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P Ř E DML UVA
S pomocí Boží, po mnohých překážkách, můžeme 

věřícím vložili do rukou tento nový překlad římského 
misálu. Zásluhu o jeho vydání mé v prvé řadě Jeho 
biskupská Milost Dr. Ant. Podlaha, jemuž překladatel 
je  velkými díky povinován.

Prvý ěeský překlad misálu vyšel r. 1891 z pera 
zvěčnělého spolubratra P. Prokopa Baudyše. Náklad 
jeho jest již rozebrán; i byli jsme často už vyzváni, 
abychom pořídili nové vydání, které by zároveň vy
hovovalo potřebám dnešním.

Toto nové vydání bylo pořízeno nezávisle na prvém 
vydání, s překladem a poznámkami samostatnými. 
Překladatel odhodlal se po zralé úvaze položití vedle 
sebe text latinský a český celého mešního formuláře, 
neboť kniha má sloužiti nejen prostému lidu, ale i 
vzdělanci, jenž se bude vždycky zajímali také o ori
ginál. Srovnáváním obou textů naučí se vnikati do 
církevní mluvy, která má své krásy i své zvláštnosti, 
a může dokonaleji stopovati latinské obřady, jak jich 
Církev svátá po celém světě užívá.

Překlad sám, jak každý odborník ví, je  věc velice 
nesnadná, má-li pokud možno vystihnoutl původní 
krátké znění i jeho rythmus. Snažil jsem se zachytiti 
hlavně rythmus modliteb (t. zv. cursus), jenž činí ori
ginál tak libozvučným a jednolitým. Tím si může čte
nář vysvětliti některý slovosled překladu. Liturgické 
texty a modlitby vůbec se musejí bráti jako básnické 
útvary jedinečné krásy, která kotví v inspiraci — tedy



v díle samé absolutní Krásy, jíž je  Bůh, Mluví-li člověk 
s Bohem nebo o Bohu, přestává prosa. Proto je  misál 
a breviář nejkrásnější modlitební knihou. Ostatní mod
litební knihy nesou na sobě úzká pouta osobní zbož
nosti, která ne vždycky a ne každého dovede uspoko
jili. Slova Ducha Svatého jsou však nedočerpatelná. 
jediné slovo Boží hodí se pro všecky duševní stavy 
a všecky nálady srdce. To jest také hlavní důvod, 
proč předkládáme věřícím tento misál. Každému ne
jsou přístupny latinské texty a je jich  význam; pro 
duchovní život křesťana jest to však postrádáním té 
nejrozkošnější a nejvíc osvěžující stravy duchovní.

Pro povznesený a básnický sloh misálových textů 
přejal jsem do překladů (hlavně žalmů) vědomě ně
která rčení hebrejská, řecká nebo latinská, která 
svými obrazy vystihují živě krásné myšlenky. — 

Překladatel má milou povinnost poděkovati rovněž 
vldp. P. Arnoštu Vykoukalovi, O. S. B. za jeho lifur- 
gicko-historický příspěvek do Úvodu („O církevním 
roce", „O Misálu"), p. Dru Alfredu Fuchsovi za pře
klady Sekvencí a dp. Antonínu Střížovi, jenž bedlivě 
pročítal korektury a mnohými opravami i pokyny při
spěl ke zdokonalení díla.

jediným přáním doprovázíme tuto práci — aby 
každý čtenář osvěžil svou duši doušky z nejčistších 
pramenů, ke kterým nás vodí Církev svátá.

V PRAZE-EMAUZÍCH, o svátku Božího Těla 1925.

Překladatel.
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OBĚŤ MŠE SVATÉ
Nejvznešenější způsob, kterým Boha prohlašujeme 

za svého nejvyššího Pána, jest přinášení oběti. Obětí 
jest každý viditelný dar, je jž  podáváme Bohu a jehož 
přeměněním nebo zničením znemožňujeme jeho užití 
pro sebe nebo pro druhé. Tím je  tento dar Bohu 
cele věnován a Bůh od nás takto prohlášen a uctěn 
za nejvyššího našeho Pána, jenž má na všecko ne
omezené právo a rozhoduje i o našem životě i smrti. 
Bohu neviditelnému nemůžeme vložili své obětní dary 
v ruku — a také žádných darů od nás nepotřebuje 
ten, jenž sám všecko stvořil — ale je jich  přinesením 
ukazujeme, že se Bohu úplně podrobujeme a že jsme 
ochotni jemu v oběf přinésti i svůj vlastní život, který 
pouze jemu bez výhrady patří.

Oběti jsou tak starý; jako samo lidstvo. I pohané 
přinášeli svým vymýšleným bůžkům oběti. To souvisí 
s přirozeností lidskou, neboř duši člověka je  vrozeno 
vědomí závislosti na Bytosti, která je  vyšší a doko
nalejší, než člověk sám. jelikož je  člověk složen 
z duše a těla, projevuje se vědomí závislosti na 
Bohu i na venek, což se děje jednak modlitbou, 
v níž se rozumný tvor svými myšlenkami, city a ze
vnějšími projevy povznáší k Bohu, jednak oběťmi, 
jimiž se odříká něčeho, nač má právo, aby to vě
noval svému svrchovanému Pánu.

Ve Starém Zákoně byly oběti Bohem samým skrze 
Mojžíše přísně nařízeny. Jako nejstarši oběť ve Sta
rém Zákoně je  známa oběř Kaina a Ábela, synů 
Adamových. Noe vystavěl oltář, na němž obětoval; 
také patriarchové židovského národa Abraham, Isák 
a Jakob obětovali. Všecky krvavé i nekrvavé oběti 
Starého Zákona sám Bůh od Židů vyžadoval za
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tím účelem, aby si Židé stále připomínali, že Bůh jest 
je jich  nej vyšším Pánem, kterému za všecko vděčí a 
jehož musí bezpodmínečně poslouchali; ale hlavně 
proto, aby ukazovaly stále na zaslíbeného Vykupitele, 
který měl Bohu přinésti jedině pravou a libou oběť. 
Byly tedy pouze předobrazem oběti, kterou za nás 
Pán Ježíš na kříži přinesl. Pouze jeho oběf měla 
sílu a moc zbavili člověčenstvo hříchů a usmířiti je  
s Bohem. Židovské oběti měly jenom připravovali 
na tuto dokonalou oběf; kajícné oběiníky ospravedl
nily teprve v okamžiku, kdy oběf Páně byla na kříži 
dokonána. Přinesením Oběti nejvyšší ztratily oběti 
starozákonní svůj význam a přestaly míti svou platnost.

Naši prarodičové v Ráji, Adam a Eva, měli při
nášeli Bohu oběf poslušnosti tím, že si měli odpírali 
jisti ovoce se zapovězeného stromu; byli by touto 
poslušností dali na jevo, že Bůh jest je jich  nejvyšší 
Pán, jenž jim může cokoliv nařídili. Když tuto oběf 
odepřeli, uvalili na sebe a své potomstvo hněv Boží, 
jenž mohl býti usmířen pouze nekonečným zadosti
učiněním — a to mohl podati jenom Bůh. Aby tato 
nekonečná zásluha mohla však býti přivlastněna lid
stvu, bylo potřebí, aby prostředníkem mezi Bohem 
a lidmi byl někdo, kdo byl zároveň Bůh a člověk. 
Tím byl Pán Ježíš.

Kristus podal svému Otci plné zadostiučinění svou 
poslušností a tím, že prolil za nás svou krev a nechal 
se ukřižovat!. Tato dvojí oběf Kristova (poslušnosti 
a života) byla Bohu nekonečně milá a otevřela nám 
opět bránu ztraceného Ráje.

Láska Kristova k nám vymyslila však ještě způsob, 
kterým by se tato krvavá oběf nekrvavě opakovala 
a připomínala ustavičně vykupitelskou smrt i přivlast
ňovala nám bez ustání je jí  užitky, které nám Kristus 
svým utrpením zasloužil. Večer před svou smrtí vzal 
Pán Ježíš chléb do svých svátých rukou, proměnil 
je j v tělo své, lámal a podával svým Apoštolům se 
slovy: .Vezměte a jezte, totof je  tělo mé, které za
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vás vydáno bude!“ Potom vzal kalich s vínem, pro
měnil ve svou krev a dal je j učedníkům, řka: „Ve
změte á  pijte z toho všichni, totof jest krev má no
vého zákona, která za vás a za mnohé vylita bude 
na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku!" 
Těmito úkony a slovy byla ustanovena oběf mše svaté.

Mše svátá není pouhou upomínkou na oběf kříže, 
nýbrž skutečnou obětí, ve které sám Ježíš Kristus 
se pod způsobami chleba a vína svému nebeskému 
Otci nekrvavě obětuje. Smrt a oběf Kristova je  při 
mši sv. vyjádřena odděleným proměňováním chleba 
a vína. Při mši sv. je  viditelná obětina — Kristus pod 
způsobami chleba a vína — kterou se uctívá Bůh 
jako nejvyšší Pán, jemuž Syn Boží naším jménem 
prokazuje úctu a poslušnost, aby je j usmířil. Kristus 
se při mši sv. obětuje skrze ruce kněze, jenž zastu
puje jeho místo oběiníka a jeho jménem mluví. Je 
likož Pán Ježíš při mši svaté už neumírá, není tato 
oběf naprostou, jako byla oběf kříže, nýbrž vztažnou 
k oné oběti kříže, kterou představuje.

Mezi obětí kříže a obětí mše svaté není však pod
statného rozdílu, nebof v obojí je  stejná obětina i 
stejný obětující kněz — Ježíš Kristus. Jenom co do 
způsobu obětování je  mezi těmito obětmi rozdíl. Na 
kříži se obětoval Pán Ježíš krvavě a vypustil při tom 
svou lidskou duši. Při mši svaté netrpí a neumírá, 
nýbrž vítězný a oslavený přináší pod způsobami chleba 
a vína svému nebeskému Otci své Tělo a svou Krev 
v oběf. Ve mši sv. se obětuje stejný Vykupitel, který 
zohaven a utýrán pněl na kříži, se stejným láskou 
k nám planoucím srdcem, se stejnou pokornou po
slušností k svému nebeskému Otci.

Jelikož Bůh na něm už nežádá, aby se znovu kjeho 
cti a usmíření obětoval na kříži, tu obětuje Spasitel 
opět a opět ve mši sv. své Tělo a svou Krev, které 
za nás byly kdysi vydány, a  tím i všechnu poslušnost 
a  čest, kterou vzdal Otci svým životem a svou smrtí. 
Na Kříži nás jednou pro vždy vykoupil a učinil za
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dost za všecky hříchy celého světa; ve mši sv. nutí 
Otce, aby nám na Kříži zasloužené odpuštění a mi
losti přivlastňoval. Křesťanství nemá tedy dvojí Oběti, 
nýbrž jedinou Oběť Ježíšovu, kterou přinesl krvavě 
na Kříži a opakuje nekrvavě na oltáři, aby nám při
vlastňoval je jí  účinky.

Ve Starém Zákoně byla mše svátá předobrazena 
různými nekrvavými oběťmi, velikonočním beránkem 
a obětí Melchisedechovou. Jinými slovy byla už čtyři 
sta let před Kristem předpověděna posledním pro
rokem Malachiášem: „Od východu slunce až na zá
pad veliké bude jméno mé mezi národy; a na kaž
dém místě bude obětována jménu mému oběť čistá* 
(Malach. 1, 11).

Poprvé přinesena byla oběť mše sv. Kristem, když 
při poslední večeři před svým ukřižováním proměnil 
chléb a víno v Tělo a Krev svou. Od tohoto oka
mžiku neustalo slavení mše svaté. Sv. Pavel v listě 
k Židům mluví o oltáři, s něhož nemají moc jisti, 
kteří slouží stánku (Žid. 13, 10). Z toho vysvítá, že 
apoštolově přinášeli oběti mše svaté, na kterou ne
měli práva služebníci stánku — Židé. Podle staré 
tradice byl sv. Matouš proboden kopím právě, když 
sloužil mši svátou. V Římě chová se dosud dřevěný 
oltář, na němž sv. Petr a jeho nástupcové na trůně 
papežském až do sv. Sylvestra prinášívali oběť mše 
svaté. Sv. Klement, společník sv. Pavla, sv. Ignác 
z Antiochie, učedník sv. Petra a Jana, mluví o sla
vení mše svaté. Svatí Otcové a církevní učitelové 
často píší o nejvyšší a pravé oběti. Pojem oběti mše 
svaté má již „Didache* z 1. století po Kr.

Cílem mše svaté jest dokonalá chvála a uctění 
Boha (oběť chvály), díkůvzdání za prokázaná dobro
diní (oběť díků), smír s Bohem a odpuštění trestů 
za hříchy (oběť smírná), prosba za milosti pro duši 
a tělo (oběť prosebná). Toho všeho bychom nemohli 
Bohu přinésii ze svého, neboť jsm e bídní, chudí a 
ubozí; ve mši svaté to za nás vykonává Ježíš Kristus,
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kterého nebeský Otec nekonečně miluje. Jediná mše 
svaté přináší Bohu více pocty, nežli by byli s to jí 
prokázati všichni andělově a svati po celou věčnost; 
a ten, kdo ji přináší ve mši sv., jest nejen bratrem 
naším, ale i Synem Nejvyššího.

Úkon obětní sám o sobě je  velice jednoduchý, 
Církev svátá je j však opředla mnohými překrásnými 
modlitbami a obřady, které nás mají připravili na 
nejposvátnější okamžik — sestoupení Božství na zemi, 
proměnění prostého chleba a vína v nejdrahocennějši 
Tělo a Krev Bohočlověka.

Kněz v posvátná roucha oděn s čistou duší a ho
roucím srdcem přistupuje k oltáři. Dříve než se od
váží počíti svátý úkon, vyjadřuje u stupňů oltářních 
svou touhu po oltáři Páně a vyznává zkroušeně svou 
hříšnost (Stupňová modlitba). Po krátké modlitbě, 
kterou vstupuje před tvář Boží, aby počal obětní 
úkon (Introit — Vstup), prosí opět naléhavě o smilo- 
lování (Kyrie eleison — Pane, smiluj se nad námi). 
Dovoluje-li to liturgická doba, jm e se chváliti a dě- 
kovati Bohu modlitbou, jejímuž počátku nás naučili 
andělé ve Svaté noci (Gloria — Sláva na výsostech 
Bohu). Následující modlitbou vyjádří prosby, s kte
rými se toho dne zvláště obrací k Bohu (O race — 
Modlitba). Poté čte výňatek z Písma svátého; bývá 
to obyčejně část některého apoštolského listu (Epi
štola — Čtení z listu). Po ní čte výňatek z Evan
gelia; lid při tom stojí na důkaz úcty k slovu Bo
žímu, jež  je  hotov ochotně plniti. Dle určitých pra
videl říká po Evangeliu někdy Vyznání Víry (Credo). 
Tím končí část mše, která se nazývá mší katechu
menů, neboť až do tohoto okamžiku směli při nejsv. 
Oběti býti přítomni nekřtěnci, kteří se připravovali 
na přijetí křesťanství (katechumeni).

Obětováním (Offertorium), při němž kněz nepři
náší dosud vlastní Obětinu, nýbrž zatím jenom chléb 
a víno neproměněné, počíná se první hlavní část mše 
svaté. Do Obětování vkládáme i svou vůli obětovati
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Bohu s Kristem všecko, co jsme a co máme. K Obě
tování se pojí vznešený zpěv chvály a díků (Preface 
a Sanktus), jímž se všemi Anděly a Svatými chvá
líme třikrát svátého Boha a vítáme Spasitele, jenž 
v nejbližším okamžiku sestoupí se svého nebeského 
trůnu na oltář.

Teď se počíná druhá hlavní část mše svaté — Pro
měňování. Kněz vzpomene éi ještě na všecky živé, 
jimž má tato O běf prospěli (Memento vivorum) a 
potom ve společenství se všemi Svatými proměňuje 
slovy Ježíše Krista před sebou ležící chléb a víno 
v Tělo a Krev Páně a ukazuje je  věřícím, kteří se 
jim hluboce klanějí.

Po Proměňování vzpomíná si kněz na mrtvé věřící 
a odvažuje se v Otčenáši důvěrně obraceli se k Bohu 
(Pater noster). Beránka před sebou ležícího, jenž 
na sebe vzal všecky hříchy světa, prosí o smilování 
(Agnus Dei).

Tím se počíná třetí hlavní část — Přijímání (Com- 
munio). Nejdříve kněz prosí o milost, aby hodně 
přijímal a pak třikrát opakovanými slovy pokorného 
setníka z Evangelia přijímá Nejsvětějšího do svého 
srdce. Věřící, pakli nepřijímají s knězem, mají vzbu- 
diti alespoň v duši žhavou touhu po spojení s Kristem 
(duchovní sv. přijímání). Blahoslavený však člověk, 
který s láskou v srdci často — ba denně — skutečně 
přijímá Tělo Páněl Co nás od ioho zdržuje?

Po těchto andělských hodech děkuje kněz něko
lika modlitbami za milost, kterou právě ve sv. přijí
mání obdržel, udělí lidu ve jménu Ježíšově požehnání 
a říká ještě  počátek sv. Evangelia podle Jana, v němž 
se vypráví, že Syn Boží stal se člověkem. Tím konči 
nejsvětější Oběf.

Ta výprava celé mše svaté, jakož vůbec všecky 
obřady povstaly za účasti Ducha Svatého; vždyf zá
klad mše svaté je  položen samým Kristem. Naší 
snahou tedy musí býti, abychom mši svátou stále 
lépe chápali a vnikali do je jích  tajemství a krás.
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Mši svaté obcovat! znamená býti přítomnu s horou
cím srdcem při všem, co kněz u oltáře činí. Tím 
dokonalejší pak bude naše přítomnost, čím lépe se 
můžeme připojili k modlitbám, které kněz koná. To 
jest nejjednodušší a nejpřirozenější způsob spojení 
s obětujícím knězem a s obětovaným Beránkem.

Povážíme-li, že na oltáři tajemným způsobem ode
hrává se podstatně všecko, co se stalo kdysi na 
Kalvárii, že kněz má v rukou stejné tělo Vykupite
lovo, které rozdrásáno a hřeby probodeno pnělo na 
kříži, stejnou krev Spasitelovu, která v proudech vy
tékala ze svátých jeho ran - a že také naše hříchy 
toto Tělo ukřižovaly a tuto Krev prolily, musí nám 
býti jako Magdaleně, která pod křížem zřela Ježíše 
vykrváceli.

Tato myšlenka nás přivede k tomu, že budeme nej
světější Oběti přítomni s  hlubokou uctivostí, upřím
nou lítostí a vroucí zbožností. Slibme Pánu Ježíši 
pokaždé, že budeme stále lepšími a věrnějšími jeho 
služebníky. Nebeského Otce pak prosme, aby nám 
pro zásluhy této Oběti odpustil a otevřel nám opět 
brány Ráje.

Nenechme se vybízeli k plnění své nedělní povin
nosti, která nám ukládá přítomnost při mši svaté, 
nýbrž ještě  častěji spěchejme k oltáři, kde se obno
vuje nekrvavě kalvarské drama, které zničilo dlužní 
úpis Pekla a spojilo nás s Nebem.

O CÍRKEVNÍM ROCE
Vedle občanského roku, jenž se zakládá na stvo

řeni hmotném, má Církev svátá zvláštní „čas mi
losti — tempus visitaiionis", „rok vykoupení — annus 
redemptionis" a „dny spásy — dies salutis”, které 
jsou podmíněny druhým stvořením nadpřirozeným. 
Vše ovládajícím a určujícím středem tohoto posvát
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ného kruhu jesi „slunce spravedlnosti, Kristus, Bůh 
néš“. Církevní rok není tedy ničím jiným než opa
kováním a představováním nejdůležitějších událostí 
ze života a vykupitelské činnosti Páně, které se ke 
cti a slávě Boží a ke spáse duší liturgií zevně před
vádějí a od věřících vnitřně znova prožívají.

„ Kristus, „který jest týž včera i dnes i na věky" 
(Žid. 13, 8), dodává jako slunce svému systému Církvi 
katolické je jí stejnoměrný rythmus a nepřekonatelný 
klid, jak se jeví právě v jejím  posvátném roce. Mezi 
hřímáním děl světové války slavila své svátky a zpí
vala klidně dnes své Miserere, zítra své Aleluja. 
1 kdyby se země třásla a hory se řítily, Církev bude 
oslavovati třebas chudou dívku některého kouta světa, 
je jíž  svátek na ten den připadá, nebo některého že
bráka, jako Benedikta Labre, s klidem, který má 
z věčnosti. Památky občanského roku ustupují často 
mocnějším událostem nebo propadají zapomenutí; 
Církev počítá vždy své dny dle svých svátků, na 
nikoho nezapomene.

Život Kristův jest tedy bohatým obsahem církev
ního roku. Kristův život jest však dvojí: prvý, jeho 
život boho-lidský, jak jest nám zaznamenán v histo
rických pramenech Nového Zákona, druhý, život my
stický, je jž  žije Kristus v Církvi, svém to mystickém 
těle, jehož údy jsou všickni, v nichž proudí míza 
božského života, milost posvěcující; líčí nám je j le
topisy Církve a životopisy Svatých. Prvním životem 
jest dán celý kruh slavností Páně, druhým kruh slav
ností Svatých, v nichž milost dozrála v dokonalost. 
Tak se podobá církevní rok obloze, na níž září 
Slunce spravedlnosti Kristus, tichá luna Panna Maria 
a nepřehledné zástupy hvězd, Svatí.

