme, udělil všem národům dary jednoty
a míru, Ježiš Krisius Syn Tvůj, Pán náš, jenž
s tebou žije a kraluje v jednoiě Ducha Svatého
Bůh po všecky věky věků. Amen.
VIV'

Preface o]e21s1Kristu Králi v Mešním řádu na straně 40.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communío)

Žalm 28_ Pán bude irůnii na věčnosii jako
Král; mírem požehná Pán lid svůj.

© MODLITBA (Postcommunio)
Přijavše pokrm nesmrielnosii, prosíme, Pane,
abychom my, kieří se honosíme, že bojujeme
pod praporem Krista Krále, s ním -na siolcích
nebeských věčně mohli kralovaii. Jenž s .iebou
žije a kraluje v jednoiě Ducha Svaiého Bůh
po všecky věky věkův. Amen.
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NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ P. MARIE
D_NE8. PROSINCE

© INTROITÍ
Plesati budu radosti "v Pánu a duše má
zaja'sa v Bohu mém, že mne oblékl v roucho
spásy a přioděl mě šatem Spravedlnosti jako ne—
věstu ozdobenou skvosty svými.
Žalm 29, 2. Budu tě vyvyšovati, jPane, neboť
ses mne ujal 'a nedais nade mnou jásati mým
nepřátelům.

_

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyni i vždycky i na věky
věkův. Amen.

© MODLl'T-BA(Collecta)
Bože, jenž
Synu svému
me tě, jako
Syna svého
abys i nám

jsi Neposkvrněným Početim Panny
důstojný příbytek připravil, prosi—
jsi ji pro předvídanou smrt téhož
předem uchránil všeliké poskvrny,
na její přímluvu popřál v čistotě

k tobě dojíti. Skrze téhož Pána našeho Ježíše
Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kralu—
je v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny
věky věkův. Amen.

© ČTENÍ
Příst. 8, 22—35.
Čtení z knihy Moudrosti:
Hošpodin vládl mnou na počátku cest svých,
prve'než byl co učinit, od pradávna. Od věčnosti
9
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ustanovena jsem a od pravěku, dříve než země
byla. Ještě nebylo propastí a já již počata jsem
byla; ještě se prameny vod neprýštily, ještě hory
u Veliké tíži nestály, před pahrbky já jsem byla
zrozena; ještě nebyl stvořil země, ani řek, ani
stěžejí okruhu zemského. Když připravoval ne
besa, byla jsem tam; když kruh kladl kolk'olem
hladiny hlubin, když mraky ve výši upevňoval,
když prohlubní zřídla se vzdouvala, když moři
vyměřoval hranice jeho, když zákon určoval
vodám, aby se nevylévaly ; břehů svých, když
odvažoval základy země, při něm jsem byla, pra
cujíc s ním, jsouc jeho rozkoši den co den, po
všechen čas hrála jsem před ním. Od té doby
“pohrávám na okrsku země a rozkoší mou jest
býti se syny lidskými. Nyní tedy, synové, slyš—
te mne. Blaženi, kdož ostříhají cest mých. Slyšte
poučení o bud'te moudří, a neodmitejte ho.
Blažen člověk, který mne poslouchá a který
bdí u dveří mých každý den a hlída' u veřejí
brány mě. Neboť kdo mne nalezne, nalezne
život a dojde spásy u Hospodina.

© GRADUÁLE

Judit 13, 23,15,10.

Požehnaná jsi, Panno Maria, od Hospodina,
Boha nejvyššího, přede všemi ženami na zemi.
Tys sláva Jerusalema, tys radost lsraele, tys
čest lidu našeho.
Alleluja, alleluja.
Velepíseň 4, 7 Všecka jsi krasna, Maria,
a poskvrny prvotní není na tobě. Alleluja.
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© EVANGELEUŠVÍ

Lukáš 1, 26—28.

Slova svatého Evangelia podle Lukáše:

Za onoho času poslán byl 'anděl Gabriel
od Boha do města galilejského, jemuž jméno
Nazaret, k panně, zasnoubené muži, jemuž jmé
no bylo Joset, z domu Davidova, a jméno pan—
ny Maria. A vešed k ní anděl řekl: „Zdráva
bud', milostiplná, Pán s tebou, požehnaná ty
mezi ženamil“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OTEŘTOŘlUM

l_ukáš l, 28

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; po—
žehnaná ty mezi ženami. Alleluja.

© 'i'iCHAMQDLITBA (Sscreia)
Přijmi, Pane, oběť spásy, kterou ti přinášíme
o Slavnosti Neposkvrněného Početí blahoslavené .
Panny Marie, a uděl, abychom vyznávajíce
předchozí tvou milostí, byla uchráněna všeliké po
skvrny, na její přímluvu byli zbaveni všech
provinění. Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jed
notě Ducha Svatého Bůh po všechny věky
věkův. Amen.
'.

v

Preface o Panně Maru: „a tebe v neposkvrneném
Početí" v Mešním řádu na straně 44.
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K sv. PŘIJÍMÁNÍ (Communio)
Slavné věci jsou třečeny o tobě„Maria, neboť
ti učinil veliké věci ten-, jenž jest mocný.

©'MO_DLITBA(Postcommunio)
Svátosti, jež jsme. přijali, .Pane ,Bože náš, kéž
v nás vyhojí rány oné“ "viny, od níž jsi Nepo—

skvrněné Početí blahoslavené Marie jedinečně
uchránil. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, který s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.

sv. APOŠTOLÚ PETRA A PAVLA
29. ČERVNA

© l'NTROIT

»Sk;op. 12, 11.

Nyní .vim, vpravdě, že Pán poslal Anděla
svého a v-ytrhl- mne z ruky Herodovy a ze
všeho očekáváni lidu židovského.
Žalm 138, 1—2- Hř—spodine,ty mne zpytúješ
a" “víš, kdy usedámf i kdy povstávám.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní' i vždycky i na věky vě
kův. Amen.
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Nyní vím vpravdě, že Pán “poslal Anděla
svého a vytrhl mne z ruky Herodovy a ze
'všeho očekávání lidu židovského.

© MODLITBA (Collecta)
Bože, který jsi dnešní den mučednictvím apo—
štolů svých Petra a Pavla posvětil, dej Církvi
své, aby ve všem následovala příkazu těch od
nichž počátek náboženství přijala. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, jenž s tebou
žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po
všechny věky věkův. Amen.

© ČTENÍ

Sk. ap. 12, 1-11.

Čtení ze Skutků apoštolských.
V tom čase král Herodes vztáhl ruce, aby
soužil některé z Církve. l dal usmrtiti mečem
Jakuba, bratra Janova, a vida, že se to líbí
židům, dal nadto zajmouti i Petra. Byly však
právě Velikonoce. Jav ho tedy, vsadil jej do
žaláře a dal ho střící čtyřem oddělením vojínů
o čtyřech mužích v úmyslu, že po Velikonocích
vyvede ho lidu. l byl Petr sice hlídán v žaláři,
ale modlitba konala se za něj od Církve k
Bohu bez ustání. Když pak ho Herodes chtěl
již vyvésti, Petr spal té 'noci mezi dvěma vo
jíny spoután dvěma řetězy, a strážní přede dveř
mi ostříhalí žaláře. A hle., Anděl Páně postavil
se u něho a světlo zazářila v obydlí; a udeřiv
Petra v bok, vzbudil ho a řekl: „Vstaň rychle."
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A řetězy spadly s rukou jeho. Řekl pak-Anděl k
němu: „Opaš se a přivaž si dole opanky."
! učinil tak. A řekl jemu: „Oděj se pláštěm svým
a pojd' za mnou.“ l vyšel a šel za ním; a
nevěděl, že jest skutečnost to, co se dělo skrze
Anděla, nýbrž domníval se, že má vidění. Pro
šedše pak stráží první; i druhou, přišli ku bráně
železné, která vede do města; ta otevřela se
jim sama. A vyšedše přešli jednu ulici, a hned
nato odstoupil Anděl od něho. A tu Petr přišed
sám k sobě řekl: „Nyní vím najisto, že Pa'n
poslal Anděla svého a vytrhl mě z ruky Hero
dovy a ze všeho očekávání lidu židovského."

4 GRADUALE

Žalm44, 17-18.

Ustanovíš je knížaty nad celou zemí ; pa
matovati budou na jméno tvé, Pane. Místo tvých
otců narodí se ti synové, proto tě budou národové
velebiti.

Alleluja, alleluja.
Mat. 16, 18. Ty jsi Petr, a na té skále vzdě
lám Církev svou. Alleluja.

© EVANGELÍUM

Matouš 16,13—19.

Slova sv. Evangelia podle Matouše.
Za onoho času přišed Ježíš do krajin Caesaree
Filipovy, otázal se učedníků svých řka: „Kým
praví lidé býti Syna člověka?“ l řekli jemu:
„Jedni Janem Křtitelem, jiní Eliášem, jiní Jere
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miášem neb jedním z proroků." Dí jim Ježíš:
„Vy pak kým mě býti. pravíteg“ Odpověděv Ši
mon Petr řekl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého." A Ježíš odvětiv řeki jemu: „Blahosla
vený jsi Šimone, synu Jonášův! neboť tělo,a
krev nezjevilo toho tobě, nýbrž Otec můj, jenž
jest na nebesích. i já pravím tobě: Ty jsi Petr,
to jest skala, a na té skále vzdělám Církev svou
a brány pekelné jí nepřemohou. A tobě dám
klíče království nebeského, a cokoliv svažeš na
zemi, bude svázáno i na nebi, a cokoliv roz
vážeš na zemi, bude rozvázário i na nebi."
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORlUM

Žalm 44, 17—18.

Ustanovíš je knížaty po vší zemi; pamětlivi
bud-ou jména tvého, Pane, v každém kmeni a
pokolení.

© TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Oběti, Hospodine, jež jménu tvému'k posvě—
cení přinášíme, ať provází apoštolská modlitba,
pro niž nám rač odpustiti a nás ochrániti. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž
s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého
Bůh po všechny věky věkův. Amen.
Preface o sv. Apoštolech V Mešním řádu na straně 41.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

Ty jsi Petr a na té skále vzdělám Církev Svou.
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MODLITBA (Postcommunío)
Pane, jenž jsi nás nebeským pokrmem nasytii,
rač nás přímíuvami apoštolů ode všeho protivenství
chrániti. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.

SVATÝCHCYRILA A METODĚJE
APOŠTOLÚSLOVANSKÝCH
5.ČERVENCE

© INTROIT

Žalm 131, 9-10.

Kněží tvoji, Hospodine, at' se odějí spravedi
ností a svatí tvoji at' ptesají. Pro .Davida, slu
žebníka _svého, nezamítej tváře svého Pomaza
ného.
Žalm 131, 1. Hospodine, bud' pamětliv Da—
vida a veškeré jeho nábožnosti.
A
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.
Kněží tvoji, Hospodine, at' se odějí spravedl—
ností a svatí tvoji at' plesají. Pro Davida, slu
žebníka svého, nezamítej tváře svého Pomaza—
ného.