Záplavy tohoto světla bychom najednou nepostřehli. 
Proto na ně patříme v církevním roce takřka rozložené 
v jednotlivé paprsky a tím je  poznáváme mnohem 
jasněji. Přirozený vývoj Boho-člověka a jeho spasi- 
telské činnosti se nám představuje v hlavních rysech:
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„tak očekávání Krista jako zaslíbeného Vykupitele a 
jeho Vtělení v plnosti času; jeho narození z Panny 
v Betlémě a jeho zjevení se světu pohanskému; jeho 
dlouhý, skrytý život v ústraní; po pokořujícím křtu 
a přísném postu na poušti jeho veřejná činnost uči
telská a dobré, které činil; stupňující se utrpení Páně, 
zaviněné zatvrzelostí a nepřátelstvím vedoucích kruhů 
jeho vlastního vyvoleného národa; jeho zrada skrze 
jednoho z vyvolených dvanácti apoštolů a vydání po
hanskému, římskému soudci; hodiny probděné na 
hoře Olivetské po poslední večeři, při níž dal svým 
milým všech dob tajuplný odkaz sama sebe v oběti 
a svátosti eucharistické; křížová cesta a velekněžská 
smrt; jeho vzkříšení a nanebevstoupení; seslání Ducha 
Svatého o israelských letnicích; konečně nejvzneše- 
nější, co nám Kristus zjevil, tajemství nejsvětější 
Trojice. Pak v dalším postupu církevního roku před 
námi září jásavá památka Božího Těla; boho-lidské 
Srdce Páně, prazdroj všeho toho, co bylo vykonáno 
pro naše vykoupení; dále drahocenná obětní Krev 
Nového Zákona a obětní oltář, svátý kříž; neustálé 
působení Krista v jeho Církvi skrze Ducha Svatého, 
jehož nám dal.“ A mezi těmito zářivými památníky 
a činy neskonalé lásky Kristovy se objevuji pravi
delně v církevním roce Svatí, brzy jednotlivě, brzy 
ve skupinách, několikrát v celých zástupech, jako 
svati Andělé; a ke konci církevního roku nastupuje 
celá Církev vítězná a trpící a všichni volají a já sa jí: 
„Vykoupil js i nás krví svou pro Boha a učinil js i 
nás Bohu našemu královstvím" (Zjev. 5, 9).

Aby se tyto stále nové a nové paprsky a dojmy 
nerozptýlily a bezúčinně neztrácely, jsou v církevním 
roce opět spojeny ve skupiny či c ír k e v n í o b d o b í. 
Vnitřně jest odůvodněno jen dělení církevního roku 
na d o b u  v á n o č n í  a v e l i k o n o č n í .  Je-li Kristus 
obsahem církevního roku, pak tento začíná zcela 
správně Narozením Páně, Jak tomu jest v mešních 
knihách již 7. století. Neboř Vánoce jsou „začátkem
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a dovršením kultu", jak praví nejstarší mešní kniha 
římská, tak zvané Sacramentarium Leonianum z konce
5. století. Narození Páně předchází doba přípravy, 
Advent, který nás upomíná na dobu očekávání Spa
sitele. Po Narození Páně končí se doba vánoční vlast
ně oktávem Zjevení Páně, ačkoliv slavnost Obětování 
Páně 2. února, to jest v 40. den po Narození, souvisí 
dějinně s Narozením Páně.

Druhé, delší období v církevním roce jest d o b a  
v e l i k o n o č n í .  Má taktéž dvě části: Dobu přípravy 
čili postní, již ovládá myšlenka pokání a vzpomínka 
na utrpení Páně, a dobu velikonoční v užším smyslu, 
v níž oslavujeme slavné zmrtvýchvstání Spasitelovo. 
V době přípravné lze opět rozeznávali, jak to činí 
liturgie, př e dpos t í ,  to jest tři neděle Devítníkové — 
Dominica in Septuagesima, Sexagesima, Quinqua- 
gesima — a vlastní d o b u  s v a t o p o s t n í  čili Qua- 
dragesima, to jest plných čtyřicet dní postu, počína
jících Popeleční středou a končících Bílou sobotou. 
D o b a  v e l i k o n o č n í  v užším smyslu zahrnuje čty
řicet dní až do Nanebevstoupení Páně, deset dní pří
pravy a očekávání Ducha Svatého a konečně oktáv 
svátků svatodušních.

Dlouhá řada neděl po době velikonoční, či jak  mají 
nyní název po Svatém Duchu (Post Pentecosten) — 
může jich býti až 28, tedy přes polovinu církevního 
roku — nemá již vnitřního rozčlenění, ačkoliv nám 
dějiny církevního roku takové pokusy ukazují. Tak 
se počítaly někdy skupiny neděl „po Svatém Duchu", 
„po svátku Apoštolů" (f. j .  sv. Petra a Pavla, 29. června), 
„po sv. Vavřinci" (10. srpna), „po svátku Anděla* 
(sv. Michaele, 29. září). Ale důsledným provedením 
jedině oprávněné myšlenky, že život Kristův ovládá 
a naplňuje úplně církevní rok, zanikly lyto podružné 
skupiny samy sebou. Obsahem neděl po Svatém 
Duchu jest postupné rozvinutí účinků Vzkříšení Kri
stova a Ducha jím seslaného.

Mezi jednotlivými slavnostmi události ze života
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Kristova, které tvoří již od 4. století pevnou kostru 
církevního roku, a zvláště v dlouhé době po Svatém 
Duchu slaví Církev s v á t k y  S v a t ý c h :  Panny Marie, 
Apoštolů, Mučedníků a jiných vynikajících světců. 
Oni jsou uzrálými plody milosti Kristovy, jeho věč
nými následovníky a našimi vzory, je jich  svátky mají 
často dějinný nebo ideový vztah ke slavnostem Páně 
takřka jako oběžnice k svému slunci (na př. Zvěsto
vání P. Marie, Narození sv. Jana Křtitele, 3 svátky 
po Božím Hodu vánočním), což je jich  význam a obsah 
podivuhodně sesiluje a obohacuje. Nemohouc slaviti 
všechny své Svaté jednotlivě, Církev na zemi boju
jíc í oslavuje 1. listopadu celou Církev oslavenou, 
otvírajíc takřka nebe a volajíc: „Vidi turbam ma- 
gnam — Viděl jsem  zástup veliký, jehož spočísti 
nikdo nemohl, ze všech národů a pokolení a kmenů 
a jazyků, ani stojí před trůnem a před Beránkem, 
odění v roucha bílá a mají palmy v rukou svých" 
(Zjev. 7, 9). A hned na to otvírá očistec a slaví Pa
mátku všech věrných zemřelých a snaží se trojí obětí 
a nesčetnými modlitbami a odpustky uhasiti očistné 
plameny duší trpících. Když takto během církevního 
roku oslavila a uctila celé mystické tělo Kristovo 
ve všech jeho údech, tu brzy, o poslední neděli po 
Svatém Duchu, nám Církev ukazuje v mohutném 
myšlenkovém pochodu to celé shromáždění kolem 
Krista-Soudce a opět novým sdružením pojmů a věcí, 
pojíc poslední příchod Kristův s prvním, kruh církev
ního roku velkolepě uzavírá a zahajuje.

Chápeme, že hlubiny života Kristova v církevním 
roce takto pojatého nikdy nevyvážíme. Proto slavíme 
rok co rok a sta a tisíc let s Církví tytéž události 
a činy Boží pro naši spásu a účinky milosti v duších 
Svatých, a přece jest nám vše opět nové a všem 
dobám a lidem skytá liturgie něco, co  žádný sebe 
větší lidský genius nemůže dáti. Církevní rok jest 
podivuhodné dílo vytvořené spolupůsobením Ducha 
Svatého. Opravdu onen „strom života, který přináší
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dvanáctero plodů, vydávající každého měsíce plod 
svůj" (Zjev. 22, 2).

Přidejme k tomu d ě j i n y  církevního roku, lo zna
mená staletý často vývoj jednotlivých období, každé 
slavnosti, každého sebe menšího liturgického obřadu, 
někdy i jednotlivých vět a výrazů — a žasneme 
nad tou velkou stavbou, na níž budovala staletí a 
tisíciletí, k níž dodávali stavivo, jednotlivci a náro
dové nejen křesťanští, ale i Židé a pohani. Dle 
zásady sv. Pavla: „Vše zkoumejte, dobré podržte" 
(1. Thes. 5, 21) vzala Církev svaté čisté zbytky pů
vodního Zjevení a projevy duše od přirozenosti všude 
křesťanské i od pohanů jako na příklad průvody na 
posvěcení polí 25. dubna a ve dnech křížových a 
leccos jiného v obřadech.

Tak jest církevní rok mohutným Credem všech 
věků i národů a je jich  velebným hymnem, jenž ne
ustále hlaholí po okrsku zemském ke spáse duší a 
stoupá k nebi ke slávě Boží — opravdový výraz 
katolické víry a katolické bohoslužby.

O MISÁLU
Kniha, která obsahuje veškeré modlitby mše svaté, 

jmenuje se latinsky liber missalis nebo Missale, to 
jest mešní kniha. Dějinný vývoj římského misálu 
jest velmi složitý a zajímavý. K používání misálu 
stačí několik poznámek. Tento misál má čtyři hlavní 
části:

1. Me š n í  řád a k a n ó n  (Ordo et Canon Missae), 
to jsou neproměnlivé částky a modlitby, jak  při každé 
mši svaté za sebou jdou: Str. 3 —50.

2. P r o p r i u m  d e  t e m p o r e ,  t. j. mše svaté na 
neděle a svátky Páně přes celý rok; tato část začíná 
první nedělí adventní a končí poslední nedělí po 
Svatém Duchu: Str. 51—458.

22'

»

3. P r o p r i u m  S a n c t o r u m ,  t. j. zvláštní mše 
na svátky Svatých a některá tajemství na př. Nejsv. 
Jména Ježíš: Str. 459—574.

4. C o m m u n e  S a n c t o r u m,  t. j .  společné částky 
a modlitby pro slavnosti Svatých, které nemají for
mulářů zvláštních. Obsah této části jest uspořádán 
ve mše svátých apoštolů, mučedníků, vyznavačů- 
biskupů, církevních učitelů, vyznavačů, panen, žen, 
posvěcení chrámu a mše Panny Marie: Str. 575—684.

Po Commune Sanctorum následují vot i vní  mš e  
s v a t é  ke cti P. Marie a modlitby za rozmanité potřeby 
denního života (Orationes diversae): Str. 684—743.

Kalendář upravený dle všeobecného kalendáře řím
ského a ukazovatel obsahu usnadní prospěšné po
užívání tohoto českého misálu.

CÍRKEVNÍ KALENDÁŘ
Zkratky: Ap. =  Apoštol, Ev.x= Evangelista, M. =  mučedník nebo 
mučednice. Mm. =  několik mučedníků, Pp. =  papež, Ppp. — pape
žové, B. =  biskup, V. =  vyznavač, C . u. =  církevní učitel, O. =  

opat, P. — panna, Vd. — vdova.

LEDEN
1. Nový rok — Obřezání 13. 

Páně. V neděli mezi 14. 
Obřezáním Páně a 
Zjevením Páně nebo
2. ledna: Slavnost 15.
nejsv. Jména Ježíš.

2. Oktáva sv. Štěpána.
3. Oktáva sv. Ap. Jana. 16.
4. Oktáva Nemluvňátek. 17.
5. Vigilie Zjevení Páně. 18. 

Sv. Telesfora, Pp. a M.
6. Zjevení Páně. — Sv.

Tří Králů. 19.
11. Sv. Hygina, Pp. a M.

Oktáva Zjevení Páně. 
Sv. Hilaria, B., V. a 

C . u.
Sv. Felice, kněze a M. 
Sv. Pavla, poustevní

ka, V.
Sv. Maura, O.
Sv. Marcela I., Pp. a  M. 
Sv. Antonína, O. 
Nastolení sv. Petra v 

Římě.
Sv. Prisky, P. a M. 
Sv. Maria a spol. Mm. 
Sv. Klementa, krále, M.
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20. Sv. Fabiana, Pp. a Še- 25. Obrácení sv. Pavla
bastiana, Mm. Apoštola.

21. Sv. Anežky, P. a M. 26. Sv. Polykarpa, B. a M.
22. Sv. Vincence a Ana- 27. Sv. Jana Zlatoústého,

stazia, Mm. B., V. a C. u.
23. Zasnoubení blah. Pan- 28. Sv. Anežky, P. a M.

ny Marie. (podruhé).
Sv. Rajmunda z Peňa- 29. Sv. Františka Sal., B., 

forte, V. V. a C. u.
Sv. Emerenciany, P. a 30. Sv. Martiny, P. a M. 

M. 31. Sv. Petra z Nolasky,
24. Sv. Timothea, B. a M. V.

ÚNOR
1. Sv. Ignáce, B. a M.
2. Očišfování bl. Panny

Marie (Hromnic).
3. Sv. Blažeje, B. a M.
4. Sv. Ondřeje Koř., B.

a V.
5. Sv. Agathy (Háty), P.

a M.
6. Sv. Tita, B. a V.

Sv. Doroty, P. a M.
7. Sv. Romualda, O.
8. Sv. Jana z Mály, V.
9. Sv. Cyrilla z Alex., B.

a C. u.
Sv. Apolonie, P. a M.

10. Sv. Školastiky, P.
11. Slavnost prvního zjev.

P. Marie v Lurdech.

12. Bl. sedmi zakladatelů
řádu Servitů, V.

13. Sv. 40 mučed. japon
ských.

14. Sv. Valentina, kněze
a M.

15. Sv. Faustina a Jovity,
Mm.

18. Sv. Simeona, B. a M.
22. Nastolení sv. Petra,

Apoštola, v Antiochii.
23. Sv. Petra Damianské-

ho, B., V. a C. u. 
Vigilie sv. Matěje.

24. Sv. Matěje, Apoštola.
26. Sv. Markety Kor., ka-

jícnice.

BŘEZEN
2. Bl. Anežky České, P. 4. Přenesení ostatků sv.
3. Sv. Kunhuty, císař., P. Václava.
4. Sv. Kazimíra, V. 6. Sv.Perpetuy aFelicity,

Sv. Lucia I., Pp. a M. Mm.
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7. Sv. Tomáše Akvinsk.,
V. a C. u.

8. Sv. Jana z Boha, V.
9. Sv. Františky Řím., Vd.

12. Sv. Řehoře I. Velkého,
Pp., V. a C. u.

15. Sv. Longina, M.
Sv. Klementa Marie 

Hofbauera-Dvořáka, 
V.

17. Sv. Patricia, B. a V.
18. Sv. Cyrilla Jerusal., B.,

V. a C . u.

18. Bl. Jana Sarkandra, M.
19. Sv. Josefa, Ženicha Bl.

P. Marie, V.
21. Sv. Benedikta, O.
24. Sv. Gabriele, Archan.
25. Zvěstování P. Marie.
26. Sv. Haštala, M.
27. Sv. Jana Damaš., V. a

C. u.
28. Sv. Jana Kapistrána, V.
V pátek po Smrtelné ne

děli: Sedmibolestné
Panny Marie.

DUBEN
2. Sv. Františka z Pauly, 

V.
3s Sv. Marie Egypt, kajíc.
4. Sv. Isidora, B., V., C. u.
5. Sv. Vincence Fer., V.

11. Sv. Lva I. Velkého, Pp.,
V. a C. u.

13. Sv. Hermenegilda, krá
le a M. '

14. Sv. Justina, M.
Sv. Tiburcia, Valeriana 

a Maxima, Mm.
17. Sv. Aniceta, Pp. a M. 

Bl. Petra Kanisia, V.
21. Sv. Anselma, B., V. a

C. u.
22. Sv. Sotera I. a Kaja I.,

Pp. a Mm.

23. Sv. Vojtěcha, B. a M.
24. Sv. Jiří, M.
25. Sv. Marka, Evangel.
26. Sv. Kleta a Marceli-

na I., Pp. a Mm.
27. Sv. Fidelisa ze Sigm.,

M.
28. Sv. Pavla od Kříže, V. 

Sv. Vitalise, M.
29. Sv. Petra, M.
30. Sv. Kateřiny Sienské,

P.
Třetí středu po Velikonoc.: 

Ochrany sv. Josefa. 
Čtvrtou středu po Veliko

nocích: Oktáva Ochra
ny sv. Josefa.

KVĚTEN
1. Sv.FilipaaJakoba,Ap. 2. Sv. Zikmunda, krále 

|2. Sv. Atanáše, B., V. a a M.
C. u. 3. Nalezení sv. Kříže.

25'



3. Sv. Alexandra a sp. 
Sv- Gotharda, B. a V.

4. Sv. Moniky, Vd.
5. Sv. Pia V., Pp. a V.
6. Sv, Jana, Evangelisty,

před Lat. branou.
7. Sv. Stanislava, B. a M.
8. Zjevení sv. Michaela,

Archanděla.
9. Sv. Řehoře Naz., B.,

V. a C. u.
10. Sv. Antonína, B. a V. 

Sv. Gordiana a Epi- 
macha, Mm.

12. Sv. Nerea a sp., Mm.
14. Sv. Bonifáce, M.
15. Sv. Jana Křtít, de la

Salle, V.
16. Sv. Ubalda, B. a V. 

Sv. Jana Nepom., M. a
patr. Českého.

17. Sv. Paškala Bayl., V.
18. Sv. Venancia, M.
19. Sv. Petra Celest., Pp.

a V.

19. Sv. Pudenciany, P.
20. Sv. Bemardina Sien.,

V.
24. Bl. Panny Marie pod

názvem: Pomocnice 
křesťanů.

25. Sv. Řehoře VII., Pp.
a V.

Sv. Urbana I., Pp. a M.
26. Sv. Filipa z Neri, V. 

Sv. Eleutheria, Pp. a
M.

27. Sv. Bědy Ctihodného,
M. a C .u .

Sv. Jana I., Pp. a M.
28. Sv. Augustina, B. a V.
29. Sv. Maří Magdaleny

z Pazzi, P.
30. Sv. Felixe I., Pp. a M.
31. Sv. Anděly z Měřici,

P.
Sv. Petronilly, P,

Třetí pátek po Sv. Duchu: 
Nejsv. Srdce Páně.

Č E R VE N
2. Sv. Marcellina, Petra 12. 

a Erasma, Mm.
4. Sv. Františka Carac-

ciolo, V. 13.
5. Sv. Bonifáce, B. a M.
6. Sv. Norberta, B. a V. ^
9. Sv. Prima a Feliciana,

Mm.
10. Sv. Markety, královny,

Vd.
11. Sv. Barnabáše, Apošt. 16.

Sv. Jana z Fac., V. 
Sv. Basilida a spol., 

Mm.
Sv. Antonína Paduán- 

ského, V.
Sv. Basila Velkého, B., 

V. a C .u .
Sv. Víta, Modesta a 

Krescencie, Mm. 
Sv. Bennona, B. a V.

«

18. Sv. Efrema Syrského, 23. Vigilie Narození sv.
Jáhna, V. a C. u. Jana Křtitele.

Sv. Marka a Marcel- 24. Narození sv. Jana Křt. 
liana. Mm. 25. Sv. Viléma, O.

19. Sv. Juliany Falc., P. 26. Sv. Jana a Pavla, Mm. 
Sv. Gervase a Protase, 28. Sv. Irenea, B. a M.

Mm. Vigilie sv. Petra a
20. Sv. Silveria, Pp. a M. Pavla.
21. Sv. Aloisia z Gonzagy, 29. Sv. Petra a Pavla, Ap.

V. 30. Památka sv. Pavla,
22. Sv. Paulina, B. a V. Apoštole.

Č E R V E N E C
1. Slavnost nejdr. Krve 14. Sv. Bonaventury, B.,

Pána našeho Ježíše V. a C . u.
Krista. 15. Sv.Jindřidia, císaře, V.

2. Navštívení P. Marie. 16. Památka bl. P. Marie 
Sv. Processa a Marti- Karmelské.

niana, Mm. 17. Sv. Alexia, V.
3. Sv. Lva II., Pp. a V. 18. Sv. Kamilla z Lellis, V.
4. Sv. Prokopa, O., pa- Sv. Symforosy a synů,

trona Čes. Mm.
5. Sv. Cyrila a Metoděje, 19. Sv. Vincence z Pauly,

B. a V., patr. Čes. V.
6. Oktáva sv. Apoštolů 20. Sv. Jeronýma Emilia-

Petra a Pavla. na, V.
8. Sv. Alžběty, královny, 21. Sv. Praxedy, P.

Vd. 22. Sv. Maří Magdaleny,
Sv. Kiliana a sp., Mm. kajícnice.

10. Sv. sedmi Bratří a sv. 23. Sv. Apolináře, B. a M.
Rufiny a Sekundy, Sv. Liboria, B. a V. 
Mm. 24. Vigilie sv. Ap. Jakuba.

11. Sv. Pia I., Pp. a M. Sv. Kristiny, P. a M.
12. Sv. Jana Kvalb., O. 25, Sv. Jakuba Staršího,

Sv. Nabora a spol., Apoštola.
Mm. Sv. Krištofa, M.