'
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'

'

© MODLITBA (Collecta)
Všemohoucí., věčný Bože, jenž jsi slovanské
narody skrze blahoslavené vyznavače a bisku—
py své Cyrila a Metoděje k poznání svého jména
přivedl, dej, abychom, z jejich slavnosti se
radujíce, k jejich společenství byli přidružení.

Skrze Pana našeho Ježíše Krista, Syna tvého,
jenž s tebou žije a kraluje \! jednotě Ducha
Svatého Bůh po všechny věky věkův. Amen.

© EPIŠTOLA

Žid. 7, 23-27.

Čtení 'z listu sv. Pavla Apoštola k židům:
Bratři! (Z pokolení Levi) učiněno jest kněží
mi mnoho, poněvadž jim smrt bránila, aby nezů—
stávali, tento však má kněžství nepomijejíci,
poněvadž zůstává na věky; proto také může
dokonale spasiti ty, kteří přistupují k Bohu skrze
něho, jsa vždycky živ, aby za ně orodoval. Ta
kový zajisté příslušel nam velekněz, svatý, ne—
vinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a
vyvýšenější nad nebesa, jenž nema potřebí kaž
dého dne, jako kněží, konati nejprve oběti za
hříchy svoje, potom- za hříchy lidu; neboť to
učinil najednou, obětovav sebe sama Ježíš Kris—
tus, Pón náš. '

© GRADUALE

Žalm 131,16-17.

Kněze jeho obléknu ve spásu a jeho svatí
radostně budou plesati. Odtud dám vzrůst moci
Davidově, rozžehnu světlo svému Pomazanému.
Alleluja, Alleluja.
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Žalm 109: 4- Přísóhl Hospodin (: nebude
toho želeti: „Ty jsi knězem na věky podle řádu
Melchisedechova." Alleluja.
_

© EVANGELiUM

Luk. 10, 1—9.

Slova svatého Evangelia podle Lukáše:
Za onoho času vyvolil Pán ještě jiných sedm
desát dva a poslal je po dvou před sebou do
každého města i místo, kam hodlal sám přijíti.
l pravil k nim: „Žeň sice mnohá jest, ale děl
níků málo. Proste tedy .Pdna žně, aby poslal
dělníky na žeň svou. Jděte,- a_j, já posílám vás
jako ovce mezi vlky. Nenoste s sebou měšce,
ani mošny, oni obuvi, a nikoho na cestě nepo—
zdravujte. Do kteréhokoli pak do domu vejdete,
řekněte napřed: „Pokoj domu tomuto.“- A bu
de—litam člověk pokoje hodný, spočine na něm
pokoj váš, pakli ne, vrátí se k vám. V tom domě
Dak zůstávejte jedouce (: pijíce, co mají; neboť
hoden jest dělník mzdy své. Nepřecházejte
z domu do domu. A když vejdete do města a
přijmou vás, jezte tom, co 'vám předloží, o
uzdravujte nemocné, kteří jsou v něm, a rcete
jim: „Přiblížilo se k vám království Boží."

© OFERTORIUM

Žalm 67, 36.

Podivuhodný jest Bůh ve svých Svatých; Bůh
lsroelův sám dává svému lidu moc a sílu; chvá—
len bud' Bůh.
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© TECHÁMODLITBA (Secreta)
Shlédni, prosíme, Pane, na prosby naše a na
oběti svých věrných, aby ti byly milé při oslavě
tvých Svatých, a nám aby zjednaly pomoc tvé
slitovnosti. Skrze Pa'na našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenž s. tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všechny věky věkův.
Amen.
Preface obyčejná V Mešním řádu na straně 21.

© ji;-sv. pŘiEíMANí (Communío)
Mat. 10, 27_'Co vam pravím ve tmě, povězte
ve světle, a co slyšíte v ucho, hlasejte na stře
chách.

© MODLITBA (Postcommunio)
Všemohoucí Bože, jenž nam ráčiš udělovati
dary nebeské, dej, prosíme, abychom na přímluvu.
tvých svatých Cyrila a Metoděje pohrdali stat—
ky pozemskými. Skrze Pána našeho Ježíše Kris—

ta, Syna tvého, jenžs tebou žije a kraluje v jed
notě Ducha Svatého Bůh po všechny věky vě
kův. Amen.
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NANEBEVZETÍ BLAHOSLAVENÉ

PANNY MARIE
DNE 15. SRPNA

©|NTROIT
Radujme se všichni v Pánu, den sváteční
slavice ke cti Blahoslavené Marie Panny, z je
jíhož Nanebevzetí se radují andělé a spolu
chválí Syna Božího"
Zalm 44. 2-= Srdce mé překypuje projevy ra
dosti,- pravím: Dílo mé náleží Králi.
Sláva Otci i Synu i Duchu. Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův. men.

© MODLITBA (Collecta)
Promiň, prosíme, Hospodine, hříchy služebníků
svých, abychom skutky svými se tobě líbiti ne—
mohouce, byli spasení přímluvou Rodíčky Syna

tvého, Pána našeho. Jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky věky
věkův. Amen.