13. Sv. Anakleta, Pp. a M. 26, Sv. Anny, matky blah.
Sv. Markety, P. a M. P. Marie.

27'



27. Sv. Panialeona, M. 29. Sv. Felixe II., Pp., a
28. Sv. Nazaria, Celsa a spol., Mm.

Viktora I., Pp., Mm. 30. Sv. Abdona a Senne- 
a Innocence I., Pp. na. Mm. 
a V. 31. Sv. Ignáce z Loyoly,

29. Sv. Marty, P. V.

S R P E N
1. Sv. Petra v okovech.
2. Sv. Alfonsa M. z Li-

guori, B., V. a C. u. 
Sv. Štěpána I., Pp. a 

M.
3. Nalezení ostatků sv.

Štěpána, Prvomuč.
4. Sv. Dominika, V.
5. Bl. P. Marie Šněžné.
6. Proměnění Pána na

šeho Ježíše Krista. 
Sv. Xysta II., Pp. a 

spol., Mm.
7. Sv. Kajetana, V.

Sv. Donata, B. a M.
8. Sv. Cyriaka, Larga a

Smaragda, Mm.
9. Vigilie sv. Vavřince. 

Sv. Romana, M.
10. Sv. Vavřince, M.
11. Sv. Filomeny, P. a M. 

Sv. Tiburcia a Susany,
Mm.

12. Sv. Kláry, P.
13. Sv. Hyppolita a Kas-

siana, Mm.
14. Vigilie Nanebevzetí P.

Marie,
Sv. Eusebia, V.

15. Nanebevzetí P. Marie.

16. Sv. Joachyma, otce
nejbl. P. Marie.

Sv. Hyacinta, V.
Sv. Rocha, V.

17. Oktáva sv. Vavřince.
18. Sv. Agapita, M.
19. Sv.LudvíkaTol.,B.aV.
20. Sv. Bernarda, O., V.

a C. u.
21. Sv. Johanny Františky

de Chantal, Vd.
22. Oktáva Nanebevzetí

bl. P. Marie.
Sv. Timothea a sp., Mm.

23. Sv. Filipa Benicia, V. 
Vigilie sv. Bartolomě

je , Apoštola.
24. Sv. Bartoloměje, Ap.
25. Přenesení ostatků sv.

Vojtěcha, Gauden- 
cia a 5 bratrů, Mm.

26. Sv. Ludvíka, krále. 
Sv. Zefirina, Pp. a M.

27. Sv. Josefa Kalas., V. 
Sv. Rufa, B. a M.

28. Sv. Augustina, B., V.
a C. u.

Sv. Hermeta, M.
29. Stětí sv. Jana Křtitele. 

Sv. Sabiny, M.
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30. Sv. Rosy z Limy, P. 31. Sv. Raymunda Nonna- 
Sv. Felixe a Adaukta, ta, V.

Mm.

Z Á Ř Í
1. Sv. Jiljí, O. 18. Sv. Josefa Kup., V.

Sv. 12 bratrů, Mm. 19. Sv. Januaria, B. a spol.,
2. Sv. Štěpána, krále, V. Mm.
4. Sv. Rosalie, P. 20. Sv. Eustacha a spol.,
5. Sv. Viktorina, B. a M. Mm.
6. Sv. Vavřince Justinia- Vigilie sv. Matouše.

na, B. a V. 21. Sv. Matouše, Apoštola
8. Narození bl. P. Marie. a Evangelisty.

Sv. Adriana, M. 22. Sv. Mauricia a spol.,
9. Sv. Gorgonia, M. Mm.

10. Sv. Mikuláše Tolent., 23. Sv. Lina I., Pp. a M.
V. Sv. Tekly, P. a M.

11. Sv. Prota a Hyacinta, 24. Bl. Panny Marie pod
Mm. názvem: Odplaty za

12. Jména bl. P. Marie. vysvobození zajatých
14. Povýšení sv. Kříže. (de Mercede).

Sv. Materna, B. a V. 25. Sv. Tomáše z Villano-
15. Oktáva Naroz. Panny vy, B. a V.

Marie. 26. Sv. Cypriana a Justiny,
Sedmiboleslné Panny Mm.

Marie. 27. Sv. Kosmy a, Damiana,
Sv. Nikomeda, M. patronů Českých.

16. Sv. Lidmily, Vd. a M., 28. Sv. Václava,.vévody a
patronky České. M., patr. Českého.

Sv. Komelia, Pp. a 29. Posvěcení kostela sv.
Cypriana, B., Mm. Michaele Archan.

Sv. Eufemie a spol., 30. Sv. Jeronýma, kněze, 
Mm. V. a C. u.

17. Jizev sv. Františka Ass.

Ř Í J E N
1. Sv. Remigia, B. a V. 4. Sv. Františka z Assisi,
2. Sv, Andělů Širážných. V.

1

29‘



5, Sv. Placida a sp., Mm. 
;; “ Oktáva sv. Václava. 
" 6. Sv. Brunona, V._
1 7. Slavnost Sv. Růžence. 

Sv. Marka 1., Pp. a V. 
Sv. Sergia a sp., Mm. 

8. Sv. Brigity, Vd.
£9. Sv. Diviše, B. a spol., 

Mm.
10. Sv. Františka Borgia- 

še, V.
Sv. Gereona a spol., 

Mm.
13. Sv. Eduarda, krále, V.
14. Sv. Kallista I., Pp. a M.
15. Sv. Teresie, P.
16. Sv. Havla, O.
17. Sv. Hedviky, Vd.
18. Sv. Lukáše, Evangel.

19. Sv. Petra z Alk., V.
20. Sv. Jana Kensk., V.
21. Sv. Hilariona, O.

Sv. Voršily a spol., P. 
a Mm.

23. Nejsv. Vykupitele.
24. Sv. Rafaele, Archan.
25. Sv. Chrysanta a Darie,

Mm.
Sv. Krišpina a Krišpi- 

niana, Mm.
26. Sv. EvaristaL, Pp. a

M. *
27. Vigilie sv. Simona a

Judy.
28. Sv. Simona a Judy,

Apoštolů.
31. Sv. Volfganga, B. a V. 

Vigilie Všech Svatých.
L I S T O P A D

1. Všech Svatých.
2. Všech věrných Duši-

cek*
3. Z oktávu Všech Sva

tých.
4. Sv. Karla Borrom., B.

a V.
Sv. Vitalise a spol., 

Mm.
6. Sv. Leonarda, V.
8. Oktáva Všedí Svatých. 

Sv. čtyř Korunovaných,
Mm.

9. Posvěc. basiliky nejsv.
Spasitele (Salvátor). 

Sv. Theodora, M.
10. Sv. Ondřeje Av., O.

10. Přenesení sv. Lidmily,
Vd. a M., patronky 
České.

Sv. Tritona a sp., Mm.
11. Sv. Martina, B. a  V. 

Sv. Menny, M.
12. Sv. Martina I., Pp. a M. 

Sv. Benedikta, Matou
še, Jana, Isóka 
Kristina, bratří 
Mm., patronů Čes.

13. Sv. Stanislava Kostky,
V.

14. Sv. Josafata, B. a M.
15. Sv. Gertrudy Velké, P. 

Sv. Leopolda, V.
16. Sv. Otmara, O.
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17. Sv. Řehoře Divotvor-
ce, B. a V.

18. Posvěcení .basilik sv.
Petra a Pavla, Ap.

19. Sv. Alžběty, Vd.
Sv. Pontiana 1., Pp. a 

M.
20. Sv. Felixe z Valois, V.
21. Obětování nejbl. Pan

ny Marie.
22. Sv. Cecilie, P. a M.
23. Sv. Klementa 1., Pp.

a M.

23. Sv. Felicity, M.
24. Sv. Jana od Kříže, V. 

Sv. Chrysogona, M.
25. Sv. Kateřiny, P. a M.
26. Sv. Silvestra, O.

Sv. Petra Alex., B. a 
M.

27. Sv. Didaka, V.
29. Vigilie sv. Ondřeje,

Apoštola.
Sv. Satumina, M.

30. Sv. Ondřeje, Apoštola.

P R O S I N E C
2. Sv. Bibiany, P. a M.
3. Sv. Františka Xav., V.
4. Sv. Barbory, P. a M.
5. Sv. Petra Chrysologa,

B. , V. a C. u.
Sv. Sabby, O.

6. Sv. Mikoláše, B. a V.
7. Sv. Ambrože, B., V. a

C. u.
Vigilie Neposkvr. Po

četí.
8. Neposkvrněného Po

četí nejbl. P. Marie.
10. Sv. Melchiada, Pp. a

M.
11. Sv. Damasa I., Pp. a V.
13. Sv. Lucie, P. a M.

Sv. Otilie, P.
15. Oktáva Neposkvrně

ného Početí.

16. Sv. Eusebia, B. a M.
18. Očekávání porodu nej- 

blah. Panny Marie.
20. Vigilie sv. Tomáše,

Apoštola.
21. Sv. Tomáše, Apoštola.
24. Vigilie Narození Páně

(Štědrý den).
25. Narození Pána našeho

Ježíše Krista.
26. Sv. Štěpána, Prvomu-

čedníka.
27. Sv. Jana, Apoštola a

Evangelisty.
28. Mláďátek.
29. Sv. Tomáše Kant., B.

a M.
31. Sv. Silvestra I., Pp. a 

V.
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1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

R
ok

8. února 

31. ledna 

13. února 

5. února

27. ledna

16. února 

1. února

24. ledna 

12. února

28. ledna

17. února

N
eděle

D
evítník

25. února

17. února 

2. března

22. února

13. února

5. března

18. února 

10. února

1. března

14. února

6. března

Popeleční
středa

12. dubna

4. dubna 

17. dubna

8. dubna 

31. března

20. dubna

5. dubna 

27. března 

16. dubna

1. dubna

21. dubna

V
eliko
noce

21. května

13. května 

26. května 

17. května

9. května

29. května

14. května 

5. května

25. května

10. května

30. května

N
anebe

vstoupení
P

áně

31. května

23. května 

5. června

27. května

19. května

8. června

24. května 

15. května

4. června

20. května

9. června

Svato
dušní
svátky

11. června

3. června 

16. června

7. června

30. května

19. června

4. června 

26. května 

15. června

31. května

20. června

Božího
Těla

Neděl po 
Svatém 
Duchu

29. listop.

28. U
stop. 

27. listop.

2. pros.

1. pros.

30. listop.

29. listop. 

27. listop.

3. pros.

2. pros. 

1, pros.

První
N

eděle
adventní

TA
BU

LK
A

 PO
H

Y
BLIV

Ý
C

H
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Á
TK
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Obřady přede mší sv. v neděli

Před slavnou mší sv. kropí kněz oltář, sebe, jáhna, podjáhna 
a lid svěcenou vodou (o Velikonocích a Svatodušních svátcích do* 
konce křestní vodou), aby naznačil, že k slavení nejsvětější Oběd 
mé být! všecko čisté a neposkvrněné.

Svěcená voda je  sváfostina, a tak nejenom slouží svým symbolem 
k touze po očištění, nýbrž také přináší milosti těm, kdož s věřícím 
srdcem j í  používají.

Kněz při lom zanoluje:

Aspérges me, Dómine, Pokrop mne, Pane, yso- 
hyssópo, eí mundábor; la- pem a budu očištěn; ob- 
vábis me, et super nivem myj mne, a  nad sníh zbě- 
dealbábor. lim.

Ps. 50, 3. Miserére mei, 
Deus, secúndum magnam 
misericórdiam tuam. 

ý . Gloria Patř i . . .

Ž. 50, 3. Smiluj se nade 
mnou, Bože, podle veliké
ho milosrdenství svého. 

Sláva Ol e i . . .
Potom se opakuje: Pokrop mne . . .
il. Osténde nobis, Dó

mine, misericórdiam tuam. 
(Alleluja.)

1$. Et salutáre tuum da 
nobis. (Alleluja.)

t .  Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam.

1£. Et clamor meus ad 
te véniat.

Dóminus vobíscum. 
9 .  Et cum spiritu tuo. 
Orémus. Exáudi nos, 

Dómine sancte, Pater 
omnípotens, aetéme Deus: 
et mítteredignérissanctum 
Angelům tuum de coelis;

ť .  Zjev nám, Pane, mi
losrdenství své. (Aleluja.)

$ .  A spasení své nám 
uděl. (Aleluja.)

#■. Pane, vyslyš modlit
bu mou.

(ě. A volání mé nechf 
k tobě přijde.

Pán s vámi.
]$. I s duchem tvým.
Modleme se 1 Vyslyš 

nás, Hospodine svátý, Otče 
všemohoucí, věčný Bože, 
a rač seslati svátého An
děla svého s nebe, jenž by
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qui cusiódiat, fóveat, pró- střežil, opatroval, chránil, 
tegat, vísitet, atque defén- navštěvoval a bránil vše- 
dat omneš habitántes in cky, kteří přebývají v tom- 
hoc habitáculo. Per Chri- to příbytku. Skrze Krista, 
stům Dominům nostrum. Pána našeho.

Jý. Amen. Amen.

V době velikonoční pěje se následující antlfona, která v sobě 
obsahuje narážku na křest, jenž se o Bílou sobotu udílel, a na vodu, 
která s krví vytekla z probodeného srdce Spasitelova:

Vidi aquam egredién- Viděl jsem vodu, ana vy
tém de templo, a láteře těkala z chrámu po pravé 
dextro, allelú ja: et omneš, straně, aleluja. A všichni, 
ad quos pervénit aqua ke kterým voda ta došla, 
ista, salvi facti šunt, et spaseni jsou a praví, ale- 
dicent, allelúja, allelúja. luja, aleluja.

Ps. 117, 1. Confitémini Ž. 117,1. Velebte Pána, 
Domino, quoniam bonus: neboř jest dobrý, neboř 
quóniam in sáeculum mi- na věky trvá milosrdenství 
sericórdia ejus. Gloria jeho. y . Sláva Ot c i . . .  
Patři . . .

Opakuje se: Videi jsem vodu. . .  Ostatní všecko jako po „Pokrop 
mne*, s připojením Aleluja.

t

M Š E  S V AT Á

Ř Á D  M E Š N Í
( O r d o  M i s s a e )

Modlitba u stupňů olfáře
Když se kněz zcela oblékl ke mší sv., přistupuje s jáhnem a 

podjáhnem nebo jenom s ministranty k oltáři. Dole u stupňů vy* 
jadruje nejprve svou touhu po miiosiipiném oltáři:

S a cer d o s : In nómine + K n ěz : Ve jménu Otce f  
Patris, et Filii, et Spiritus i Syna i Ducha Svatého, 
sancti. Amen. Amen.

Introíbo ad altáre Dei. Vstoupím k oltáři Bo
žímu.

M inisfer: Ad Deum Ministrant: Před Boha,
qui Iaefíficat juventúfem jenž je  původcem radosti 
meam. mé od mladosti mojí.

Následující žalm 42., jenž lak radostně vyznívá, vynechává se 
ve všech mších zédušních a po celou dobu pašijovou (od Smrtné 
neděle do Zeleného člvrtku) vyjímaje svátky:

Ps. 42, 1-5. Žalm 42, 1-5.
S . Júdica me Deus, et K. Zjednej mi právo, 

discérne causam meam de Bože, a rozhodni při mou 
gente non sancta: ab hó- proti bezbožnému lidu; od 
mine iníquo, et dolóso člověka nespraví ulivého 
érue me. a lstivého vysvoboď mne.

M. Quia tu es Deus M. Neboř tys, Bože, síla 
fortitúdo mea: quare me m á! Proč mne zapuzuješ, 
repulísti, ef quare trislis a proč smuten chodím, 
incédo, dum afflígit me když mne souži nepřítel? 
inimícus?

S . Emílie lucem luam, K. Sešli světlo své a 
et veritátem luam: ipsa pravdu svou; ty mne po
nte deduxérunt, et addu- vedou a dovedou ke sva-
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xéruni in montem sanc- 
lum tuum, et in taberná- 
cula tua.

M. Et introíbo ad altárc 
D e i: ad Deum qui laetí- 
ficat juventútem meam.

S . Confitébor tibi in 
cíthara Deus, Deus nieus: 
quare tristis es ánima mea, 
et quare contúrbas me?

M. Spera in Deo, quó- 
niam adhuc confitébor illi: 
salutáre vultus mei, et 
Deus meus.

S . Gloria Patři, et Fílio, 
et Spirítui sancfo.

M. Sicut erat in princi- 
pio, et nunc, et semper, 
et in sáecula saeculórum. 
Amen.

S . Introíbo ad altáre 
Dei.

M. Ad Deum, qui laetí- 
ficat juventútem meam.

té hoře tvé a do Stánků 
tvých.

M. I vstoupím k oltáři 
Božímu; před Boha, jenž 
je  původcem radosti mé 
od mladosti mojí.

K. Oslavovali tě budu 
na citeře, Bože, Bože můj. 
Proč se rmoutíš, duše má, 
a proč mne znepokojuješ?

M. Doufej v Boha, ne
boř opět budu je j oslavo
vali — spasitele svého a 
Boha svého.

K. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému.

M. Jakož bylo na po
čátku, i nyní i vždycky, a 
na věky věkův. Amen.

K. Vstoupím k oltáři Bo
žímu.

M. Před Boha, jenž je  
původcem radosti mé od 
mladosti mojí.

Kněz vidí, že jediným naším útočištěm je  Bůh, a proto se zna* 
mená sv. křížem a praví:

S . Adjutórium nostrum K. Pomoc naše ve jmé- 
in nómine Domini. nu Páně.

M. Qui fecit coelum et M. Jenž učinil nebe i 
terram. zemi.

Pln radosti a touhy chce již vystoupit! k oltáři, ale v tom oka* 
mžiku si vzpomene na svou a svých spolubratři hříšnost, jež nesmí 
se  odvážili bez pokání vstoupili před tvář Boží, i vyznává se po* 
korně ze svých hříchů; po něm ministran! lak Činí jménem ostatních 
věncích:

S . Confíteor Deo omni- K. Vyznávám se Bohu 
. poténti, beátae Maríae všemohoucímu, blahosla-
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semper Vírgini, beáto Mi- 
chaéli Archángelo, beáto 
Joánni Baptístae, sanctis 
Apóstolis Petro et Paulo, 
omnibus Sanctis, et vobis 
fratres: quia peccávi ni- 
mis cogitatióne, verbo, et 
O p ere : (Percutit sibi peclus 
ter, dicens:) mea culpa, mea 
culpa, mea máxima cul
pa. Ideo precor beátam 
Maríam semper Vírginem, 
beátum Michaélem Ar- 
chángelum, beátum Joán- 
nem Bapfístam, sanctos 
Apóslolos Petrům et Pau
lům, omneš Sanctos, et 
vos fratres, oráre pro me 
ad Dominům Deum nos
trum.

M. Misereátur tui omní- 
potens Deus, et dimíssis 
peccátis tuis, perdúcat te 
ad vitam aetérnam.

S . Amen.
M. Confíteor Deo omni- 

poténii, beátae Maríae 
semper Vírgini, beáto Mi- 
chaéli Archángelo, beáto 
joánni Baptístae, sanctis 
Apóstolis Petro et Paulo, 
omnibus Sanctis, et tibi pa
ter: quia peccávi nimis čo- 
gitatióne, verbo, et opere:
(Percutit šibl peclus ter, dicens:)
mea culpa, mea culpa, 
mea máxima culpa. Ideo 
precor beátam Maríam

vené Marii, vždy Panně, 
svátému Michaeli Archan
dělu, svátému Janu Křtiteli, 
svátým Apoštolům Petru a 
Pavlu, všem Svatým a vám, 
bratří, že jsem  zhřešil pře
velice myšlením, slovy a 
Skutky (bije se třikráte v prsa)
— svou vinou, svou vinou, 
svou převelkou vinou! Pro
to prosím blahoslavené 
Marie, vždy Panny, sváté
ho Michaele Archanděla, 
svátého Jana Křtitele, svá
tých Apoštolů Petra a 
Pavla, všech Svatých a 
vás, .bratří, orodujte za 
mne u Pána Boha na
šeho.

M. Smilujž se nad tebou 
všemohoucí Bůh a odpu- 
stě hříchy tvoje, uvediž tě 
do života věčného.

K. Amen.
M. Vyznávám se Bohu 

všemohoucímu, blahosla
vené Marii, vždy Panně, 
svátému Michaeli Archan
dělu, svátému Janu Křtiteli, 
svátým Apoštolům Petru a 
Pavlu, všem Svatým a tobě, 
otče, že jsem  zhřešil pře
velice, myšlením, slovy i 
skutky (bije se třikrát v prsa)
— svou vinou, svou vinou, 
svou převelkou vinou! Pro
to prosím blahoslavené

5



semper Vírginem, beátum 
Michaélem Archángelum, 
beáfum Joánnem Baplís- 
tam, sanctos Apóstolos 
Petrům et Paulum, omneš 
Sanctos, et te pater, oráre 
pro me ad Dominům Deum 
nostrum.

■S. Misereátur vestri 
omnípotens Deus, et di- 
míssis peccátis vestris, 
perdúcat vos ad vilám 
aetérnam.

M. Amen.
S . Indulgéntiam, abso- 

lutiónem, et remissiónem- 
peccatórum nostrórum, tri- 
buat nobis omnípotens) et 
miséricors Dóminus.

M. Amen.
S . Deus tu convérsus 

vivificábis nos.
M. Et plebs tua laetá- 

bitur in te.
S . Osténde nobis Dó- 

mine misericórdiam tuam.
M. Et salutáre tuum da 

nobis.
S . Dómine exaúdi ora- 

lionem meam.
M. Et clamor meus ad 

te véniat.
S . Dóminus vobíscum.
M. Et cum spiritu luo.