© ČTENÍ

Sir-ach24, 11-13, 15-20.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Ve všem hledala jsem odpočinutí a v dě
dictví Páně přebývatí budu. Tehdy přikázal a
řekl mi Stvořitel veškerenstva,
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a kterýž stvořil

mě, spočinul v stánku mém, a řekl mi: V Ja-i
kohu přebývej a -v lsraeli měj dědictví a ve
vyvolených mých zapust' kořeny. A tak na Sionu
utvrzena jsem a v městě posvěceném po
dobně jsem spočinula a v Jerusalemě moc
má. A v lidu uctěném vlcořenila jsem se a v
údělu Boha mého, v dědictví jeho, a v plnosti
svatých jest přebývání mé. Jako cedr vyvýšena
jsem na l_i'oanu a jako cypřiš na horách hermon
ských. Jako palma v Kádes vyvýšena jsem ajal<o
růže štípená v Jerichu. Jak oliva spanilá na
poli, a jako javor vypínám se u vod městem
tekoucích. Jako skořice a balšám libovonný vy

dala jsem vůni, jako výborná myrha vydala jsem
vůni líbeznou.

© GRADUALE

Žalm 44, 5, 11-12.

Pro pravdu, -mírnost a Spravedlivost, ' nechť
provází tě podivuhodné pravice tvá.
Slyš, Dcero, a viz 0 nakloň ucha svého,
neboť Král zatoužil po kráse tvé.

Alleluja, alleluja.
Vzata jest Maria do nebe, radují se voje an—
dělů. Alleluja.

© EVANG-E-L |-U M
Luk. 10, 38-42.
Slova svatého Evangelia podle Lukáše.
Za onoho času Pán Ježiš vešel do jednoho
městečka, a žena jedna jménem Marta přijala
ho do domu svého. A ta měla sestru jménem
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Marii, která posadivši se k nohám Páně, po
slouchala slova jeho. Ale Marta zabírala se hoj—
nou obsluhou; přistoupivši pak k němu pravila:
„Pane, nedbáš-li toho, že sestra má nechala mě
samu sloužiti? Roi jí tedy, at' mi pomůže."
Ježíš však odpověděv, řekl jí: „Marto, Marto,
pečlivá jsi a znepokojuješ se ve mnoha vě
cech, ale jednoho jest potřebí. Maria nejlepší
stránku vyvolil-a,která nebude odňata od ní."
Kredo v Mešním řádu na straně 14.

© OFÉRTOÍUUM
Vzata jest Maria do nebe,- radují se andělé,
spolu chválíce bl-ahoslaví Hospodina, Alleluja.

© TlCHÁ MODLITBA (Secreta)
Nechť přispívá Pane, lidu tvému modlitba
Boží Rodičky, a ačkoliv poznáváme, že dle pod
staty těla z tohoto světa se odebrala, nechť
zakusíme, že se v nebeské slávě u Tebe za
nás přimlouvá. Skrze téhož Pána našeho Ježíše
Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého Bůh po všecky věky
věkův. Amen.
»Preface o Panně Marii v Mešním řádu na straně 41.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

l_uk. 10, 42. Maria nejlepší stránku vy—
volila, která nebude odňata od ní na věky.
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Účastní byvše stolu nebeského, vzývóme mi—
lostivost tvou, Hospodine, Bože náš, abychom,
Nanebevzetí Bohorodičky uctívajice, ode všeho
hrozícího “zl-a její přímluvou byli vysvobození.
Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna
tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův.
Amen.

sv. VÁCLAVA
MUČEDNÍKA, PATRONA ČESKÉHO

28. ZÁŘÍ
© INTROIT

Žalm 20, 2—3:

Nad silou tvou, Pane, raduje se spravedlivý
a nad pomoci tvou plesá převelice. Přání srdce
jeho jsi mu vyplnil.
Žalm 20, 4- Přišel jsi mu vstříc se sladkým
požehnáním. Vstavil jsi na hlavu jeho korunu
z kamení drahého.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož
bylo na počátku i nyní i vždycky i na věky
věkův. Amen.
3.03

© MODLITBA (Collecta)
Bože, jenž jsi svatého Václava palmou mu—
čednictví z pozemského vladařství k nebeské slá
vě převedl, na jeho prosby chraň nás všelto
protívenství a popřej _nám z „jeho společenství
se radovati. Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenžls tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha. Svatého Bůh po všecky. věky věkův.
Amen.

© ČTENÍ

Moudr. 6, 10-22.

Čtení z knihy Moudrosti:
K vám tedy, králové, jsou tyto řeči moje, abyste
se naučili moudrosti a neklesli. Neb kteří dbáti
budou spravedlivě toho, co “spravedlivo, budou na
soudě ospravedlnění, a “kteří se- dají poučit o
těch věcech, najdou, čím by se omluvili. Buďte
tedy žádostiví mých řečí, milujte je a dojdete
vzdělání. Skvělá jest a nikdy nevadne moudrost
a snadno se dá spatřit těm, kteří ji milují, dá se
nalézti od těch, kteří ji hledají. Předchází ty,
kdož jsou jí žádostívi, aby prve jim se ukázala.
Tomu, kdo si na ní přívstane, netřeba námahy:
neboť jí zastihne, sedící mu u dveří. 0 ní pře
mýšleti jest dokonalá prozíravost, a kdo bdí pro
.ní, brzy bude bez starostí. Neb ona obchází, hle—
dajíc těch, kdož jsou jí hodni, na cestách
ukazuje se jím ochotně, při každém pomyšlení
.se s, nimi potkává.. Jet: jejímpočátkem upřímná
touha poučití se, a péče o poučení láska k ní
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jest,- láska pak k ní jest šetřiti přikázání jejícb,
šetříti pak přkazů jejícb je jistá nesmrtelnost;
nesmrtelnost pak přibližuje člověka Bobu. Žádost
moudrosti tedy vede ke království věčnému. Pro
tož máte—li zálibu v trůnecb a žezlecb, králové
národů, milujte moudrost, abyste na věky kra
lovali.