Marie, vždy Panny, sváté
ho Michaele Archanděla, 
svátého Jana Křtitele, svá
tých Apoštolů Petra a 
Pavla, všech Svatých a 
tebe, otče, orodujte za 
mne u Pána Boha našeho.

K. Smilujž se nad vámi 
všemohoucí Bůh a od- 
pustě hříchy vaše, uvediž 
vás do života věčného.

M. Amen.
K. Prominutí, rozhře

šení a odpuštění hříchů 
našich nechť udělí nám 
všemohoucí a milosrdný 
Hospodin.

M. Amen.
K. Bože, obrať se k nám 

a oživ nás.
M. A lid tvůj radovati 

se bude v tobě.
K. Zjev nám, Pane, mi

losrdenství své.
^ M . A spasení svoje nám 
uděl.

K. Pane, vyslyš mod
litbu mou.

M. A volání mé nechť 
k tobě přijde.

K. Pán s vámi.
M. I s duchem tvým.

Ještě dvě jiné prosby za odpuštění vysílá k Bohu a pít tom vy
stupuje k oltáři; tam pak polibkem uctívá ostatky svátých;

Orémus. Aufer a nobis, Modleme se 1 Sejmi 
quaesumus Dómine, ini- s nás, prosíme, Pane, ne-
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quiiátes nostras: ut ad 
Sancta sanciórum puris 
mereámur méntibus in- 
troíre. Per Christum Do
minům nostrum. Amen.

Orámus te, Dómine, per 
mérita Sanctórum tuórum, 
(osculatur Altare in medio) quo- 
rum relíquiae hic šunt, et 
omnium Sanctórum: ut in- 
dulgére dignéris omnia 
peccáta mea. Amen.

pravosti naše, abychom 
hodni byli do svatyně svá
tých s čistou vejiti myslí. 
Skrze Krista, Pána našeho. 
Amen.

Prosíme tě, Pane, pro 
zásluhy Svatých tvých, (libá 
oltář) jejichž ostatky zde 
jsou, a všech Svatých, 
abys všecky moje hříchy 
prominouti ráčil. Amen.

Oltář, jenž je  zároveň obětním místem, hodovním stolem, sym« 
bolem Krista a hrobem svátých, bývá knězem při slavné mši zaha* 
lován oblaky vonného kouře, jenž značí naše k Bohu vystupující 
modlitby a oběti. Zrnka kadidla, jež  sype na žhavé uhlí, kněz žehná:

Ab lilo bene + dicáris, Ten nechť tě požehná f ,  
in cujus honóre cremá- k jehož cti budeš spáleno! 
beris. Amen. Amen.

Vstup - Introitus
Vstup (introit) má skoro každá mše zvláštní. Druhdy je j zpívával 

chór, když biskup s kněžstvem se ubíral k oltáři; obsahu některého 
Vstupu rozumíme jen tehdy, máme*ii na mysli tento bývalý zvyk. 
Nyní říká je j kněz z knihy na epištolní straně. Když byl kněz vzdal 
na konci Vstupu chválu Nejsvětější Trojici, obrací se k Ní devaterou 
prosbou, v níž je j podporují přisluhující kněží nebo ministranti:

Kyrie eléison. 
Kyrie eléison. 
Kyrie eléison.

Christe eléison. 
Christe eléison. 
Christe eléison.

Kyrie eléison. 
Kyrie eléison. 
Kyrie eléison.

Pane, smiluj se nad ná
m i! Pane, smiluj se nad 
námi! Pane, smiluj se nad 
námi!

Kriste, smiluj se nad ná
mi! Kriste, smiluj se nad 
námil Kriste, smiluj se nad 
námi!

Pane, smiluj se nad ná
mi! Pane, smiluj se nad' 
námi! Pane, smiluj se nad 
námi!
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Andělský chvalozpěv - Gloria
Vyžaduje-Ií toho doba církevního roku nebo svátek, který se 

právě slaví, následuje vznešený zpěv, jehož počáteční slova pěli 
andělé při Narození Páně. (V Advente, pak od neděle Devítníku 
až do V eilkonoc, s lou žili kněz mši ve fialové barvě, jakož i při 
mších za zemřelé Cloria se vynechává.)

Gloria in excélsis Deo. Sláva na výsostech Bo- 
Et in terra pax homínibus hu a na zemi pokoj lidem 
bonae voluntátis. Laudá- dobré vůle! Chválíme tě. 
mus te. Benedícimus te. Dobrořečíme tobě. Klaní- 
Adorámus te. Glorificá- me se tobě. Oslavujeme 
mus te. Grátias ágimus tě. Díky vzdáváme tobě 
tibi propter magnam gló- pro velikou slávu tvou.

' riam luam. Dómine Deus, Pane Bože, Králi nebeský, 
Rex coeléstis, Deus Pater Bože Otče všemohoucí! 
omnípotens. Dómine Fili Pane, Synu jednorozený, 
unigénite Jesu Christe. Dó- Ježíši Kriste! Pane, Bože, 
mine Deus, agnus Dei, Fí- Beránku Boží, Synu O tce ! 
lius Patris. Qui tollis pec- Jenž snímáš hříchy světa, 
cáfa mundi, miserére no- smiluj se nad námi. Jenž 
bis. Qui tollis peccáta snímáš hříchy světa, při- 
mundi, súscipe depreca- jmi prosbu naši. Jenž se- 
tiónem nostram. Qui se- díš po pravici Otce, smiluj 
des ad déxteram Patris, se nad námi. Nebof ty je- 
miserére nobis. Quóniam diný js i Svatý. Ty jediný 
tu solus sanctus. Tu solus js i Pán. Ty jediný jsi 
Dóminus. Tu solus Altíssi- Svrchovaný, Ježíši Kriste, 
mus, Jesu Christe. Cum se Svatým Duchem ve slá- 
sancto Spiritu, in gloria vě Boha Otce. Amen.
Dei Patris. Amen.

Kněz políbí oltář a.obrácen k lidu, zdraví je j :
5 . Dóminus vobíscum. K . Pán s vámi.
Lid mu pak ústy přisluhujících odpovídá:
M. Et cum spiritu tuo. M. I s duchem tvým.

Modlitba
Kněz se vrátí ke knize na epištolní straně a modlí se jednu 

nebo více modliteb, které se nazývají také kolekiy (collectae), což 
značí tolik jako modlitby, jež v sobě zahrnují všecko, oč věřící 
v tento den Boha prosí, jsou pro každou mši zvláštní.
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Epištola
Rovněž epištola bývá pro každou mši zvláštní, jméno nese tato 

část od toho, že se většinou čte část z některého apoštolského 
listu (epištola). Někdy se však na fomto misie čte také nějaké 
místo ze Starého zákona nebo ze Skutků apoštolských. Na konci 
epištoly odpovídá s e : Bohudíky! Pak následují mezizpěvy (Stup
ňový zpěv, Aleluja s VěrSem, Traktus, Sekvence), kterých se po
užívá dle určitých liturgických pravidel.

Evangelium
Proroci a Apoštolově, jejichž slova jsme slyšeli v epištole, byli 

pouze připravovatelé cest Páně, v evangeliu však zříme samého 
Vykupitele jednali a mluvili. To dává Čírkev už zevně na jevo, 
nebof knize, z které se čte Evangelium, prokazuje poctu okuřo* 
váním, kněžstvo a lid uctivě při čtení evangelia stojí, jáhen, dříve 
nezdi vezme s oltáře knihu evangelní, modlí se (v tiché mši se to 
modlí sám kněz):

Munda cor meum, ac O čisf srdce moje a rty 
lábia mea, omnípotens mé, všemohoucí Bože, jenž 
Deus, qui lábia Isaíae js i rty proroka Isajáše žha- 
Prophétae cálculo mun- vým očistil uhlem; rač 
dásfi igníto: iia me tua mne tak svým milostivým 
grata miseratióne dignáre slitováním očistiti, abych 
mundáre,utsanctumEvan- důstojně svaté Evange- 
gélium tuum digne váleam lium tvé zvěstovat') mohl. 
nuniiáre. Per Christum Skrze Krista, Pána našeho. 
Dominům nostrum. Amen. Amen.

Jáhen vezme knihu a prosí kněze o požehnání: „Rač, pane, po
žehnat! 1* Kněz mu pak udělí požehnání (v zádušní mši se neudili):

Dóminus sit in corde Pán budiž v srdci tvém 
tuo (meo), et in lábiis tuis (mém) a na rtech tvých 
(m eis): ut digne et com- (mých), abys (abych) dů- 
peténter annúnties (annún- stojně a náležitě zvěstoval 
tiem) Evangélium suum: Evangelium jeho. Ve jmé- 
In nómine Patris, et Fílii, + nu Otce t  i Syna i Ducha 
et Spiritus sancti. Amen. Svatého. Amen.

Ve slavné mši jáhen nejprve knihu evangelní okuřuje. Jaký rozdíl 
mezi Novým zákonem, jenž je  ohlašován za vftně kadidla, a Starým 
zákonem, jenž byl ohlášen za hromu o blesku 1 — jáhen zpívá: 
„Pán s vámi!" Lid: „I s duchem tvým!" jáhen: „Slova (počátek) 
sv. Evangelia podle $v. Matouše (Marka, Lukáše, jan a)!" Lid: 
„Sláva tobě, Panel* Po přečtení Evangelia lid praví: „Chvála 
tobě, Kriste 1“ Kněz libá evangelní staf se slovy: „Slovy Evangelními 
bu<ftež shlazeny naše vlny!"
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Vyznání víry - Credo.
Je-li předepsáno, modlí se kněz Vyznání víry (nicaeno-konslan- 

linopolské), kterým dává na jevo, že věří všem slovům sv. Evangelia 
a těm tajemstvím, k jichž slavení se právě chystá.

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipoténtem, fac- 
torem coeli et terrae, vi- 
sibílium omnium, et invi- 
sibílium. Et in unum Do
minům Jesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum. Et 
ex Patře natum ante omnia 
saecula. Deum de Deo, 
lumen de lúmine, Deum 
verum de Deo vero. Gé- 
nitum, non factum, con- 
subsfantiálem Patři: peí 
quem omnia facta šunt. 
Qui propter nos hómines, 
et propter nostram salu
tem descéndit de coelis. 
(Hic genufleclilur.) Et incar- 
nátus est de Spiritu sanc- 
to ex Maria Vírgine: Et 
homo factus est. Cruci- 
fixus étiam pro nobis: 
sub Póntio Piláto passus, 
et sepúltus est. Et resur- 
réxit tértia die, secúndum 
Scriptúras. Et ascéndit in 
in coelum: sedet ad déxte- 
ram Patris. Et íterum ven- 
túrus est cum gloria, ju- 
dicáre vivos, et mórtuos: 
cujus regni non erit finis. 
Et in Spíritum sanctum, 
Dominům, et vivificántem: 
qui ex Patře, Filióque pro

věřím v jednoho Boha, 
Otce všemohoucího, stvo
řitele nebe i země, všeho 
viditelného i neviditelného. 
1 v jednoho Pána Ježíše 
Krista, jednorozeného Sy
na Božího a z Otce zro
zeného před všemi věky. 
Boha z Boha, světlo ze 
světla, Boha pravého z Bo
ha pravého. Zplozeného, 
neučiněného, jedné pod
staty s Otcem; skrze ně
hož všecko učiněno jest. 
Jenž pro nás lidi a pro 
naši spásu sestoupil s ne
bes. (Kněz pokleká.) I Vtě
lil se Duchem Svatým 
z Marie Panny a člověkem 
se stal. Ukřižován také za 
nás, trpěl pod Pontským 
Pilátem a pohřben byl. 
Třetího dne vstal z mrt
vých podle Písem. A vstou
pil na nebesa, sedí po 
pravici Otce a opět přijde 
se slávou soudit živé i 
mrtvé, jehož království ne
bude konce. A v Ducha 
Svatého, Pána a oživo- 
vatele, jenž z Otce a Syna 
vychází, jenž s Otcem a 
Synem je  zároveň uctíván 
a oslavován, jenž mluvil
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cedit. Qui cum Patře, et skrze Proroky. A jednu, 
Fílio simul adorátur, et svátou, katolickou a apo- 
conglorificátur: qui locú- štolskou Církev. Vyzná- 
tus est per Prophétas. Et vám jeden křest na od- 
unam sanctam Cathóli- puštění hříchů a očeká- 
cam, et Apostólicam Ec- vám vzkříšení mrtvých 
clésiam. Confíteor unum a života příštích věků. 
bapiísma in remissiónem Amen. 
peccatórum. Et expécto re- 
surrectiónem mortuórum.
Et vitam ventúri saeculi.
Amen.

Obětování
Až do tohoto okamžiku bylt dříve přítomni i ti, kdož se teprve 

připravovali na křest (katechumeni); nebyli dosud schopni zúčast* 
niti se tajemství oběti, církev však naplnila je jich  srdce bohatými 
plody Písma sv. Starého i Nového Zákona, Jejž jim před propuště
ním předčítala. Pak musili odejiti a zůstali pouze pokřtění věřící. 
Kněz Je pozdravuje slovy: .Pán s vámil" Lid se s ním spojuje: 
.1 s duchem tvým 1* Po té Je vyzývá: .Modleme se l*  Zatím co 
chór zpívá (v liché mši předčítá kněz sám)

O ffe r to r iu m  (o b ě to v á n í) ,
při každé mši jiné, jež nalezneš v další části, přináší k oltáři pod- 
Jáhen kalich s hostií. Kněz béře hostii na paténě do rukou, po
zvedne zrak a obětuje:

Súscipe sancte Pater, 
omnípotens aetéme Deus, 
hanc immaculátam Hó- 
stiam, quam ego indígnus 
fámulus tuus óffero tibi 
Deo meo vivo, et vero, 
pro innumerabílibus pec- 
cátis, et offensiónibus, et 
negligéntiis meis, et pro 
omnibus circumstántibus, 
sed et pro omnibus fidé- 
libus Christiánis vivis at- 
que defúnctis: ut mihi, et 
illis profíciat ad salutem 
in vitam aetérnam. Amen.

Přijmi, svátý Otče, vše
mohoucí, věčný Bože, tuto 
neposkvrněnou obětinu, 
kterou já , nehodný sluha 
tvůj, přináším tobě, Bohu 
svému živému a pravému 
za nesčíslné hříchy, uráž
ky a nedbalosti své a za 
všechny přítomné, jakož i 
za všecky věřící křesťany, 
živé i zesnulé, aby mně i 
jim prospěla k spasení pro 
život věčný. Amen.
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Pak nalévá vlno do kalicha a vpouští do ného kapku vody, kte
rýžto prastarý zvyk připomíná nejen vodu, Jež vytekla s krvi z ote
vřeného boku Spasitelova, ale také naše lidství, které se v Kristu 
spojuje s Božstvím a tím nabývá jeho lahodných vlastnosti. Kněz 
při tom praví:

Deus, qui humánae sub- Bože, jenž jsi důstojnost 
stántiae dignitátem míra- lidské podstaty podivuhod- 
bíliter condidísti, et míra- ně stvořil a ještě podivu- 
bílius reformásti: da no- hodněji obnovil, dej nám 
bis per hujus aquae et skrze tajemství této vody 
vini mystérium, ejus divi- a vína Božství toho se 
nitátis esse consórtes, qui státi společníky, jenž člo- 
humanitátis nostrae fíeri věčensiví našeho ráčil státi 
dignátus est párticeps, Je- se účastným, Ježíš Kristus, 
sus Christus Fílius tuus Syn tvůj, Pán náš, jenž 
Dóminus noster: Qui fe- s tebou živ jest a kraluje 
cum vivit et regnat in uni- v jednotě Ducha Svatého, 
táte Spíriius sancti Deus: Bůh po všecky věky věkův.. 
per omnia saecuia saecu- Amen. 
lórum. Amen.

Při obětování kalicha praví:
Offérimus tibi Dómine, Obětujeme ti, Pane, ka- 

Cálicem salutáris, tuam lích spasení, vzývajíce 
deprecántes cleméntiam: tvou milostivost, aby před 
ut in conspéciu divínae tváří božské velebnosti tvé 
majestátistuae, pronostra, pro naši a celého světa 
et tofíus mundi salute cum spásu s vůní líbeznou se 
odére suavitátis ascéndat. vznesl. Amen.
Amen.

Chléb a víno jest obětováno, nyní přináší kněz v obět i scbe 
a své spolubratry a sestry. Skloněn modlí se :

In spiritu humilitátis, et V duchu pokory a se 
in ánimo contríto susci- srdcem zkroušeným nechť 
piámur a te Dómine: et jsm e přijati tebou, Pane, 
sic fiat sacrifícium no- a tak děj se dnes obět 
strum in conspéctu tuo ho- naše před tváří tvou, aby 
die, ut pláceat tibi, Dó- se ti líbila, Pane Bože. 
mine Deus.
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Žehná dary a vzývá Ducha Svatého:
Veni sanctificátor omni- Přijď, Posvětiteli, vše- 

potens aetérne Deus: et mohoucí, věčný Bože, a 
béne+dic hoc sacrifícium p o t  žehnej tuto obět, při- 
iuo sancto nómini prae- pravenou tvému svátému 
pařátům. jménu.

Při slavné mši žehná kněz kadidlo:
Per intercessiónem beá- Na přímluvu svátého Mi- 

ti Michaélis Archángeli chaele Archanděla, stojí- 
stantis a dextris altáris in- čího po pravici oltáře žá- 
cénsi, et omnium electó- palného, a všech svých vý
rům suórum, incénsum is- volených nechť Hospodin 
tud dignétur Dóminus be- ráčí zápal tento po t  žeh
ne fd íce re , et in odórem nati a za vůni líbeznou 
suavitátis accípere. Per přijmouli. Skrze Krista, 
Christum Dominům no- Pána našeho. Amen. 
sirům. Amen.

Okuřuje obětiny:
Incénsum istud a te be- Zápal tento tebou po- 

nedícium, ascéndat ad te, žehnaný, nechť vystoupí 
Dómine, et descéndat su- k tobě, Pane, a sestoupí 
per nos misericórdia tua. na nás milosrdenství tvé. 

Okuřuje oltář:
Ps. 140, 2-4. Dirigátur Ž. 140, 2-4. Modlitba 

Dómine orátio mea, sicut má se vznes jako vůně 
incénsum, in conspéciu kadidla před obličej tvůj, 
tuo: elevátio mánuum meá- pozdvižení rukou mých ja 
rům sacrifícium vespertí- ko obět večerní. Postav, 
num. Pone, Dómine, cu- Pane, stráž k mým ústům, 
stódiam ori meo, et óstium pevné dveře ke rtům mým, 
circumstántiae lábiis meis: aby srdce mé se neuchý- 
ut non declínet cor meum lilo ke zlým slovům, k o- 
in verba malítae, ad ex- mlouvání hříchů, 
cusándas excusaiiónes in 
peccáiis.

Vraceje kadidelnici:
Accéndat in nobis Dó- Nechť zanítí v nás Ho-

13



minus ignem sui amóris, spodin oheň svého milo- 
et flammam aelérnae ca- vání a plamen věčné lásky, 
rifális. Amen. Amen.

Když vrátil kadidelnicl, myje si ruce, což mělo za dřívějších dob, 
kdy lid k obětování přinášel dary a kladl je  do rukou kněze, 
praktický význam. Nyní umývání rukou napomíná kněze i věřící, 
aby neposkvrněni na duši a na těle slavili nejsvěléjší Obét.

P s. 25, 6-12. Ž. 25, 6-12.
Lavábo inter innocéntes Umyji mezi nevinnými 

manus meas: ei circúm- ruce své a chodili budu 
dabo alláre iuum, Dómine. kolem oltáře Ivého, Pane.

Ut aúdiam vocem lau- Abych slyšel hlas chvály 
dis: ei enárrem univérsa a vyprávěl o všech divech 
mirabília lua. tvých.

Dómine'diléxi decórem Pane, miluji krásu do- 
domus fuae: et locum ha- mu tvého a místo, kde 
bitaiiónis glóriae tuae. přebývá sláva Ivá.

Ne perdas cum ímpiis, Nehubiž, Pane, s bez- 
Deus, énimam meam: el božným duši mou, s vra- 
cum viris sánguinum vi- zedníky život můj. 
tam meam.

In quorum mánibus ini- Na je jichž rukou lpí ne- 
quitátes šunt: déxtera eó- řesti, pravice je jich  plna 
rum repléta esf munéribus. jest úplatných darů.

Ego autem in innocéntia Já  však v nevinnosti své 
mea ingréssus sum: rédi- jsem  kráčel; spas mne a 
me me, et miserére mei. smiluj se nade mnou.

Pes meus sfetif in di- Noha má stála na cestě 
récto: in ecclésiis bene- přímé. Ve shromáždění 
dícam te, Dómine. chci tě oslavovali. Pane.

Gloria Patři, et F ílio . . .  Sláva Otci i Synu . . .
Kněz vrací se ke středu oltáře, klade naň septaté ruce a mod

litbou vyjadřuje, Že mše svata slouží se na památku Kristovu a ku 
cti Svatých, které vzývá o přímluvu e pomoc:

Súscipe sancta Trínitas Přijmi, svátá Trojice, tu- 
hone oblatiónem, quam to obět, kterou ti přináší- 
tibi offérimus ob memó- me na památku umučení, 
riam passiónis, resurrec- vzkříšení a nanebevsiou-
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tiónis, et ascensiónis Jesu 
Christi Domini nostri: et 
in honórem beátae Maríae 
semper Vírginis, et beáti 
Joánnis Baptístae, et sanc- 
tórum Apostolórum Petři 
et Pauli, et istórum, et 
omnium Sanclórum : ut 
illis profíciat ad honórem, 
nobis autem ad salutem: 
et illi pro nobis intercé- 
dere dignéntur in coelis, 
quorum memóriam ági- 
mus in terris. Per eúmdem 
Christum Dominům no- 
strum. Amen.

pění Ježíše Krista, Pána 
našeho, a ke cli blahosla
vené Marie, vždy Panny, 
svátého Jana Křtitele, svá
tých Apoštolů Pelra a Pavla
a těchto (je jichž oslátky jsou 
v oltářním kameni), jakož i 
všedi Svatých, aby jim .by
la ke cti, nám pak ke spá
se, a ti aby za nás orodo- 
vati ráčili na nebi, jejichž 
památku konáme na zemi. 
Skrze téhož Krista, Pána 
našeho. Amen.

Kněz políbí oltář o obrat i v se k věřícím, vyzývá je , aby je j 
modlitbou podporovali, by jejich společná obět byla bohulibá:

Oráte fratres: ut meum, Modlete se, bratři, aby 
ac vestrum sacrificium ac- moje i vaše obět příjem- 
ceptábile fiat apud Deum nou se stala u Boha, Otce 
Patrem omnipoténtem. všemohoucího.

Ministrant tlumočí odpověď přítomného lidu:
Suscípiat Dóminus sa- Nechť přijme Pán obět 

crifícium de mánibus tuis z rukou tvých k chvále a 
ad laudem, el glóriam nó- slávě jména svého, jakož 
minis sui, ad utilitálem i k užitku našemu a veš- 
quoque nostram, toliúsque keré Církve své svaté. 
Ecclésiae suae sanctae.

Kněz odpoví: Amen:

Tichá modlitba - Secreia
Pro rázné mše je  rázná. Je jí zakončeni přechází přímo do 

Předmluvy.
Preface - Předmluva

Skládá se ze Iři čáslí, z nichž střední je  dle doby a sválká pro* 
měnlivé. Ostatní části jsou vždy stejné. Předmluvy jsou nádherné 
a poesieplné zpěvy děkovné a chvatné.
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První část:
Per omnia saecula sae- 

culórum.
Amen.

Ý- Dóminus vobíscum. 
. Et cum spiritu iuo.
. Sursum corda.

Habémus ad Domi
nům.

Grátias agómus Do
mino Deo nostro.

lj$. Dignum, e( jusium 
est.

Po všecky věky věkův. 

Amen.
Ý. Pán s vámi.

I s duchem tvým. 
if. Vzhůru srdce.
I£. Máme k Hospodinu.

t .  Díky vzdejme Hospo
dinu, Bohu svému.

$ .  Hodno a spravedii- 
vo jest.

Druhá část. — Kněz ji  zpívá nebo říká s pozdviženýma rukama. 
Texty všech Prefací nalézají se na konci Ordo missae.

Třeli část (Sanclus) — v léto čásll se spojují zemští poulnícl 
s andělskými káry ve společný chvalozpěv na třikrál svátého Boha:

Sancfus, Sanctus, Sanc- Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
tus Dóminus Deus Sá- Bůh zástupů. Plna jsou 
baoth. Pleni šunt coeli, et nebesa i země slávy tvé. 
terra gloria tua, Hosánna Hosanna na výsostech, 
in excélsis. Benedíctus qui Požehnaný, jenž přichází 
venit in nómine Domini, ve jménu Páně. Hosanna 
Hosánna in excélsis. na výsostech.

!
K Á N O N  M E Š N Í

( C a n o n  Mi s s a e )t

Touto částí.počíná neproměnný a směrodatný díl mše sv. (slovo 
.canon* značí .směrnice*), který je  svým obsahem tak starý, jako 
sama Církev, a jehož modlilby se skládají ze slov Páně, z podání 
apoštolských nebo z přídotků papežů. Od dob Řehoře Vel. (r. 600) 
neděly se však už žádné změny na kánonu. První slovo kánonu 
jest Te ( =  tebe); velké písmeno T mé podobu kříže, což zavdalo 

I brzy příčinu, že se loto písmeno všelijak zdobilo náměty z ukrizo- 
vání. Výzdoba nabývala stále větších rozměru, až se ustálila na 

{ celostránkový obraz Krista Pána na kříží pnícího před počátkem 
i kánonu. — První modlitba kánonu vyjadřuje prosbu za Církev, za 
j je jí  pastýře a údy:

Tc ígitur, cleinentíssime 
Pater, per Jesum Christum 
Fílium tuum Dominům no- 
strum, súpplices rogámus,
dC p é lim u s, (oscuiatur Altare)
uti accépla hábeas, et 
benedícas, haec f  dona, 
haec t  múnera, haec + 
sancta sacrifícia illibáta; 
in přimis, quae tibi offé- 
rimus pro Ecclésia tua 
sancta cathóiica: quam 
pacificáre, custodíre, adu- 
náre, et régere dignéris 
toto orbě terrárum: una 
cum fámulo tuo Papa no
stro N. et Antístite nostro
N. et omnibus orthodóxis, 
atque cathólicae, et Apo- 
stólicae fídei cultóribus.

Tebe tedy, nejlaskavější 
Otče, skrze Ježíše Krista, 
Syna tvého, Pána našeho, 
pokorně prosíme a žádá
me, (líbá oltář) abys mile 
přijal a požehnal tylo f  da
ry, tato f  věnování, tyto f  
svaté, neposkvrněné oběti, 
které tobě přinášíme zvlá
ště za tvou svátou Církev 
katolickou, kterouž mírem 
obdařiti, chrániti, sjedno- 
titi a řídili rač po celém 
okrsku zemském, zároveň 
se služebníkem svým, pa
pežem naším N., biskupem 
naším N. i se všemi pra- 
vověmými, jakož i kato
lické a apoštolské víry 
ctiteli.

V z p o mí n k a  na ži vé
1 na jednotlivé žijící věřící, sobě drohé nebo odporučené, vzpo

míná Si kněz; rovněž i na ty, kdož právě nejsvětějŠí Oběti jsou 
přítomni:
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Meménto, Dóminc, fa- 
mulórum, famuiarúmque 
tuárum N. et N. el omnium 
circumslántium, quorum ti- 
bi fides cógnita est, el no
ta devótio: pro quibus tibi 
offérimus, vel qui libí óffe- 
runt hoc sacrifícium lau- 
dis pro se, suísque omni
bus: pro redemptióne ani- 
márum suárum, pro spe sa- 
lúfis, el incolumilátis suae: 
tibíque reddunt vola sua 
aetémo Deo, vivo el vero.

Pomni, Pane, služební
ků a služebnic svých N. a 
N. i všech vůkol stojících, 
jejichž víra je  lobe známa 
a povědomá zbožnost, za 
které ti přinášíme nebo 
kteří tobě přinášejí tuto 
obět chvály za sebe a 
všecky své, za vykoupení 
duší svých, za naději spá
sy a bezpečnosti své, a 
kteří plní své sliby učiněné 
tobě, Bohu věčnému, ži
vému a pravému.

P ř e d  úk o ne m
Těsně před úkonem proměňování vzpomíná kněz na společenství, 

které máme se svátými v nebi, již nám mohou svými přímluvami 
pomáhali. Tato modlitba je  pokračováním modlitby předchozí (o ně* 
kterých svátcích je  jiná, což nalezneš u příslušných Prefací):

Communicántes, et me- 
móriam veneránies, in při
mis gloriósae semper Vír- 
ginis Maríae, genitrícis 
Dei et Domini nostri )esu 
Christi: sed et beatórum 
Apostolórum ac Mártyrum 
tuórum, Petři et Pauli, 
Andréae, Jacóbi, Joánnis, 
Thomae, Jacóbi, Philíppi, 
Bartholomaei, Matthaei, 
Simónis et Thaddaei: Lí
ni, Cleli, Cleméntis, Xysti, 
Cornélii, Cypriáni, Lau- 
réniii, Chrysógoni, Joánnis 
et Pauli, Cosmae et Da- 
miáni: et omnium Sanctó- 
rum tuórum: quorum mé- 
ritis, precibúsque concé-

Ve společenství jsouce 
a památku uctívajíce pře
devším slavné vždy Panny 
Marie, Rodičky Boha a 
Pána našeho Ježíše Krista, 
ale i svátých Apoštolů a 
Mučedníků tvých: Petra 
a Pavla, Ondřeje, Jakuba, 
Jana, Tomáše, Jakuba, 
Filipa, Bartoloměje, Ma
touše, Simona a Tadeáše, 
Lina, Kleta, Klimenta, Xy- 
sta, Kornelia, Cypriana, 
Vavřince, Chrysogona, Ja 
na a Pavla, Kosmy a Da- 
miana i všech Svatých 
tvých, pro jejichž zásluhy 
a prosby rač udělili, aby
chom ve všem pomocnou
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das, ut in omnibus pro- záštitou tvou byli chráně- 
tectiónis tuae muniámur ni. Skrze téhož Krista, Pá- 
auxílio. Per eúmdem Chri- na našeho. Amen. 
stům Dominům nostrum.
Amen.

Kněz klade ruce nad obětíny, jako to činil ve Starém zákoně 
velekněz nad obětí, na kterou chtěl přenést! všecky viny svoje a 
svého lidu. Vždyf v nejbližšim okamžiku bude pod způsobami chleba 
a vína ukryl Beránek, Jenž na sebe bére hříchy celého světa:

Hanč ígitur oblatiónem 
servitútis nostrae, sed et 
cunctae famíliae tuae, 
quaesumus Dómine, ut pla- 
cátus accípias: diésque 
nostros in tua páce dispó- 
nas, atque ab aetéma dam- 
natióne nos éripi, et in 
electórum tuórum júbeas 
grege numerári. Per Chri- 
stum Dominům nostrum. 
Amen.

Žehná obětiny a prosí Boha, 
svého Syna:

Quam oblatiónem tu 
Deus in omnibus, quae
sumus, bene f  dietám, ad- 
serí+ptam, ra+tam , ra- 
iionábilem, acceptabilém- 
que fácere dignéris: ut no- 
bis Corfpus, et Sanfguis 
fiat dilectíssimi Fílii tui 
Domini nostri Jesu Christi.

Tuto tedy obět služeb
nosti naší, ale i veškeré 
čeledi své, prosíme, Pane, 
abys usmířen přijal, a dny 
naše ve svém pokoji spra
voval a kázal, abychom 
od věčného zatracení vy
svobozeni a ke stádci 
tvých vyvolených připoč
teni byli. Skrze Krista, 
Pána našeho. Amen.

aby j e  promění! v tělo a krev

Kterouž obět, prosíme, 
rač ty, Bože, ve všem p o f  
žehnanou, přifvlaslněnou, 
plat-J-nou, důstojnou a pří
jemnou učiniti, aby se nám. 
stala Tě-J-lem a Krfví nej
milejšího Syna tvého, Pána 
našeho Ježíše Krista.

P r o m ě ň o v á n í  a p o z dv i ho v á ní
Kněz béře do rukou hostii a ztotožňuje se v okamžiku promě

ňování úplně $ Kristem. Slova následující jsou pokračováním před
chozí modlitby:

Qui prídie quam pate- Jenž den před tím, než 
rétur, accépit panem in trpěl, vzal chléb do svých
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sanctas, ac  venerábiies 
manus suas, et elevális 
óculis in coelum ad te 
Deum Patrem suum omni- 
poténtem, tibi grálias a- 
gens, bene+díxit, fregit, 
dedítque discípulis suis, 
dicens: Accípite, et man- 
ducáte ex hoc omneš. 
H oc e st eni m C o r p u s  
meum.

svátých a ctihodných ru
kou a pozdvihnuv oči k ne
bi (kněz pozdvihuje oči k nebi), 
k tobě, Bohu, Otci svému 
všemohoucímu, díky tobě 
čině, po žehnal, rozlomil 
a dal učedníkům svým, 
řka: Vezměte a jezte z to
ho všichni, n e b o ř  toto 
j e s t  t ě l o mé.

Kněz pokleká, aby uctil proměněnou hostií a pozdvihuje jí  pak, aby 
i lid se poklonil. Potom bére do rukou kalich s vínem a pokračuje:

Simili modo postquam 
coenátum est, accípiens 
et hune praeclárum Cáli- 
cem in sanctas, ac vene
rábiles manus suas: item 
tibi grátias agens, b e n e f 
díxit, dedítque discípulis 
suis, dicens: Accípite, et 
bíbite ex eo omneš. H ic 
e s t  e ni m C a l i x  S a n -  
g u i n i s  m e i ,  n o v í  e t  
a e t e r n i  t e s t a m e n t i :  
m y s t é r i u m  f i d e i :  qui  
pr o  v o b i s  et pro mul- 
t i s  e f f u n d e l u r  in re- 
m i s s i o n e m  p e c  c a  t o
rům.

Haec quotiescúmque fe- 
céritis, in mei memóriam 
faciétis.

Podobným způsobem, 
když bylo po večeři, bera 
i tento přeslavný kalich 
do svých svátých a cti
hodných rukou, zase tobě 
díky čině, po f  žehnal a 
dal učedníkům svým, řka: 
Vezměte a pijte z toho 
všichni, n e b o ř  toto j e s t  
K a l i c h  K r v e  mé,  n o 
vé  a v ě č n é  ú ml u v y 
t a j  e m s t v í  víry k te 
rá za v á s  a za mno hé  
v y l i t a  bude  n a  o d p u 
š t ě n í  h ř í c h ů .

Kolikrátkoliv toho činiti 
budete, na mou památku 
budete činiti.

Slovy „tajemství víry" upozorňoval dříve jáhen lid, že proměna 
dařit v Tělo a Krev Páně, toto velké tajemství víry, se právě stala; 
později to přešlo přímo do konsekračních slov.

P o  p r o mě ň o v á n í
Když kněz s lidem poklonil se 1 Krvi Páně, pokračuje, navazuje
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na předchozí napomenutí Spasitelovo a obělu je  ve společné vzpo
mínce proměněné dary Bohu Otci.

Unde et mémores, Dó- 
mine, nos servi tui, sed et 
plebs tua sancta, ejúsdem 
Christi Fílii tui, Domini 
nostri, tam beátae pas- 
siónis, nec non et ab ín- 
feris resurrěctiónis,' sed et 
in coelos gloriósae ascen- 
siónis: offérimus praeclá- 
rae majestáfi tuae de tuis 
donis, ac datis, Hóstiam + 
puram, hóstiam + sanctam, 
hóstiam + immaculátam, 
Panem + sanctum vitae 
aelémae, et Cálicem + 
salútis perpétuae.

Proto také pamětlivi 
jsouce, Hospodine, my 
služebníci tvoji, ale i lid 
tvůj svátý, jak  blahého 
utrpení a zmrtvýchvstání, 
tak i slavného nanebe
vstoupení téhož Krista, Sy
na tvého, Pána našeho, 
přinášíme přejasné veleb
nosti tvé z tvých darů a 
údělů Obět -f- čistou, obět 
+ svátou, obět + nepo
skvrněnou, svátý Ť Chléb 
života věčného a Kalich + 
trvalého spasení.

Kněz prosí Boha, aby milostivé přijal naši obět, jako přijal kdysi 
předobraznou obět Ábelovu, Abrahamovu a Melchisedechovu:

Supra quae propítio ac  Na něž s milostivou a 
seréno vullu respícere dig- vlídnou tváří rač shléd- 
néris: et accépta ha bére, nouti a je  sobě obiíbifi, 
sícuti accépta habére dig- jakož jsi sobě ráčil oblíbili 
nátus es múnera púeri tui dary spravedlivého sluhy 
justi Ábel, et sacrifícium svého Ábela a obět Pra- 
Patriárchae nostri Abra- otce našeho Abrahama a 
hae: et quod tibi óbtulit onu svátou obět, nepo- 
summus sacérdos tuus skvrněnou obětinu, kterou 
Meldúsedech, sanctum tobě přinesl nejvyššt kněz 
sacrifícium, immaculátam tvůj Melchisedech. 
hóstiam.

Hluboce skloněn prosí kněz, aby Bůh Otec tuto obětinu, jejímž 
mystickým tělem jsme my, dal svým Andělem přenésti na mystický 
oltář v nebi. V léto, jakož i předcházející modlitbě neprosí tedy 
kněz, aby Otec pohlédl milostivě na svého Syna, nýbrž na nás, 
kteří Mu je ] podáváme a za Ním s e  ukrýváme:

Súpplices le rogámus, Pokorně tě žádáme, vše- 
omnípotens D eus: jube mohoucí Bože: kaž, aby
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haec perférri per manus toto bylo rukama svátého 
sancti Angeli tui in sublí- Anděla tvého přeneseno 
me altáre tuum, in con- na vznešený oltář tvůj před 
spéctu divínae majestátis obličej tvé velebnosti bož- 
tuae: ut quotquot, ex hac ské, abychom, kdožkoliv 
altáris participafióne, sa- (políbí oltář) z tohoto po- 
crosánctum Fílii tui, Cor-j- dílnictví na oltáři sváto- 
pus, et Sán-J-guinem sum- svaté T ěflo  a Kr+ev Sy- 
psérimus, omni benedic- na tvého přijmeme, všeli- 
tióne coelésti et grátia kým ^požehnáním nebes- 
repleámur. Per eúmdem kým a milostí naplněni 
Christum Dominům no- byli. Skrze téhož Krista, 
strum. Amen. Pána našeho. Amen.

* V z p o mí n k a  na  mrt vé
Obět mše sv. spojuje v sobě všecky údy Církve, živé i mrtvé. 

Za živé se kněz modlil už před Proměňováním, nyní vzpomíná i 
zesnulých a přimlouvá se za ně, aby jim Bfih dal sladké odpoči* 
nutí u sebe:

Meménto étiam, Dómi- Pomni také, Pane, slu
ně, famulórum famularúm- žebníků a služebnic svých 
que tuárum N. et N. qui N. a N., kteří nás předešli 
nos praecessérunt cum se znamením víry a odpo- 
signo fídei, et dórmiunt čívají spánkem pokoje. — 
in somno pacis. Ipsis, Dó- Jim, Hospodine, a všem 
mine, et omnibus in Chri- v Kristu odpočívajícím, 
sto quiescéntibus, locum abys místa občerstvení, 
refrigérii, lucis et pacis, světla a pokoje popřál, 
ut indúlgeas, deprecámur. prosíme. Skrze téhož Kri- 
Per eúmdem Christum sta, Pána našeho. Amen. 
Dominům nostrum. Amen.

Pak prosí kněz, aby Bfih i nás hříšné služebníky své, kteří hle- 
dáme spásu v jeho milosrdenství, přijal do blažené společnosti 
našich svátých bratří a sester:

Nobis quoque peccató- I nám hříšným služeb- 
ribus fámulis tuis, de multi- níkům svým, kteří doufá- 
túdine miseratiónum tuá- me v hojnost slitování 
rum sperántibus, partem tvých, rač uděliti nějakého 
áliquam, et societátem do- podílu a společenství se
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i náre dignéris, cum tuis 
sanctis Apóstolis et Marty- 
ribus: cum Joánne, Sté- 
phano, Matthía, Bámaba,

; Ignátio, Alexándro, Mar- 
l cellíno, Petro, Felicitáte, 

Perpétua, Agatha, Lúcia, 
Agnéte, Caecília, Anastá- 
sia, et omnibus Sanctis 
tuis: intra quorum nos 
consórtium, non aestimá- 
lor mériti, sed véniae, 
quaesumus, largítor ad- 
mítte. Per Christum Do
minům nostrum. 

j Per quem haec omnia,
i Dómine, semper bona
| creas, sancti f f ic a s , viví-f- 
I ficas, bene+ dícis, et prae- 

stas nobis.
Per ip+sum, et cum 

ip+so, et in ip+so, est 
tibi Deo Patři + omnipo- 
ténti, in unitáte Spiritus + 
Sancti, omnis honor, et 

1 gloria.
I S . Per omnia sáecula 
l saeculórum. 
i M. Amen. 
i Mo dl i t

svými svátými Apoštoly 
a Mučedníky: s Janem, 
Štěpánem, Matějem, Bar- 
nabášem, Ignácem, Ale
xandrem, Marcellinem, Pe
trem, Felicitou, Perpetuou, 
Hátou, Lucií, Anežkou, Ce- 
cilií, Anastasií a všemi 
svými Svatými, v jejichž 
společnost nás, prosíme, 
rač připustili, ne jakožto 
cenitel zásluhy, nýbrž ja 
kožto štědrý dárce smilo
vání. Skrze Krista, Pána 
našeho.

Skrze něhož toto všecko 
dobré, Hospodine, vždycky 
tvoříš, po Osvěcuješ, ob
živuješ, po+žehnáváš a 
nám uděluješ.

Skrze t  něho, s f  ním 
a v ý n ě m  jest tobě, Bohu 
Otci t  všemohoucímu, v 
jednotě Ducha + Svatého 
všecka čest a chvála.