© G_RADUALE
_Žalm 11, 1—2.
Blaze člověku, jenž se bojí Pána, jenž v při
kázáníqb jeho libuje si velice.
Mocné .bude na “zemi símě je'no; pokolení
spravedlivých požebnóno bude.
Alleluja, alleluja.

Žalm 20, 4.Vstavíl jsi, Pane, na hlavu jebo
korunu z drabébo kameni. Alleluja.

© EVANGELIUM

Mat. 10, 34-42.

Slova svatého Evangelia podle Matouše:
Za onobo času řekl Pán Ježiš učedníkům
svým: „Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe
sám a .vezmi kříž sVůj anásleduj mne. Neboť
kdo by. chtěl život svůj- zacbovati, ztratí jej;
kdo by však ztratil život svůj pro mne, nalezne
jej. Neboť co prospěje člověku, byt' celý svět
získal, na duši však škodu trpěl? Aneb jakou
dá člověk výměnu za duši svou? Syn člověka
zajistépřijde ve slávě Otce svébo s anděly svý
mi a tebda odplati jednomu každému-podle skut
ků jeho.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.
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© 0 F E R TO R i U M

Žalm

8,

6—7.

Slávou a důstojnosti jsi jej ověnčil a usta
novil jsi jej nad díly rukou svých, Pane.

© TlCHÁ

EVŽODLÉ[E:/"7x(Secret-1)

Oběť tuto, všemohoucí Bože, na oltář tvůj
položenou, nechť přímluva svatého Václava,
mučedníka, tobě učinipříjemnou a nám navždy
spasítelnou. Skrze Pana našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého Bůh po všecky věky věkův.
Amen.
Preface obyčejná V Mešním řádu na straně 21.

© i( SV„ PŘUÍMÁNÍ

(Communig,

MCL 16: 24- Kdo chce příjíti za mnou, zapři
sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mne.

© MQDLITBA (Postcommunio)
Prosíme, všemohoucí Bože, aby nebeské svá
tosti, jež jsme přijali, na přímluvu svatého
Václava, mučedníka tvého, hříchů nás zba
vily a nám dopomohly, abychom co nejčistší
dospěli k svému původu. Skrze Pána našeho Je
žíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a
kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po vše—
cky věky věkův. Amen.

306

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
DNE 1. LISTOPADU
pí) lid—FRO | T

Radujme se všichni v Pánu, den sváteční
slavice k uctění všech Svatých, z jejichž slav
nosti se radují andělé a společně Syna Božího
chváh.

Ž. 32, l. Zaplesejte spravedliví v Pánu:
spravedlivým přísluší spolu vzdávati chválu.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému . . .

MODUTBA (Collecia)
Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi nám do—
přál jednou slavností zásluhy všech Svatých
velebiti, uděl nám, prosíme, na přímluvu tak
četných orodovníků, žádoucí hojnost slitování své—
ho. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvé
ho, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha
Svatého Bůh po všecky věky věkův. Amen.

© ČTENÍ

Zjev. sv. Jana 7, 2-12.

Čtení ze Zjevení sv. Jana Apoštola.
V těch dnech, hle, já Jan viděl jsem jiného
Anděla, an vystupuje od východu slunce, maje
pečeť Boha živého, a ten zvolal hlasem velikým
ke čtyřem Andělům, jimž bylo dáno škoditi zemi
a moři, řka: „Neškod'te zemi ani moři ani
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siromům, clokavad nepoznamenámě
služebni—
ků Boha našeho na čelech jejich." A usly—
šel jsem počei znamenaných,
sio čiyřicei
čtyři tisíce znamenaných ze všeho pokolení synů
lsraelských. Z pokolení Judova dvanáct iisíc
znamenaných, z pokolení Rubenova clvonáci ii—
sic, z pokolení Gaclova dvanáci tisíc, z pokolení
Aserova dvanáct iisíc, z pokolení Manasseova
clvanáci tisíc, z pokolení Simeonovo dvanáci
iisic, z pokolení Leviova dvanáci iisíc, z _po
kolení lsachar'ova dvanáct iisíc, z pokolení Za
bulonova dvanáct iisíc, z pokolení Josefova dva—
náci iisíc, z pokolení Benjaminova dvanáci iisic
znamenaných. Potom jsem viděl zásiup veliký,
jehož spočiiaii nikdo nemohl, ze všech národů
a pokolení .a kmenů i jazyků, ani siojí' před
irůnem a před Beránkem oděni v roucha bílá
a mají palmy v rukou svých- a volali hlasem

velikým řkouce: „Spása Bohu našemu, jenž
sedí na trůně a Beránkovi.“ A všichni Andělé
sřáli kolem irůnu a siarců a čiyř živočichů,
padli před irůnem na své tváře a klaněli..se Bohu

řkouce: „Amen,

chvála a sláva a moudrosi

a ClÍl<a čes? i moc a síla

věky věkův. Amen.“

© GRADUAL-E

Bohu našemu

na

-Ža'lm 33, “10 a „.

Bojie se Pána "všichni svaií jeho, poněvadž
nic nechybí těm, kteří se ho bojí. Kdož pak
hledají Pána; nemají nedosiaiku v ničem dobrém.
Alleluja, rallelujá.
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MGT- 11. 28-

Pojd'te ke mně všichni, kteří

pracujete a obtíženi jste o javás
Alleluja.

©EVANGELIUM

občerstvím.

Mat. 5, 1—12.

Slova sv. Evangelia pod-le 'Matouše.
Za onoho času Pán Ježíš uzřev zástupy, vy
stoupil na horu a když se posadil, přistoupili !(
němu učedníci jeho.. [ otevřel“ ústa své a učil
je řka: „Blahoslaveni chudí duchem, neboť je—

jich jest království nebeské. Blahoslavení tiší,
neboť oni zemí vládnouti budou. Blahoslavení
lkající, neboť oni potěšeni budou. Blahoslavení
kteří lačnějí a žízní _po spravedlnosti,
neboť
oni nasycení budou. Blahoslavení milosrdní, ne
boť oni milosrdenstvídojdou. Blahoslaveníčisté
ho srdce, neboť oni Boha viděti budou. Blaho—
slavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti
budou. Blahoslavení, kteří protivenství' trpí „pro
spravedlnost, neboť jejich jest království ne—
beské. BlahoslaVení jste, když pro mne budou
vás tupiti -'a pronásledovati a mluviti všecko zlé
proti vám lhouce: radujte se a veselte. se, neboť

odplata vaše hojná jest v nebesích.“
Kredo V Mešním řádu na straně 14.

© OFERTORIUM

'

Moudr. 3, 1-3.

Duše spravedlivých jsou v ruce Boží a ne
dotknou se jich muka zloby. Očím nemoudrých
zdáli se umírati, oni však jsou “v pokoji. Alleluja.
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57)TICHÁ MODLITBA (Secreta)
Dary oddanosti své tobě, Pane, obětujeme,
které ti k uctění všech spravedlivých bud'tež
příjemný, nám pak pro .tvé milosrdenství pro
spějtož ku spasení. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého, “Bůh po všecky věky
věkův. Amen.
Preface obyčejná V Mešním řádu na straně 21.

s i( sv. PŘIBLÍMÁNÍ (Communio)
Mat. 5, 8—10.Blahoslavení čistého srdce, ne—
bot' oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní,
nebot' oni synové Boží slouti budou. Blaho
slavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost,

neboť'jejich jest království nebeské.

© MODLITBA (Postcommunio)
Dej, prosíme, Pane, aby věrný lid z úcty všech
Svatých vždy čerpal radost a jejich neustálou
přimluvou byl chráněn. Skrze Pana našeho Je
žíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a
kraluje v jednotě Ducha Svatého, Bůh po všech—
ny věky věkův. Amen.
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-PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH
ZEMŘELÝCH
PRVNÍ MŠE SVATÁ

© iNTROiT

4.Esdraš2,34a35.

Odpočinuří věčné dej jim, Pane, a svěilo
usiavičné at' jim sviii.
Žalm 64: 23- Tobě přísluší chvalozpěv, Bo
že na Sionu, a iobě se plní slib v Jerusalemě;
vyslyš modlitbu mou, k iobě přijde všeliké iělo.
Opakúje se: Odpočinuií věčné . . .

© MODUBTA (Coiiecta)
Bože, všech věrných Sivořiieli a Vykupiieli,
uděl duším svých služebníků a siužebnic od—
pušřěni všech hříchů, aby prominuií, kierého
si vždycky ža'daii, pokornými prosbami dosáhli.

Jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem v jedno
iě Ducha Svaiého Bůh po všechny věkův. Amen.

© ČTENÍ

!. Kor. 15, 51-57.

Čieni prvního listu sv. Pavla ke Koriniským:
Braiři, hle iajemsiví vám pravím: všickni ne
zemeřme, ale všickni budeme proměněni po
jednou v okamžiku, při troubě poslední,- neboť
irouba zazní, a mriví vsianou neporušiíelni, a
my budeme proměněni. Musí zajisté porušiielné
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toto tělo obléci neporušitelnost a smrtelné toto
tělo obléci nesmrtelnost. Když pak toto porušitel—
né tělo obleče neporušitelnost a toto smrtelné
obleče nesmrtelnost, tehda se naplní to slovo,
které jest napsáno: „Pohlcena jest smrt ve ví—
tězství. Kde jest, ó smrti, vítězství tvé? Kde
jest, ó smrti, osten tvůjg“ Ostnem pak smrti
jest hřích, a moci hříchu jest zákon. Ale díky
Bohu, který nám dává vítězství skrze. Pána na
šeho Ježíše Krista.

© GRADUALE

4. Esdráš 2, 34 a 35.

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo
ustavičně at' jim svítí.
Žalm 11, 7. V paměti věčné bude spravedli
vý, nebude se báti zlé pověsti.

TRAKTUS
Zprostiž, Pane, duše všech věrných zemřelých
všelikých pout hříchů a přispěním tvé milosti
nechť uniknou soudu pomsty a blaženosti světlo
věčného nechť požívají.

SEKVENCE
Den to hněvu, hrůzy, slávy, - ohně žár kdy
zemi stráví, - David,.Sybila jak praví.
Jaká hrůza všechno schvátí, — Pán „kdy k
soudu bude zváti, ——
přísný počet vymáhati.
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Trouba _divném u hlaholu - “zazní v hloubi
hrobních dolů, - před irůn svolá všecky spolu.
Trne smri, vše z hrobů vsiává, - příroda
se Soudci vzdává, - ivorsivo ortel Očekává.
Předloží

se

kniha

činů,

— v „níž lze

čísii

lidských činů - každou cinosi i každou vinu.
Na řrůnu když Soudce stane, - vše, co
skryto, zjevně vzplane, - bez iresiu nic nezů

stane.