K. Po všecky věky vě- 
kův.

M. Amen. 
t»a P á n ě

Až do lohoto okamžiku zabývaly se mešní modlitby Proměňováním 
obětních darů; od tohoto místa připravují na obětní hostinu — sv. 
Přijímání. První z těchto modliteb jest Otčenáš, vlastni slovo Kri
stova, jenž na oltáři pod zpftsobaml chleba a vína jest přítomen. 
Není krásnější a mocnější modlitby. V je jích  slovech je  krátce vy* 
sloveno, co Boha uctívá a nám pomáhá. Ve slavné mši kněz tuto 
modlitbu hlasitě zpívá:

Orémus: Praecéptissa- Modleme s e l Rozkazy 
lutáribus móniti, et divína spasitelnými povzbuzeni a
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instilutióne formáti, audé- božským naučením vede- 
mus dícere: Pater nosler, ni, osmělujeme se pravili: 
qui_ es in caelis: Sancti- Otče náš, jenž js i na ne- 
ficétur nomen tuum: Ad- besích. Posvěť se jméno 
véniat regnum tuum: Fiat tvé. Přijď království tvé. 
volúntas tua, sicul in caelo, Buď vůle tvá jako v nebi, 
et in terra. Panem nostrum tak i na zemi. Chléb náš 
quotidiánum da nobis hó- vezdejší dej nám dnes. 
die: Et dimiffe nobis dé- A odpusť nám naše viny, 
bita nostra, sicut et nos jakož i my odpouštíme 
dimíttimus debitóribus no- našim vinníkům. A neuvoď 
stris. Et ne nos indúcas in nás v pokušení. Ale 
tentatiónem. Sed líbera zbav nás od zlého.' 
nos a málo.

Kněz odpoví „Amen* e rozvádí ještě  dále poslední prosbu:
Líbera nos, quaesumus Zbav nás, prosíme, Ho- 

Dómine, ab omnibus ma- spodině, všeho zla: minu- 
lis, praetéritis, praesénti- nulého, přítomného i bu- 
bus, et futúris: et inter- doucího; a na přímluvu 
cedénte beáta, et gloriósa blahoslavené a přeslavné 
semper Vírgine Dei ge- vždy Panny, Rodičky Boží 
nitríce Maria, cum beátis Marie, a tvých svátých 
Apóstolis tuis Petro et Apoštolů Petra a Pavla, 
Paulo, atque Andréa, et Ondřeje i všech Svatých 
omnibus Sancfis, da pro- (dělá pálenou křiž od čela k prsům 
pítius pacem in diébus a políbí )i) uděl milostivě po- 
noslris: ut ope misericór- koje za dnů našich, aby- 
diae tuae adjúti, et a pec- chom, přispěním milosr- 
cáto simus semper líberi, denství tvého podporováni 
et ab omni perturbatióne jsouce, byli i hříchů vždy 
secúri. . prosti i zabezpečeni přede

vším zmatkem.
Per eúmdem Dominům Skrze téhož Pána na- 

nostrum Jesum Chrisfum šeho, Ježíše Krista, Syna 
Fílium tuum. tvého.

Qui tecum vivit et reg- Jenž s tebou živ jest a 
nat in unitáte Spiritus kraluje v jednotě Ducha
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sancti Deus. Per omnia Svatého Bůh, po všecky 
sáecula saeculórum. věky věkův.

Amen. 1J. Amen.
Za těchto slov rozlomil kněz hostii, jako lámal Kristus chléb. 

Toto lámání, jako před lim proměňování pod různými zpfisobami 
značí mystickou obětní smrt Kristovu. Malý zlomek hostie pouští 
kněz do proměněného vina, což připomíná opět spojem Těla o Krve 
Krista při Vzkříšení. Spasitel se tehdy zjevil Apoštolům s pozdravem 
pokoje. To činí teď 1 kněz:

Pax f  Domini sit f  sem- Pokoj j- Páně budiž + 
per vobís+cum. vždycky s + vámi.

$ .  Et cum spiritu tuo. $ .  I s duchem tvým.
Haec commíxtio, et con- Toto smíšení a posvě- 

secrátio Córporis et Sán- cení Těla a Krve Pána 
guinis Domini nostri Jesu našeho Ježíše Krista budiž 
Christi, fiat accipiéntibus nám přijímajícím k životu 
nobis in vitam aetérnam. věčnému. Amen.
Amen.

Ag nus  De i
Kněz bije se třikrále v prsa, vyjímaje při zádušni mši, kde na 

místo .smiluj se nad námi*, říká .dej jim odpočinutí*:
Agnus Dei, qui tollis Beránku Boží, který sní-

peccáta mundi, miserére máš hříchy světa, smiluj 
nobis (dona eis réquiem). se nad námi (dej jim od

počinutí).
Agnus Dei, qui tollis Beránku Boží, který sní-

peccáta mundi, miserére máš hříchy světa, smiluj 
nobis (dona eis réquiem). se nad námi (dej jim od

počinutí).
Agnus Dei, qui tollis Beránku Boží, který sní-

peccáta mundi, dona no- máš hříchy světa, uděl 
bis pacem (dona eis ré- nám pokoje (dej jim od- 
quiem sempitémam). počinutí věčné).

Př i j í mání
V následujících^ modlitbách připravuje se kněz ku přijetí Těla 

o Krve Páně.. Požitím obětních darů je  obět skončena. V první 
modlitbě prosí kněz o mír pro celou Církev, je jž  Kristus nám 
slíbil zanechali (při mších zóaušních se tato modlitba neříká):
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Dómine Jesu Christe, 
qui dixísti Apóstolis tuis: 
Pacem relínquo vobis, pa- 
cem meam do vobis: ne 
respícias peccáta mea, 
sed fidem Ecclésiae tuae: 
eámque secúndum volun- 
tátem tuam pacificáre et 
coadunáre dignéris: qui 
vivis et regnas Deus, per 
omnia saecula saeculó- 
rum. Amen.

Pane Ježíši Kriste, jenž 
js i pravil Apoštolům svým: 
Pokoj zůstavuji vám, po
koj svůj dávám vám, ne
hleď na hříchy mé, nýbrž 
na víru Církve své a rač 
jí  podle vůle své uděliti 
mír a jednotu, jenž jsi živ 
a kraluješ Bůh, po všecky 
věky věkův. Amen.

Prosí, aby spojení se svátostným Kristem bylo pro něho pra
menem očistným a álítem proti veškerému zlu:

Dómine Jesu Christe, 
Fili Dei vivi, qui ex volun- 
táte Patris, cooperánte Spi
ritu sancio, per mortem 
tuam mundum vivificásti: 
líbera me per hoc sacro- 
sánctum Corpus et Sán- 
guinem tuum ab omnibus 
iniquitátibus meis, et uni- 
vérsis malis: et fac me tuis 
semper inhaerére mandá- 
tis, et a te numquam se- 
parári permíttas: qui cum 
eódem Deo Patře, et Spi
ritu sancto vivis et regnas 
Deus in saecula saeculó- 
rum. Amen.

Pane Ježíši Kriste, Synu 
Boha živého, jenž js i z vůle 
Otce spolupůsobením Du
cha Svatého smrtí svou 
svět oživil, sprosřmne tím
to svatosvatým Tělem a 
Krví svou všech nepravostí 
mých a veškerých běd a 
učiň, abych lnul vždy ke 
tvým přikázáním, a nedo
pusť, abych se kdy od te
be odloučil, jenž s týmž 
Otcem a Duchem Svatým 
živ jsi a kraluješ Bůh na 
věky věkův. Amen.

Pokorně žádá, aby mu požívání Těla Páně nebylo k odsouzení, 
nýbrž ke spasení:

Percéptio Córporis tui, Požití Těla tvého, Pane 
Dómine Jesu Christe, quod Ježíši Kriste, jež já  ne- 
ego indígnus súmere prae- hodný odvažuji se při- 
súmo, non mihi provéniat jmouti, nebudiž mi k od- 
in judícium et condemna- souzení a zatracení, nýbrž

26

tiónem: sed pro tua pie- 
táte prosit mihi ad tuta- 
méntum mentis et corpó- 
ris, et ad medélam perci- 
piéndam: qui vivis et reg
nas cum Deo Patře in uni- 
táte Spiritus sancti Deus, 
per omnia saecula saecu- 
lórum. Amen.

Panem coeléstem accí- 
piam, et nomen Domini 
invocábo.

pro dobrotivost tvou pro- 
spívejž mi k ochraně duše 
a těla a k vyléčení, jenž 
js i živ a kraluješ s Bohem 
Otcem v jednotě Ducha 
Svatého Bůh, po všecky 
věky věkův. Amen.

Chléb nebeský přijmu 
a jméno Páně vzývati 
budu.

Věřící, nepřijímá-li ve skulečnosli Tělo Páně, má alespoň v duchu 
po něm zatoužili. Takové duchovní přijímání je  zdrojem mnohých 
milostí. — Přímo před přijetím svaté Hostie bije se kněz třikrál 
v prsa a s pokorným římským setníkem vyznává:

Dómine, non sum di- Pane, nejsem hoden, 
gnus, ut intres sub tectum abys vešel pod střechu 
meum: sed tantum dic mou, ale toliko rci slovem, 
verbo, et sanábitur ánima a uzdravena bude duše 
mea. má.

Kněz žehná se svátou Hostií a praví:
Corpus Domini nostri Tělo Pána našeho Je- 

Jesu Christi custódiat žíše Krista zachovej duši 
ánimam meam in vitam mou k životu věčnému, 
aetérnam. Amen. Amen.

Po přijetí Těla Páně trvá okamžik v tiché modlitbě. Potom pá
lenou s korporálu sbírá oddrobené částečky Hostie; při tom se 
modlí se žalmistou:

Quid retríbuam Domino Čím se odplatím Hospo- 
pro omnibus, quae retrí- dinu za všecko, co mi udě- 
buit mihi? Cálicem sálu- lil? Kalich spasení vezmu 
táris accípiam, et nomen a jméno Páně vzývati bu- 
Dómini invocábo. Laudans du. Chválu Vzdávaje budu 
invocábo Dominům, et ab vzývati Pána a od nepřátel 
inimícis meis salvus ero. svých osvobozen budu.

Žehná sebe kalichem, modle s e :
Sanguis Domini nostri Krev Pána našeho Je-
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Jesu Christi custódiat áni- žíše Krista zachovej duši 
mam meam in vilám aetér- mou k životu věčnému, 
nam. Amen. Amen.

Po požili Krve Páně rozdílí sv. Přijímání věřícím. — Mezitím, 
co čistí kalich a na oltáři je j rovná, prosí za trvalý účinek sv. 
Přijímáni:

Quod ore súmpsimus, 
Dómine, pura mente ca- 
piámus: et de múnere tem- 
poráli fiat nobis remédium 
sempitémum.

Corpus tuum, Dómine, 
quod sumpsi, et Sanguis, 
quem potávi, adhaereat vi- 
scéribus meis, et praesta: 
uf in me non remáneat 
scélerum mácula, quem 
pura et sancta refecérunt 
sacraménta: Qui vivis et 
regnas in saecula saecu- 
lórum. Amen.

Čeho jsm e ústy požili, 
Pane, kéž čistou myslí 
pojmeme a nechf z daru 
časného stane se nám lék 
věčný!

Nechť Tělo tvé, Pane, 
jež  jsem požil, a Krev, kte
rou jsem pil, utkví v útro
bách mých, a dej, ať ne
zůstane poskvrna hříchů 
ve mně, je jž  čisté a svaté 
občerstvily Svátosti, jenž 
js i živ a kraluješ na věky 
věkův. Amen.

Po přijímání
Kněz vrátí se ke knize na epištolní straně a modlí se tam dvě 

děkovné modlitby (Přijímání a Po přijímání)' které jsou v rázných 
mších rázné. Po každé z nich jd e ke středu oltáře, políbí je j,  
obrólí se  k lidu a zdraví:

~ÍF. Dóminus vobíscum. Uf. Pán s vámi.
1$. Et cum spiritu tuo. 1$. I s duchem tvým.
Jsou-Ji nějaké Připomínky, modlí se je  po druhé modlitbě o pak 

teprve jde ke středu oltáře. Když dostal odpověď na svůj pozdrav, 
propouští (ve slavné mši jáhen) lid slovy:

V. Ite missa est. # . Jděte, jste propuštěni.
1$. Deo grálias. J$. Bohu díky.
Slovo „missa* je  zkrácenina latinského slova „missio — pro* 

puštění*. Ve mších bez Cloria neříká kněz „lie, missa esl*, nýbrž 
zve k další modlitbě:

Benedicámus Dó- ť .  Dobrořečme Pánu.
mino.

Deo gráiias. 1$. Bohu díky.
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V zádušních mších prosí však za zemřelé:
Requiéscanl in páce. Nechť odpočívají

Jž. Amen. v pokoji. Jž. Amen.
Ješlě jednou prosí skloněn před oltářem, aby se Bohu líbila 

obět, kterou právě dokonal:
Pláceat tibi, sancta Tri- Nechť se ti líbí, svátá 

nitas, obséquium servitútis Trojice, služba poddanosti 
meae, et praesta: ut sacri- mé a dej, aby oběť, kterou 
fícium, quod óculis tuae jsem  já  nehodný božské 
majestátis indígnus óbtuli, velebnosti tvé přinesl, to- 
tibi sil acceptábile, mihí- bé byla příjemná, mně pak 
que, el omnibus, pro qui- a všem, za které jsem  ji 
bus illud óbtuli, sit, te mi- přinesl, aby pro tvé milo- 
seránte, propitiábile. Per srdensivi byla na odpuštč- 
Christum Dominům no- ní. Skrze Krista, Pána na- 
sirům. Amen. šeho. Amen.

Jako zástupce velekněze Krista, žehná lid před odchodem:
Benedícat vos omnípo- Požehnej vás všemo- 

tens Deus, Pater + et Fí- houcí Bůh, Otec + i Syn 
Hus, et Spiritus Sanctus. i Duch Svatý.

Jjk. Amen. 1$. Amen.
Na konec ještě jednou předvede kněz sobě a lidu Krista v celé 

jeho velikosti a lásce, říkaje počátek sv. Evangelia podle sv. Jana. — 
Někdy podle liturgických pravidel bére se místo tohoto evangelia 
evangelium jiné.

ý . Dóminus vobíscum.
Et cum spiritu tuo.

Inítium sancti Evangélii 
secúndum Joánnem. c. 1, 
1-14.

In princípio erat Ver
bum, et Verbum erat apud 
Deum, et Deus erat Ver
bum. Hoc erat in princípio 
apud Deum. Omnia per 
ipsum facta šunt: et sine 
ipso factum est nihil, quod 
factum est: in ipso vita

Pán s vámi.
6 . I s  duchem tvým.
Počátek Evangelia po

dle sv. Jana 1, 1-14.

Na počátku bylo Slovo 
a Slovo bylo u Boha a 
Bůh bylo Slovo. To bylo 
na počátku u Boha. Všecky 
věci povstaly skrze ně, a 
bez něho nepovstalo nic 
(z toho), co učiněno jest. 
V něm byl živol, a ten
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erat, et vila eral lux hó- Život byl světlem lidí, a ' 
minum: et lux in ténebris Světlo ve tmě svítí, a tma 
Iucet, et ténebrae eam non ho nepojala. Vystoupil pak 
comprehendérunt. Fuit ho- jeden člověk, byv poslán | 
mo missus a Deo, cui no- od Boha, jméno jeho bylo j 
men erat Joánnes. Hic ve- Ja n ; ten přišel na svě- 1 
nit in testimónium, ut testi- dectví, aby vydal svědec- ( 
mónium perhibéret^ de lú- tví o Svělle, by všickni 
mine, ut omneš créderenl uvěřili skrze něho. On ne
per illum. Non erat ille byl Světlem, nýbrž aby 
lux, sed ut testimónium svědectví vydal o Světle, 
perhibéret de lúmine. Erat Bylo však Světlo pravé, i 
lux vera, quae illúminat kteréž osvěcuje každého 1 
omnem hóminem venién- člověka přicházejícího na I 
tem in hune mundum. In tento svět. Na světě bylo, | 
mundo erat, et mundus per ' a svět povstal skrze ně, 
ipsum íacfus est, et mun- ale svět ho nepoznal. Do 
dus eum non cognóvit. In vlastního přišel, a svoji ho 
própria venit, et sui eum nepřijali. Kolikokoli však 
non recepérunt. Quotquot je j přijali, dal jim moc 1
autem recepérunt eum, de- státi se dítkami Božími, ■
dit eis pofestátem fílios těm (totiž), kteří věří ve 
Dei fíeri, his, qui credunt jméno jeho, kteří se zrodili i
in nómine ejus: qui non nikoli z krve, ani z vůle tě- i
ex sanguínibus, neque ex la, ani z vůle muže, nýbrž [
voluntáte camis, neque ex z Boha. (Zde kněz pokleká.) A 
voluntáte viri, sed ex Deo S lo v o  tě le m  u č in ě n o  
nati šunt. E t V erb u m  ca- je s t ,  a přebývalo mezi 
ro factu m  est, et habi- námi, a viděli jsm e slávu 1
távit in nobis; et vídimus jeho, slávu jako jednoro- '
glóriam ejus, glóriam qua- zeného od Otce, plného 
si Unigéniti a Patře, ple- milosti a pravdy. ’
num grátiae ét veritátis. I

©. Deo gratias. $ .  Bohu díky. i

P R E F A C E

1. Vánoční
Této Preface se používá od Bo 

Zjevení Páně (vyjímaje oktáv sv. 
vání Panny Marie, o Božím Těle 
není Páně, o svátku nejsv. Jmén 
Svátosti.

Per omnia saecula 
saeculórum. Amen. 
Dóminus vobíscum. $ .  Et 
cum spiritu tuo. UF. Sursum 
corda. $ .  Habémus ad Do
minům. Grátias agámus 
Domino Deo nostro. $ .  
Dignum, et justum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos libi semper, et ubíque 
grátias á g e re : Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
aetéme Deus. Quia per 
incamáti Verbi mystérium, 
nova menlis nostrae óculis 
lux tuae claritáfis infúlsit: 
ut dum vísibíliter Deum 
cognóscimus, per hune in 
invisibílium amórem ra- 
piámur. Et ideo cum An- 
gelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatióni- 
bus, cumque omni milítia 
coeléstis exércitus, hym
nům glóriae tuae cánimus, 
sine řine dicéntes.

žího Hodu vánočního až do svátku 
Apoštola Jana), o svátku OčiŠfo* 

(po celý oktáv), o svátku Promě* 
i  Ježíš o ve mších o Nejsvětější

1F. Po všecky věky vě- 
kův. Amen. Ý. Pán 
s vámi. $ .  1 s duchem 
tvým. Vzhůru srdce. 
$ .  Máme k Hospodinu. 
Ý. Díky vzdejme Hospo
dinu, Bohu svému. $ .  Hod
no a spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
(elno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, ne
boř tajemstvím vtěleného 
Slova nové světlo jasnosti 
tvé očím mysli naší za
zářilo, abychom, poznáva
jíce  Boha viditelně, jím u- 
chvacováni byli k milován! 
neviditelných věcí. A profo 
s Anděly a Archanděly, 
s Trůny a Panstvy a s ce 
lým zástupem nebeského 
vojska pějeme chvalozpěv 
slávy Ivé, bez ustání ří
kajíce:
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Sanctus, Sanctus, Sanc- 
tus Dóminus Deus Sá- 
baolh. Pleni šunt coeli, et 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus qui 
venii in nómine Domini, 
Hosánna in excélsis.

P řed  ú
Communicánles, et diem 

sacratíssimum celebrán- 
tes, quo beátae Maríae in- 
temeráta virgínitas, huic 
mundo édidit Salvátorem: 
sed et memóriam vene- 
rántes, in přimis ejúsdem 
gloriósae semper Vírginis 
Maríae, genitrícis ejúsdem 
Dei, et Domini nostri Jesu 
Christi: sed et beatórum 
Aposfolórum, ac Márty- 
rum tuórum Petři et Pauli, 
Andréae, Jacóbi, Joánnis, 
Thomae, Jacóbi, Philíppi, 
Bartholomaei, Matthaei, 
Simónis et Thaddaei: Líni, 
Cleti, Cleméntis, Xysti, 
Cornélii, Cypriáni, Lau- 
réntii, Chrysógoni, Joán
nis et Pauli, Cosmae et Da- 
miáni: et omnium Sanctó- 
rum tuórum: quorum méri- 
tis, precibúsque concédas, 
ut in omnibus protectiónis 
tuae muniámur auxílio.

Per eúmdem Christum 
Dominům nostrum. Amen.

Tolo .Communicánles* říká s

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

koněm
Ve společenství jsouce 

a den přesvatý oslavujíce, 
o němž neporušené panen
ství blahoslavené Marie 
tomuto světu Spasitele vy
dalo, ale také památku 
uctívajíce především téže 
slavné vždy Panny Marie, 
Rodičky téhož Boha a Pá
na našeho Ježíše Krista, 
ale i svátých Apoštolů a 
Mučedníků tvých: Petra a 
Pavla, Ondřeje, Jakuba, 
Jana, Tomáše, Jakuba, Fi
lipa, Bartoloměje, Matou
še, Simona a Tadeáše, 
Lina, Kleta, Klimenta, Xy- 
sta, Kornelia, Cypriana, 
Vavřince, Chrysogona, Ja 
na a Pavla, Kosmy a Da- 
miana i všech Svatých 
tvých, pro jejichž zásluhy 
a prosby rač uděliti, aby
chom ve všem pomocnou 
záštitou tvou byli chrá
něni.

Skrze téhož Krista, Pána 
našeho. Amen.
až do oktávu vánočního.