Kierak hájit vinu svoji, - když i pociivý se
boji, na soudu že neobstojí?
Králi hrozné velebnosři, — „jehož srdce soucii
hosií, - spas mě, Zdroji siiřovnosři.

Připomeň, ó Jezu, sobě,- pro mne že ses
vydal mdlobě, - nezairat' mne v oné době.
Hledal jsi mne do umdlení, - křížem zjednal
vykoupení, - kéž vše pro mne marno není!
Zahiad', přísný Soudce zlého, - vše, co ve
mně nepravého, - než den přijde soudu ivého.
Pod říží svých klesám činů, - zardívám se
pro svou vinu, - Bože, nechat' nezahynu.
Marie jsi slyšel lkání, - kajícího loira přání,
- mně dais naděi v siiiováni.
Ač ivých nejsem hoden darů, - Pane dobrý,
chraň mne zmaru, - nedej zhynoui v ohně žáru.
RiClČmě mezi ovce vzíii, - od kozlů mě odděli
šii, - po- pravici dej mi dlíii.

Odmiř-aje zlořečené - v _oheň muky zaslouže
né, - ved' mě mezi vyvolené.
Viz mě ve prach sníženého, - slyš hlas
srdce skiíčeného, - pomni, Pane, konce mého.
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Pláče den to bude, strachu, - až se člověk
zvedne z prachu, - aby mzdu vzal za své
činy.
Bože, odpusť jeho viny. - Milost tvá, 0 Je
zrsr, —duše žal nechť utiší. Amen.

----

©ĚVÁNGEUUM

Jan 5, 25—29.

Slova svatého Evangelia podle Jana:
Za ono—hočasu

Pán

Ježíš

řekl zástupům

židovským: „Amen, amen, pravím vám: Při
chází hodina a nyni jest, kdy mrtví uslyší hlas
Syna Božího, a ti, kteří uslyší, živi budou; ne
boť jako Otec má život sám v sobě, tak dal
i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu
moc konati soud, poněvadž jest Syn člověka.
Nedine se tomu, neboť přichází hodina, ve
které všickni, kteří v hrobech jsou, uslyší hlas
jeho, a půjdou ti, kteří dobře činili, na vzkříšení
k životu, ti však, kteří zlé-páchali, na vzkříšení
k soudu."

© OFERTOREUM
Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, vysvobod'
duše všech věrných zemřelých od trestů pekel

ných a od hluboké propasti; vysvobod'je z
tlamy lví, aby jich nepohltila pekelná hlubina,
aby neupadly do temnosti, ale ať korouhevník
svatý Michael uvede je do svatého světla, které
jsi kdysi přislíbil Abrahamovi a semeni jeho.
Oběti a modlitby tobě, Pane, přinášíme ,? přijmí
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je za ony duše, jejichž památku dnes konáme;

ikdysi
přislíbil
Abrahamovi
a semeni
jeho.
dsej
jim, Pane,
přejíti
ze smrti do
života, který

© TiCHÁ MODLLB A (FI-ecreia)
Pohlédni milostivě, prosíme, Pane, na oběti,
které ti za duše služebníků a služebnic tvých
přinášíme, a dej těm, které jsi obdařil zásluhou
křesťanské víry, též její odměnu. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista . ..

PREFACE
Vpravdě hodno a spravedlivo jest, slušno a
spasitelno, abychom tobě, Hospodine svatý, Otče
všemohoucí,

_věčný Bože,

vždy

a

všude díky

vzdávali skrze Krista Pána našeho. V němž nám
zasvitla naděje blaženého vzkříšení, aby zarmou—
cené jistým údělem smrti, potěšilo zaslíbení bu
doucí nesmrtelnosti. Neboť tvým věrným, Pane,
život se mění, ale neodnímá.

A když se roz—'
padne dům pozemského přebývání připravuje
se jim příbytek v nebesích. A proto s Anděly
ii s Archlanděly, s Trůny i Panstvy, a se všemi
zástupy vojska nebeského pějeme chvalozpěv
slávě tvé, bez konce volajíce:
Svatý, Svatý, Svatý . . .

©H<SV pŘníMANí(c0mmunm)
4 ESdFÚŠZ 34 G 35 Světlo věčné at' jim
svítí, Pane, se sv-atými tvými na věky, neboť
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tys dobrotivý. Odpočinuti věčné dei _jim, Pane,
a světlo ustavičné at' jim svítí se svatými tvý
mi na věky, neboť tys dobrotivý.

© MODLITBA (Postcommunío)
Ať prospěje, “prosíme, Pane, modlitba pokorně
prosicích duším služebníků 'a siužebnic tvých,
abys je mohl všech hříchů zbaviti a učiniti úcast—
nými svého vykoupení. Jenž jsi živ a kraluješ

s Bohem Otcems..

DRUHÁ MŠE SVATÁ
©

| N T R O | T jako při první Mši svaté str. 31I.

©) MODLITBA'(Collecta)
Bože, Pane, slitování, uděl duším služebníků
a služebnic svých sídlo občerstvení, blaženost
pokoje a jasnost světla. Skrze Pána našeho

Ježíše Krista Syna tvého..

© ČTENÍ

2. Mak. 12, 43-45.

Čtení druhé knihy Makabejské.
V oněch dnech Juda, muž' velmi statečný,
učiniv sbírku poslal dvanáct tisíc drachem stříbra
do Jerusalema, aby podána byla oběť za hříchy
mrtvých, dobře a zbožně smýšleje o vzkříšení,
- kdyby totiž nebyl měl nadějí, že padli vsta
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nou, bylo by se domnívati, že bylo zbytečno
a neužitečno-modliti se za mrtvé, -—-'a moje na
zřeteli, že ti, kteří- zbožně“ =zemřeli, mají vý
bornou odměnu složenou.- Proto svatá a spasitel—

ná jest myšlenka za mrtvé se modliti, aby hři
chů zproštění byli.

© GRADUALE
Traktus & Sekvence jako při první Mši svaté str. 312.

© EVANGELIUM

Jan 6, 37-40.

Sl0va svatého Evangelia 'podle' Jana."
'Za onoho “času “řekl Ježíš zčštupům židov
ským: Všecko, co mi dává Otec, přijde ke mně,
a toho, kdo ke mně přijde, nevyvrhnu ven, neboť
jsem sestoupil s nebe, nikoliv abych činil vůli
svou, nýbrž vůli toho, jenž, mě poslal. Toto pak
jest vůle toho, jenž mě poslal, Otce, abych
neztratil nic z toho, co mi dal, nýbrž abych to
vzkřísil v den posledni. Neboť to jest vůle Otce
mého, který mě poslal, aby každý, kdo vidi Syna
'\a věří v něho, měl život věčný, a já ho vzkřísim
v den posledni.

© OFERTORI'UM
jeko při první Mši .syatě str. 3i4.

Q) TICHÁ_MODLITBA'(Secreta)
B—ud'milostiv, Pane,

pokorným

prosbám

na-_

šim za duše služebniků a služebnic svých, za
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něž ti přinášíme obět' chvály, abys je ráčil
připojiti k společnosti svých Svatých. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista . . .
Preface jako při první Mši svaté str. 315.

3%;K sv.

PŘEJÍEVíAř—Jš(Communšo)

jako při první Mši svaté str. 315.

© E\ÁODLITBA(Posicommunšo)
Dej, prosíme, Pane, aby duše služebniků a
služebnic tvých, očištěné těmito obětmi, dosáhly
prominutí a zároveň i věčného odpočinutí. Skrze

Pána našeho Ježíše Krista...

TŘETÍ MŠE SVATA

© muzou“
jako při první Mši svaté str. '311.

© MODLETBA(Collecta)
Bože, jenž hojně odpouštíš a spasení lidského
vyhledáváš, prosíme tvou dobrotívost, abys duše
služebniků a služebnic svých, které z tohoto
světa odešly, na přímluvu blahoslavené Marie
vždy Panny a všech Svatých učinil účastnými
věčné blaženosti. Skrze Pána našeho Ježíše
Krista, Syna tvého . ..
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\/'i,“\

X.)/'

(")<

ŠŠŠ\

Zjev. sv. Jana lil. 13.

Členi Zjevení sv.. JL .a:
V oněch dnech uslyšel jsem hlas s nebe, pra
vicí ke mně: „Napiš: Blaboslaveni mriví, kieří
v Pánu umírají. Od ié chvile, .pravi Duch, at'
odpočinou od svých námah, nebot' skutky jejich
jdou s nimi.“

© GRADUALE
“v'Traktus a Sekvence jako při první Mši svaté str. 312.

©EVANGELIUM

“Jan 6, 51-55.

Slova sval'ébo Evangelia podle Jana.
Za onobo času řekl Ježíš zósiupům židov
ským: „Já jsem chléb živý, jenž s nebe se
sioupil. Bude-li kdo jisti z chleba iobo, živ bude
na věky. A 'cbléb, který já dám, tělo mé jesi,
které dám za živoiLsvěta." Tu bádali se židé ve—

spolek řkouce: „Kterak může ienio dáli nám
tělo své k jídlu?“ Proio řekl jim Ježíš: „Amen,
amen, pravím _vóm: Nebudeře-li jísii iěla Syna
člověka axapiři jebo krve, nebudete míli v sobě
'živoíd. Kdo ji mé tělo a pije mou krev, má živoi
Věčný, a ja' ho vzkřísiml v den poslední."

© OFERTORÍUM
jako při první Mši svaté str. 314.
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'© TICHÁ MODLITBA(Secreta)
Bože, jehož milosrdenstVí jest nesmírné, přijmi
milostivě naše pokorné prosby a -cluším všech
věrných zemřelých, jímž jsi dal vyznávati své
jméno, uclěl těmito svátostmi odpuštění všech hří
chů. Skrze Pána našeho . . .
Preface jako při první Mši svaté str. 315.

© K SV. PŘIJÍMÁNÍ

(Communio)

jako při první Mši svaté str. 315.

© MODLITBA(Postcommunío)
Uděl, prosíme, všemohoucí a milosrdný Bože,
aby duše služebníků a služebnic tvých, za něž
jsme tvé velebností přinesli tuto oběť chvály,
mocí této svátosti od všech hříchů očištěny pro
milosrdenštví tvé dosáhly blaženosti světla věč
ného. Skrze Pán-a našeho Ježíše Krista...
V den úmrtí & pohřbu a o Výročích se slouží Mše
zádušní s týrmž teksty jak zde, jenže v 'modhtbách se
udává křestní jméno zesnulého.
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