32

2. O  Z jev en í P á n ě
Říká se na Zjeveni Páně a po celý oklův:

Per omnia saecula Uf. Po všecky věky vě- 
saeculórum. $ .  Amen. kův. $ .  Amen. Pán 
Dóminus vobíscum. $ .  Et s vámi. 1$. I s duchem 
cum spiritu tuo. Sur- tvým. # . Vzhůru srdce, 
sum corda. 1$. Habémus J$. Máme k Hospodinu. Ý. 
ad Dominům. tr. Crátias Díky vzdejme Hospodinu, 
agámus Domino Deo no- Bohu svému. 1$. Hodno a 
stro. 1£. Dignum, et justum spravedlivo jest. 
est. i

Vere dignum et justum Věru hodno a spraved- 
est, aequum et salutáre, livo jest, slušno a spasi- 
nos tibi semper, et ubíque telno, abychom ti vždy a 
grátias ág ere : Dómine všude díky vzdávali. Ho- 
sancte, Pater omnípotens, spodině svátý, Otče vše- 
aetéme Deus. Quia, cum mohoucí, věčný Bože, ne- 
Unigénitus tuus in sub- bořjednorozenýtvůj vpod- 
stántia nostrae mortalitátis statě naší smrtelnosti se 
appáruit, nova nos immor- zjeviv, novým světlem své 
talitátis suae luče repará- nesmrtelnosti nás obnovil, 
vit. Et ideo cum Angelis A proto s Anděly a Ardian- 
et Archángelis, cum Thro- děly, s Trůny a Panstvy a 
nis et Dominatiónibus, s celým zástupem nebe- 
cumque omni milítia coe- ského vojska pějeme chva- 
léstis exércitus, hymnům lozpěv slávy tvé, bez ustá- 
glóriae tuae cánimus, sine ní říkajíce: 
fine dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanc- Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
tus Dóminus Deus Sá- Bůh zástupů. Plna jsou ne- 
baoth. Pleni šunt coeli, et běsa i země slávy tvé. Ho- 
ferra gloria tua. Hosánna sanna na výsostech. Po- 
in excélsis. Benedíctus qui žehnaný, jenž přichází ve 
venit in nómine Domini, jménu Páně. Hosanna na 
Hosánna in excélsis. výsostech.

P ře d  ú konem
Communicántes,etdiem Ve společenství jsouce
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sacratíssimum celebrán- 
tes, quo Unigénitus tuus 
in lua iecum gloria coae- 
térnus, in veriiáte carnis 
nostrae visibíliter corpo- 
rális appáruit: sed et me- 
móriam veneránies, in při
mis gloriósae semper Vír- 
ginis Maríae, genilrícis 
ejúsdem Dei, et Domini 
nostri JesuC hristi: sed et 
beatórum Apostolórum, ac 
Mártyrum tuórum, Petři et 
Pauli, Andréae, Jacóbi, 
Joánnis, Thomae, Jacóbi, 
Philíppi, Bartholomaei, 
Matthaei, Simónis et Thad- 
daei: Lini, Cleti, Clemén- 
tis, Xysti, Cornélii, Cypri- 
óni, Lauréntii, Chrysógoni, 
Joánnis et Pauli, Cosmae 
et Damiáni, et omnium 
Sanctórum tuórum: quo- 
rum méritis, precibúsque 
concédas, ut in omnibus 
protecfiónis tuae muniá- 
mur auxílio.

Per eúmdem Christum 
Dominům nostrum. Amen.

a den přesvatý oslavujíce, 
v němž Jednorozený tvůj, 
ve slávě tvé s tebou sou- 
věčný, s opravdovým tě
lem naším viditelně těles
ný se zjevil, ale také pa
mátku uctívajíce přede
vším slavné vždy Panny 
Marie, Rodičky téhož Bo
ha a Pána našeho Ježíše 
Krista, ale i svátých Apo
štolů a Mučedníků tvých: 
Petra a Pavla, Ondřeje, 
Jakuba, Jana, Tomáše, Ja 
kuba, Filipa, Bartolomě
je , Matouše, Šimona a Ta
deáše, Lina, Kleta, Kli- 
menta, Xysta, Kornel ia, 
Cypriana, Vavřince, Chry- 
sogona, Jana a Pavla, 
Kosmy a Damiana i všech 
Svatých tvých, pro jejichž 
zásluhy a prosby rač udě- 
liti, abychom ve všem po
mocnou záštitou tvou byli 
chráněni.

Skrze téhož Krista, Pána 
našeho. Amen.

Toto „Communicentes* říká se až do oktávu Zjevení Páně.

3. V postní době
Říká se od Popeleční středy až do Smrtné neděle, vyjímaje 

svátky, které mají zvlášť označenou Prefaci.
V. Per omnia saecula V. Po všecky věky vě- 

saeculórum, J$. Amen. V. kův. $ .  Amen. V. Pán 
Dóminus vobíscum. $ .  Et s vámi. 1$. 1 s duchem 
cum spiritu tuo. V. Sur- tvým. íf. Vzhůru srdce.
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sum corda. Ij&. Habémus 
ad Dominům. V. Crátias 
agámus Domino Deo no- 
stro. Dignum, et ju- 
stum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper, et ubí- 
que grátias ágere: Dómi- 
ne sancte, Pater omnípo- 
tens, aetéme Deus. Qui 
corporáli jejúnio vítia cóm- 
primis, mentem élevas, vir- 
tútem largíris et praemia: 
per Christum Dominům 
nostrum. Per quem ma
jestátem tuam laudant An
gel i, adórant Dominafió- 
nes, tremunt Potestátes. 
Coeli, coelorúmque virtú- 
ies, ac beáta Séraphim, 
sócia exultatióne concé- 
lebrant. Cum quibus et no- 
stras voces, ut admítti jú- 
beas deprecémur, súpplici 
confessióne dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanc- 
,, lus Dóminus Deus Sá- 

baoth. Pleni šunt coeli, et 
ferra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

$ .  Máme k Hospodinu. V. 
Díky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, jenž 
tělesným postem neřesti 
potlačuješ, mysl povzná
šíš, ctnost uděluješ i od
měny, skrze Krista, Pána 
našeho. Skrze něhož ve
lebnost tvou chválí Andě
lé, koří se Panstva, chvějí 
se Mocnosti, nebesa a ne
beské Síly, i svati Sera- 
fové společným plesáním 
oslavují; s nimiž rač, pro
síme, připustiti i hlasy na
še, kteřížto u pokorném 
vyznávání pravíme:

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

4. O svátém Kříži
Říká se od Smrtné neděle do Zeleného čtvrtku (vyjímaje svátky, 

které mají zvlášť označenou Prefaci), pří mších o Kříži, Umučení, 
o svátcích Nejsvětějšiho Srdce a Ncjoražší Krve Páně.
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Per omnia saecula 
saeculórum. 1$. Amen. tf. 
Dóminus vobíscum. 1J. Et 
cum spiritu tuo. tr. Sur- 
sum corda. 1$. Habémus 
ad Dominům. Ití. Crátias 
agámus Domino Deo no- 
stro. ijb Dignum, et ju- 
stum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper, et ubíque 
grátias ág e re : Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
aetérne Deus. Qui salutem 
humáni géneris in ligno 
Crucis constituísti: ut un- 
de mors oriebátur, inde 
vita resúrgeret: et qui in 
ligno vincébat, in ligno 
quoque vincerétur: per 
Christum Dominům no- 
strum. Per quem majestá
tem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tre- 
munt Potestátes. Coeli, 
coelorúmque virtútes, ac 
beáta Séraphim, sócia 
exultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras 
voces, ut admítti júbeas 
deprecámur, súpplici con- 
fessióne dicénles.

Sanctus, Sanctus, Sanc- 
tus Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli, et 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus

tf’. Po všecky věky vě- 
kův. $ .  Amen. íf. Pán 
s vámi. 1$. I s duchem 
tvým. Vzhůru srdce. $ .  
Máme k Hospodinu, j .  
Díky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. 1$. Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, jenž 
jsi spásu pokolení lidské
ho na dřevě Kříže založil, 
aby odkud smrt vzešla, 
odtud život povstal, a aby 
ten, jenž na dřevě zvítězil, 
na dřevě byl též přemo
žen, skrze téhož Krista, 
Pána našeho. Skrze něhož 
velebnost tvou chválí An
dělé, koří se Panstva, 
chvějí se Mocnosti, ne
besa a nebeské Síly, i 
svati Serafové společným 
plesáním oslavují; s nimiž 
rač, prosíme, připustili i 
hlasy naše, kteřížto u po
korném vyznávání pra
víme:

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází
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qui venit in nómine Dó- ve jménu Páně. Hosanna 
mini. Hosánna in excélsis. na výsostech.

5. O Velikonocích
Říká se od svalvečeru velikonočního až do Nanebevstoupení 

Páně, i o svátcích (vyjímaje ty, které mají zvláštní Prefací).
Při mši na Bílou sobotu říká se v této Prefaci: „Zvláště však 

této noci*, na Hod Boží velikonoční až do soboty před Bílou nedělí: 
„Zvláště však v tento den*, od této doby pak „zvláště však v tento*.

t .  Per omnia saecula 
saeculórum. 1$. Amen. 
Dóminus vobíscum. $ .  Et 
cum spiritu tuo. 'Sr. Sur- 
sum corda. $ .  Habémus 
ad Dominům, Crátias 
agámus Domino Deo no- 
stro. 9 .  Dignum, et ju
stum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre: 
Te quidem Dómine omni 
témpore, sed in hac po- 
tíssimum die (v e l: in
hoc potíssimum) glorió- 
sius praedicáre, cum Pa- 
scha nostrum immolátus 
est Christus. Ipse enim 
verus est Agnus, qui ábs- 
tulit peccáta mundi. Qui 
mortem nostram moriéndo 
destrúxit, et vitam resur- 
géndo reparávit. Et ideo 
cum Angelis et Archánge- 
lis, cum Thronis et Domi- 
natiónibus, cumque omni 
milítia coeléstis exércitus, 
hymnům glóriae tuae cá- 
nimus, sine fine dicéntes.

Uf. Po všecky věky vě- 
kův. I£. Amen. Pán 
s vámi. &  I s duchem 
tvým. Vzhůru srdce. 
Jfc. Máme k Hospodinu. V. 
Díky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. $ .  Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom tebe, P a
ne, po všechen čas, zvláště 
však v tento den (nebo : 
zvláště však v tento) ještě 
slavněji velebili, kdy Kri
stus obětován jest jakožto 
beránek náš velikonoční. 
Onf jest pravý Beránek, 
jenž sňal hříchy světa, 
jenž smrt naši svou smrtí 
zničil a život svým zmrt
výchvstáním obnovil. A 
proto s Anděly a Archan
děly, s Trůny a Panstvy 
a s celým zástupem ne
beského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce:
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Sanctus, Sanclus, Sanc- 
tus Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli, et 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

P ře d  ú
Communicéntes, et diem 

sacratíssimum celebrán- 
tes Resurrectiónis Domi
ni nostri Jesu Christi se- 
cúndum carnem: sed et 
memóriam venerántes, in 
přimis gloriósae semper 
Vírginis Maríae, genitrícis 
ejúsdem Dei, et Domini 
nostri Jesu Christi: sed et 
beatórum Apostolórum, ac 
Martyrům tuórum, Petři et 
Pauli, Andréae, Jacóbi, 
Joánnis, Thomae, jacóbi, 
Philíppi, Bartholomaei, 
Matfhaei, Simónis et Thad- 
daei: Lini, Cleti, Clemén- 
tis, Xysti, Cornélii, Cy- 
priáni, Lauréntii, Chrysó- 
goni, Joánnis et Pauli, 
Cosmae et Damiáni, et 
omnium Sanctórum tuó
rum : quorum méritis, pre- 
cibúsque concédas, ut in 
ómnibus protectiónis tuae 
muniámur auxílio.

Per eúmdem Christum 
Dominům nostrum. Amen.

Hanč ígitur oblatiónem

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

kon ěm
Ve společenství jsouce 

a oslavujíce den přesvatý 
Vzkříšení Pána našeho Je 
žíše Krista podle těla, ale 
také památku uctívajíce 
především slavné vždy 
Panny Marie, Rodičky té
hož Boha a Pána našeho 
Ježíše Krista, ale i svátých 
Apoštolů a Mučedníků 
tvých: Petra a Pavla, 
Ondřeje, Jakuba, Jana, 
Tomáše, Jakuba, Filipa, 
Bartoloměje, Matouše, Si
mona a Tadeáše, Lina, 
Kleta, Klimenta, Xysta, 
Komelia, Cypriana, Va
vřince, Chrysogona, Jana 
a Pavla, Kosmy a Damiana 
i všech Svatých tvých, pro 
jejichž zásluhy a prosby 
rač uděliti, abychom ve 
všem pomocnou záštitou 
tvou byli chráněni.

Skrze téhož Krista, Pána 
našeho. Amen.

Tuto tedy obět služeb-
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servitútis nostrae, sed et 
cunctae famíliae tuae, 
quam tibi offérimus pro 
his quoque, quos regene- 
ráre dignátus es ex aqua 
et Spiritu sancto, tríbuens 
eis remissiónem omnium 
peccatórum, quaesumus 
Dómine, ut placátus ac- 
cípias: diésque nostros in 
tua páce dispónas, atque 
a b aetérna damnatióne nos 
éripi, et in electórum tuó
rum júbeas grege nume- 
rári. Per Christum Domi
nům nostrum. Amen.

nosti naší, ale i veškeré 
čeledi své, kterou ti obě
tujeme také za ty, jež jsi 
z vody a z Ducha Svatého 
znovu zroditi ráčil, uděliv 
jim odpuštění všech hří
chů, prosíme, Pane, abys 
usmířen přijal a dny naše 
ve svém pokoji spravoval 
a kázal, abychom od věč
ného zatracení vysvobo
zeni a ke sládci tvých vy
volených připočteni byli.

Skrze Krista, Pána na
šeho. Amen.

Toto „Communicantes* a ,Hanc igitur* říká se od Bílé soboly 
až do soboty po Velikonocích.

6. O Nanebevstoupení Páně
Říká se od Nanebevstoupení Páně až do svatvecera svato

dušního.
Uf. Per omnia saecula Po všecky věky vě- 

saeculórum. I£. Amen. V. kův. 1$. Amen. Ý . Pán 
Dóminus vobíscum. Et s vámi. Ijt. I s duchem 
cum spiritu tuo. V. Sur- tvým. Vzhůru srdce, 
sum corda. I£. Habémuš ]£. Máme k Hospodinu. Ý. 
ad Dominům. # . Grátias Díky vzdejme Hospodinu, 
agámus Domino Deo no- Bohu svému. $ .  Hodno a 
stro. $ .  Dignum et ju- spravedlivo jest. 
stům est.

Vere dignum et justum Věru hodno a spraved- 
est, aequum et salutáre, livo jest, slušno a spasi- 
nos tibi semper et ubíque telno, abychom ti vždy a 
grátias ág e re : Dómine všude díky vzdávali, Ho- 
sancte, Pater omnípotens, spodině svátý, Otče vše- 
aetérne Deus: per Chri- mohoucí, věčný Bože, 
stům Dominům nostrum. skrze Krista, Pána našeho,
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Qui post resurrectiónem 
suam omnibus discípulis 
suis maniféstus appáruit 
et, ipsis cernéntibus, est 
elevátus in coelum, ut nos 
divinitátis suae tribúeret 
esse parlícipes. Et ideo 
cum Angelis et Archánge- 
lis, cum Thronis et Domi- 
natiónibus, cumque omni 
milítia coeléstis exércitus, 
hymnům glóriae tuae cá- 
nimus, sine fine dicéntes.

Sanclus, Sanctus, Sanc- 
tus Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli et 
terra gloria tua. Hosánna 
in"excélsis. Benedíctus, qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

P ře d  ú
Communicántes, et diem 

sacratíssimum celebrán- 
tes, quo Dóminus noster, 
unigénitus Fílius tuus, uni
tám sibi fragilitátis nostrae 
substántiam, in glóriae 
tuae déxtera collocávit: 
sed et memóriam vene- 
rántes, in přimis gloriósae 
semper Vírginis Maríae, 
genitrícis ejúsdem Dei et 
Domini nostri Jesu Chri- 
sti: sed et beatórum Apo- 
stolórum, ac Martyrům 
tuórum, Petři et Pauli, 
Andréae, jacóbi, Joánnis,

jenž po Vzkříšení svém 
zřejmě se učedníkům u- 
kázal a před zraky je jich  
vznesl se do nebe, aby 
nás svého Božství účast
nými učinil. A proto s An
děly a Archanděly, s Trů
ny a Panstvy a s celým 
zástupem nebeského voj
ska pějeme chvalozpěv 
slávy tvé, bez ustání ří
kajíce :

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

koněm
Ve společenství jsouce 

a den přeslavný oslavují
ce, o němž Pán náš, Jed
norozený Syn tvůj, spoje
nou se sebou podstatu 
naší křehkosti na pravici 
slávy tvé usadil, ale také 
památku uctívajíce přede
vším slavné vždy Panny 
Marie, Rodičky téhož Bo
ha a Pána našeho Ježíše 
Krista, ale i svátých Apo
štolů a Mučedníků tvých: 
Petra a Pavla, Ondřeje, 
Jakuba, Jana, Tomáše, Ja 
kuba, Filipa, Barfolomě-
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Thomae, Jacóbi, Philíppi, 
Barlholomaei, Matthaei, 
Simónis et Thaddaei: Líni, 
Cleti, Cleméntis, Xysti, 
Cornélii, Cypriáni, Lau- 
rénfii, Chrysógoni, Joán
nis et Pauli, Cosmae et 
Damiáni, et omnium Sanc- 
tórum tuórum: quorum 
méritis, precibúsque con- 
cédas, ut in omnibus pro- 
tectiónis tuae muniámur 
auxílio.

Per eúmdem Christum 
Dominům nostrum. Amen.

je , Matouše, Šimona a Ta
deáše, Lina, Kleta, Kli- 
menta, Xysta, Kornelia, 
Cypriana, Vavřince, Chry- 
sogona, Jana a Pavla, 
Kosmy a Damiana i všech 
Svatých tvých, pro jejichž 
zásluhy a prosby rač udě- 
liti, abychom ve všem po
mocnou záštitou tvou byli 
chráněni.

Skrze téhož Krista, Pá
na našeho. Amen.

7. Svatodušní
Říká se od svatvecera svatodušního až do příští soboty a ve 

votivních mších o Duchu Svatém ($ vypuštěním slov „dnešního dne*).
Per omnia saecula 

saeculórum. 1£. Amen. ÍT. 
Dóminus vobíscum. $ .  Et 
cum spiritu tuo. Sur- 
sum corda. $ .  Habémus 
ad Dominům. Crátias 
agámus Domino Deo no- 
síro. $ .  Dignum et ju- 
stům est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque 
grátias ág ere : Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
aetérne Deus: per Chri- 
slum Dominům nostrum. 
Qui ascéndens super om
neš coelos, sedénsque ad 
déxteram tuam, promís-

Po všecky věky vě- 
kův. 9 .  Amen. ti. Pán 
s vámi. a .  I s duchem 
tvým. # . Vzhůru srdce.

Máme k Hospodinu. Ý. 
Díky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. $ .  Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
felno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, 
skrze Krista, Pána našeho, 
jenž vstoupiv nade všecka 
nebesa a usednuv po pra
vici tvé, slíbeného Ducha
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sum Spírifum sanclum (ho- 
diérna die) in fílios adop- 
tiónis effúdit. Quaprópter 
profúsis gaúdiis, lotus in 
orbě terrárum, mundus 
exúltat. Sed et supérnae 
virtútes, atque Angélicae 
potestátes, hymnům gló- 
riae tuae cóncinunt, sine 
fine dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanc- 
tus Dóminus Deus Sá- 
baolh. Pleni sunf coeli et 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus, 
qui venit in nómine Domi
ni. Hosánna in excélsis.

P ře d  ú
Communicántes, et diem 

'jpacratissimum Pentecós- 
tes celebrántes, quo Spi
ritus sanctus Apóstolis, in- 
númeris linguis appáruit: 
sed et memóriam vene- 
rántes, in přimis gloriósae 
semper Vírginis Mariae, 
genitrícis Dei et Domini 
nostri lesu Christi: sed 
et beatórum Apostolórum, 
ac Mártyrum tuórum, Petři 
et Pauli, Andréae, Jacóbi, 
Joánnis, Thomae, Jacóbi, 
Philíppi, Bartholomaei, 
Malthaei, Simónis et Thad- 
daei: Lini, Cleti, Clemén- 
tis, Xysti, Cornélii, Cy- 
priáni, Lauréntii, Chrysó-

Svatého (dnešního dne) na 
přivlastněné dítky vylil. 
Proto oplývající radostí 
celý svět na okrsku zem
ském jásá. Ale i nebeské 
Síly a andělské Mocnosti 
chvalozpěv slávy tvé pějí, 
bez ustání říkajíce:

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

koněm
Ve společenství jsouce 

a den přesvatý Letnic 
oslavujíce, o němž Duch 
Svatý Apoštolům nesčet
nými jazyky se zjevil, ale 
také památku uctívajíce 
slavné vždy Panny Marie, 
Rodičky téhož Boha a Pá
na našeho Ježíše Krista, 
ale i svátých Apoštolů a 
Mučedníků tvých: Petra 
a Pavla, Ondřeje, Jakuba, 
Jana, Tomáše, Jakuba, 
Filipa, Bartoloměje, Ma
touše, Simona a Tadeáše, 
Lina, Kleta, Klimenta, Xy: 
sta, Komelia, Cypriana, 
Vavřince, Chrysogona, Ja 
na a Pavla, Kosmy a Da-
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goni, Joánnis et Pauli, 
Cosmae et Damiáni, et 
omnium Sanctórum tuó
rum: quorum méritis, pre- 
cibúsque concédas, ut in 
omnibus protectiónis tuae 
muniámur auxílio.

Per eúmdem Christum 
Dominům nostrum. Amen.

Hanč ígitur oblatiónem 
servitútis nostrae, sed et 
cunctae famíliae tuae, 
quam tibi offérimus pro 
his quoque, quos regene- 
ráre dignátus es ex aqua, 
et Spiritu sancto, tríbuens 
eis remissiónem omnium 
peccatórum, quaesumus 
Dómine, ut placátus ac- 
cípias, diésque nostros in 
tua páce dispónas, atque 
ab aetérna damnatióne 
nos éripi, et in electórum 
tuórum júbeaš grege nu- 
merári.

Per Christum Dominům 
nostrum. Amen.

miana i všech Svatých 
tvých, pro jejichž zásluhy 
a prosby rač uděliti, aby
chom ve všem pomocnou 
záštitou tvou byli chrá
něni.

Skrze téhož Krista, Pána 
našeho. Amen.

Tuto tedy obět služeb
nosti naší, ale i veškeré 
čeledi své, kterou ti obě
tujeme také za ty, jež jsi 
z vody a z Ducha Sva
tého znovu zroditi ráčil, 
uděliv jim odpuštění všech 
hříchů, prosíme, Pane, a- 
bys usmířen přijal a dny 
naše ve svém pokoji spra
voval a kázal, abychom 
od věčného zatracení vy
svobozeni a ke sládci 
tvých vyvolených připo
čteni byli.

i^Skrze Krista, Pána na
šeho. Amen.

Toto .Communicantes* a .Hanč Ígitur* říká se až do soboty 
po Svatém Duchu.

8. O Nejsvětější Trojici
Říká se o svátku Nejsvětější Trojice, v zéslibných mších o Nejsv. 

Trojici, jakož i po všechny neděle v roce, když není jiná Preface 
označena.

Per omnia saecula V. Po všecky věky vě- 
saeculórum. ]£. Amen. kův. 1$. Amen. Ý. Pán 
Dóminus vobíscum. 1$. Et s vámi. I s duchem 
cum spiritu tuo. Ť. Sur- tvým. # . Vzhůru srdce, 
sum corda. lj&. Habémus 1$. Máme k Hospodinu. Ý.
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ad Dominům. Grátias 
agámus Domino Deo no- 
slro. Dignum et ju- 
slum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque 
grátias á g e re : Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
aetérne Deus. Qui cum 
Unigénito Fílio tuo, et Spi
ritu sancto, unus es Deus, 
unus es Dóminus: non in 
uníus singularitáte persó- 
nae, sed in uníus Trinitóte 
substániiae. Quod enim 
de tua gloria, revelánte te, 
crédimus, hoc de Fílio 
tuo, hoc de Spiritu sancto, 
sine differéntia discretió- 
nis sentímus. Ut in con- 
fessióne verae, sempiler- 
naeque Deitétis, et in per- 
sónis propríetas, et in es- 
séntia únitas, et in maje
státe adóretur aequálitas. 
Quam laudant Angeli at- 
que Archángeli, Chérubim 
quoque, ac Séraphim: qui 
non cessant clamáre quo- 
tídie, una voce dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanc- 
tus Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli et 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus, qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

Diky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. $ .  Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, jenž 
s jednorozeným Synem 
svým a Duchem Svatým 
jeden js i Bůh, jeden js i 
Pán; ne v jedinnosii jedné 
osoby, nýbrž v Trojici 
jedné podstaty. Neboť, co 
o tvé slávě podle tvého 
zjevení věříme, to o Synu 
tvém, to o Duchu Svatém 
bez rozdílu v rozeznávání 
smýšlíme, takže pravé a 
věčné Božství vyznávajíce 
klaníme se i zvláštnosti 
v osobách i jednotě v by
tosti i rovnosti ve veleb
nosti, kterou chválí Andělé 
a Archandělé, Cherubové 
a Serafové, kteří bez ustání 
den ze dne volají, jedno
hlasně pravíce:

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

44

9. O Panně Marii
Říká s e  o  svátcích a  ve volivních mších o blahoslavené Panně 

Marii.
Ý. Per omnia saecula 

saeculórum. ífc. Amen. t r. 
Dóminus vobíscum. $ .  Et 
cum spiritu tuo. Ý. Sur- 
sum corda. 1$. Habémus 
ad Dominům. Grátias 
agámus Domino Deo no- 
stro. $ .  Dignum et ju 
stum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, nos 
tibi semper et ubíque grá
tias ágere: Dómine sancte, 
Pater omnípotens, aetérne 
Deus. Et te in (Annuntia- 
tióne, Visitatióne, Assump- 
tióne, Nativitáte, Praesen- 
tatióne, Concepfióne im- 
maculáta.Transfixione, So- 
lemnitáte, Festivitáte, Ve- 
neratióne) beátae Maríae 
semper Vírginis collaudá- 
re, benedícere et praedi- 
cáre. Quae et Unigénitum 
tuum sancti Spiritus ob- 
umbratióne concépit: et 
virginitátis gloria perma- 
nénte, lumen aetérnum 
mundo effúdit, Jesum Chri- 
stum Dominům nostrum. 
Per quem majestátem 
tuam laudant Angeli, adó- 
rant Dominatiónes, tre- 
munt Potestátes. Coeli, 
coelorúmque virtútes, ac

Po všecky věky vě- 
kův. Amen. Ý. Pán 
s vámi. 1 $ duchem 
tvým. Vzhůru srdce. 
©. Máme k Hospodinu. Ý. 
Díky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. &  Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, a 
tebe o (Zvěstování, Navští
vení, Nanebevzetí, Naro
zení, Obětování, Nepo
skvrněném Početí, Pro- 
bodení, Památce, Slav
nosti, Uctívání) blahosla
vené Marie, vždy Panny, 
společně chválili, blaho
slavili a velebili, kterážto 
i Jednorozeného tvého za
stíněním Ducha Svatého 
počala, i v ustavičné slá
vě panenství světu věčné 
světlo vydala, Ježíše Kri
sta, Pána našeho, skrze 
něhož velebnost tvou chvá
lí Andělé, koří se Panstva, 
chvějí se Mocnosti, ne
besa a nebeské Síly, i 
svati Serafové společným
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beáfa Séraphim, sócia 
exultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras 
voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici con- 
fessióne dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanc- 
lus Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli et 
terra gloria iua. Hosánna 
in excélsis.Benedíclus, qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excelsis.

plesáním oslavují; s nimiž 
rač, prosíme, připustili i 
hlasy naše, kteřížto u po
korném vyznávání praví
me:

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

10. O sv. josefu
Říká se o všech svátcích sv. Josefa.

Per omnia saecula 
saeculórum. Ijt. Amen. Ý. 
Dóminus vobíscum. $ .  Et 
cum spiritu tuo. Sur- 
sum corda. $ .  Hábemus 
ad Dominům. Uf. Grátias 
agámus Domino Deo no- 
stro. 1£. Dignum et ju- 
stum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque 
grátias ág ere : Dómine 
sancte, Pater omnipotens, 
aetérneDeus. Et te in Fesli- 
vitáte (Věneratióne) beáti 
joseph débitis magnificáre 
praecóniis, benedícere et 
praedicáre. Qui et vir ju- 
slus, a te Deíparae Vírgini 
Sponsus est datus: et fi- 
délis servus ac prudens,

Po všecky věky vě- 
kův. Amen. Pán 
s vámi. 1$. I s duchem 
tvým. Vzhůru srdce. 
$ .  Máme k Hospodinu. Ý. 
Díky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, a 
tebe o Slavnosti (Uctívání) 
sv. josefa povinnými ve
lebili chválami, blahosla
vili a hlásali. Onř jako 
muž spravedlivý tebou Bo- 
horodičce Panně za Snou
bence byl dán a jako věr-
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super Famíliam fuam est 
constitútus: utUnigénitum 
tuum, Sancti Spiritus ob- 
umbratióne concéptum, 
patéma vice custodíret, 
Jesum Chrisfum Dominům 
nostrum. Per quem maje
státem tuam laudant An- 
geli, adórant Dominatió- 
nes, tremunt Potestátes. 
Coeli, coelorúmque Vir- 
tútes, ac beáta Séraphim, 
sócia exultatióne concé
lebrant. Cum quibus et no
stras voces, ut admítti jú 
beas, deprecámur, súppli
ci confessióne dicéntes: 

Sanctus, Sanctus, Sanc
tus Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli et 
ferra gloria fua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus, qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

ný a moudrý služebník 
nad Rodinou tvou byl u- 
stanoven, aby jednoroze
ného tvého, zastíněním 
Ducha Svatého počatého, 
na místě otce opatroval, 
Ježíše Krista, Pána naše
ho, skrze něhož velebnost 
tvou chválí Andělé, koří 
se Panstva, chvějí se Moc
nosti, nebesa a nebeské 
Síly, i svati Serafové spo
lečným plesáním oslavují; 
s nimiž rač, prosíme, při
pustit! i hlasy naše, kte
řížto u pokorném vyzná
vání pravíme:

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

11. O sv. Apoštolech
Říká se o svátcích a ve votlvních mších o Apoštolech a Evan- 

gelislech.
$T. Per omnia saecula Po všecky věky vě-

saeculórum. Amen. kův. $ .  Amen. Ý. Pán 
Dóminus vobíscum. $ .  Et s vámi. $ .  1 s duchem 
cum spiritu tuo. Sur- tvým. Vzhůru srdce, 
sum corda. $ .  Hábemus 9 .  Máme k Hospodinu. Ý. 
ad Dominům. Grátias Díky vzdejme Hospodinu, 
agámus Domino Deo no- Bohu svému. 1?. Hodno a 
stro. $ .  Dignum et ju- spravedlivo jest. 
stům est.

Vere dignum et justum Věru hodno a spraved-



est, aequum el saluláre: 
Te Dómine supplíciter ex- 
oráre, uí gregem fuum 
Pastor aetérne non dése- 
ras: sed per beátosApó- 
stolos tuos contínua pro- 
leclióne cuslódias. U( iís- 
dem rectóribus gubemé- 
tur, quos óperis tui vicá- 
rios eídem contulísti prae- 
ésse pasióres. Et ideo 
cum Angelis et Archánge- 
lis, cum Thronis et Domi- 
natiónibus, cumque omni 
milítia coeiéstis exércitus, 
hymnům glóriae tuae cáni- 
mus, sine fine dicéntes.

Sancius, Sancfus, Sanc- 
ius Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni sunl coeli el 
terra gloria tua, Hosánna 
in excélsis.Benedíctus,qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

livo jest, slušno a spasi- 
telno, tebe, Pane, pokorně 
vzývati, abys stádce svého, 
Pastýři věčný, neopouštěl, 
ale skrze svaté Apoštoly 
tvé ustavičnou ochranou 
opatroval, aby těmi vůdci 
bylo řízeno, kteréž jsi je 
mu za náměstky díla svého 
dal, by mu v čele stáli 
jakožto pastýři. A proto 
s Anděly a Archanděly, 
s Trůny a Panstvy a s ce 
lým zástupem nebeského 
vojska pějeme chvalozpěv 
slávy tvé, bez ustání ří
kajíce :

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

12. O by če jn á
Říká se o všech svátcích a všedních dnech, které nemají zvláštní 

Preface.
Per omnia saecula tí. Po všecky věky vě' 

saeculórum. 1$. Amen. íf. kův. ífe. Amen. Ý. Pán 
Dóminus vobíscum. ]$. Et s vámi. I s duchem 
cum spiritu tuo. Sur- tvým. 1f. Vzhůru srdce, 
sum corda. $ .  Habémus Ifc. Máme k Hospodinu. Ý. 
ad Dominům. ÍÍ. Grálias Díky vzdejme Hospodinu, 
agámus Domino Deo no- Bohu svému. &  Hodno a 
stro. Ijk Dignum et ju- spravedlivo jest. 
stům est.

Vere dignum et justum Věru hodno a spraved-
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est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper, et ubíque 
grátias ág ere : Dómine
sancte, Pater omnípotens, 
aetérne Deus : per Chri- 
stum Dominům nostrum. 
Per quem majestátem 
tuam laudant Angeli, adó- 
rant Dominatiónes, tre- 
munt Potestátes. Coeli, 
coelorúmque virtútes, ac 
beáta Séraphim, sócia 
exultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras 
voces, uf admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici con- 
fessióne dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanc- 
tus Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni sunl coeli el 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus, qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, 
skrze Krista, Pána naše
ho, skrze něhož velebnost 
tvou chválí Andělé, koří 
se Panstva, chvějí se Moc
nosti, nebesa a nebeské 
Síly, i svati Serafové spo
lečným plesáním oslavují; 
s nimiž rač, prosíme, při- 
pustiti i hlasy naše, kte
řížto u pokorném vyzná
vání pravíme:

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

13. Ve mších za mrtvé
ÍÍ. Per omnia saecula 

saeculórum. I£. Amen. Uí. 
Dóminus vobíscum. $ .  Et 
cum spiritu tuo. Uí. Sur- 
sum corda. tš. Habémus 
ad Dominům, f .  Grátias 
agámus Domino Deo no- 
stro. ík  Dignum et ju 
stum est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper, et ubíque

Po všecky věky vě- 
kův. T$. Amen. Pán 
s vámi. I s duchem 
ivým. Vzhůru srdce. 
I£. Máme k Hospodinu. 
Díky vzdejme Hospodinu, 
Bohu svému. 1$. Hodno a 
spravedlivo jest.

Věru hodno a spraved
livo jest, slušno a spasi- 
telno, abychom ti vždy a
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grátias ág ere : Dómine
sancte, Pater omnípotens, 
aetérrie Deus: per Chri
stian Dominům nostrum. 
In quo nobis spes beátae 
resurrectiónis effúlsit, ut 
quos contrístat čerta mo- 
riéndi condítio, eósdem 
consolélur futúrae immor- 
talitátis promíssio. Tuis 
enim fídélibus, Dómine, 
vita mutátur, non tóllitur, 
et dissolúta terréstris hujus 
incolátus domo, aetéma in 
in coelis habitátio compa- 
rátur. Et ideo cum Angelis 
et Archángelis, cum Thro- 
nis et Dominatiónibus, 
cumque omni milítia coe- 
Iéstis exércitus, hymnům 
glóriae tuae cánimus, sine 
řine dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanc- 
ius Dóminus Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli et 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis. Benedíctus, qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, 
skrze Krista, Pána naše
ho, v němž nám naděje 
blaženého vzkříšení za
svitla, aby ty, které rmoutí 
jistý úděl smrti, potěšilo 
zaslíbení budoucí nesmr
telnosti. Tvýmf věrným, 
Pane, život se mění, ni
koliv odnímá; a když se 
rozpadne dům tohoto po
zemského přebývání, věč
ný příbytek v nebesích 
připraven bývá. A proto 
s Anděly a Archanděly, 
s Trůny a Panstvy a s ce 
lým zástupem nebeského 
vojska pějeme chvalozpěv 
slávy tvé, bez ustání říka
jíc e :

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy tvé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

Z V L Á Š T N Í  M Š E  
C Í R K E V N Í H O  R O K U
(Proprium Missarum de Tempore)

ADVENT
O Vánocích Církev sv. si připomíná Narození svého Spasitele. 

Jak po něm lidstvo toužilo, to nám šťastným, kteří jsme spatřili 
světlo světa už vykoupeného, dává (ušiti v přípravné době na 
Vánoce — v Advente! jako v tuto dobu cela příroda Je chladná, 
světla stale ubývá a noc hrozí pohltit! den, tak tomu bylo také 
v lidských srdcích před narozením Ježíše Krista. Vyvolený národ 
židovský, jenž uctíval jednoho a pravého Boha, ústy svých praotců 
a proroků opakoval ustavičně slova žhavé touhy po zaslíbeném 
Vykupiteli, neboť není hroznější myšlenky, nežli zíti v zavržení od 
nejvyššího Dobra. Nikdo jiný pak než Syn Boží nebyl schopen po
dat! dostatečné výkupné z tohoto hněvu.

Také pohanský svět se potácel v zoufalství. Jeho kamenní bohové 
neslyšeli slov nářků a jeho nejlepší filosofové klesali vyčerpáni 
u hranic lidského rozumu. I oni výskali, když myslili, že nalezli 
svého „spasitele" l je jich  jásol však se brzy proměnil ve větší 
ještě úpění, neboť tito „spasitelé" byli stejně bídní tvorové, jako 
všichni ostatní!

Celý svět tehdy čekal, že se musí něco stáli! Mělo-Ji Božství 
zasáhnouti kdy v osudy lidstva, pak to byl právě tento okamžik! 
Byl očekáván „příchod* (to jest vyznám slova „advent") Vykupitele 
lidí. Slyšme jen  slova té touhy, jak nám je  Církev sv. ve své 
adventní bohoslužbě předkládá I _

Spasitel už přišel a vykoupil naše duše z moci ďábla. Čekáme 
však dosud na spasení těla a na zabezpečení spásy duše a ještě 
mnoho lidstva čeká vůbec na světlo Víry a spásu duše; zyěsf o této 
spáse k nim dosud nepronikla! Kristus přijde v poslední den s^ěto 
a pak ustane všechen pláč a všechna bolest. Pro ty, kdož se bojí 
Boha a je j miluji, bude tento příchod nejvýš radostnou a vytou
ženou událostí, pro hříšníky pak hodinou hrázy a odsouzení. Na 
tento Příchod Církev nyní se  těší a abychom věděli zároveň, lak 
vážný a rozhodující okamžik to bude, dává hned na první neděli 
adventní předčítali evangelium o konci světa.

A ještě na jeden Příchod se máme připravovat! — na příchod 
Spasitele do našich srdcí ve sv. Přijímání 1 Kdo často přijímá svého 
Soudce, múze býli jist, že On je j při svém konečném Příchodu 
milostivě přijme. Jakým způsobem však můžeme se hodně pripra-
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viti ku přijímání Krista, tomu nás učí právě adventní liturgie Církve. 
Kolík touhy, pokorné kajícnosti a vroucí lásky jest v ní uloženo! 
čerpejm e tedy z této čisté o osvěžující studnice!

*
Naše duše přijímá všecky svoje pojmy z viditelného světa; proto 

Církev snaží se působili na všecky naše tělesné smysly svými hlu
boce významnými a krásnými obřady, aby podporovaly ušlechti
lými dojmy iet duše. V Advente užívá liturgické barvy fialové, 
která svou vážností a teplem má nám připomínali potřebu pokání
0 zároveň naději na odpuštění. Také výzdoba oltáře jest jednodušší 
a ve vlastní adventní bohoslužbě nehraji varhany. Ve mši svaté 
jáhen a podjáhen nenosí obyčejného liturgického roucha (dalme- 
tiky a tunicelly), nýbrž kasuli napřed svinulou; a i tu odkládají 
před čtením epištoly a evangelia. Na končí mše kněz zve lid k další 
modlitbě slovy: „Benedicamus Domino — chvalme Pánal" Jako by 
se bá) vyrušili věřící z je jich  toužných modliteb!

Zvláštní pozornosti se těší v Advente Panna Maria, která svým 
.staniž mi se podle slova tvého" přispěla k uskutečnění naší spásy. 
Při mši sv. se činí zvláštní připomínka Matky Boží a v našich kra
jinách jsou obvyklé I. zv. „rorály", mše sv. ke cil Bohorodičky.

Použijme adventní doby k tomu, abychom se v klidné kajícnosti 
a vroucí lásce připravili 1 na příchod Spasitele ve sv. přijímání
1 na konečný příchod k Soudu, a vyprosme „příchod" milosti Evan
gelia těm, kdož ho dosud nepoznali!

První neděle adventní
S h ro m á ž d ě n í u P. M a rie  V ě tš í

„Vzbuď, Pane, moc svou a přijď!"
Věříme, že pro každého znáš nastane den Soudu: v okamžiku 

naší smrti a pak společný soud na konci světa. Bůh se nám ukáže 
ve vší své slávě a moci, před kierou se chvějí i andělé; jak 
bychom se ledy my slabí a hříšní tvorové nechvěli 1 Kdo však všecku 
svou naději vkládá ve svého Soudce, nemá se čeho báti! Modleme 
se pokorně se žalmistou, by nám Pán ukázal své cesty, aby náš 
život vústil do jeho Království! Odevzdáme-li se do jeho vůle, 
bude nás svou mocí chréniti před následky našich hříchů, které by 
jinak ohrožovaly naši spásu.

In tro itu s . Ps. 24,1-3. V stup. Žalm 24,1-3 . 
Ad te levávi ánimam K tobě pozdvihuji duši 

meam: Deus meus, in te svou; Bože můj, v tebe 
confído, non erubéscam; doufám, nedopusť, abych 
neque irrídeant me inimí- byl zahanben a aby jásali 
ci m ei: étenim univérsi, nade mnou nepřátelé moji. 
qui te exspéctanl, non con- Vždyť žádný, kdo v tebe 
fundéntur. doufá, zahanbení nepozná.
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P s a 1 m . i b . 4. Vias 
tuas, Dómine, demónstra 
mihi: et sémiias tuas édo- 
ce me.

Ť. Gloria Patři, et Fílio, 
et Spiritu! sancto. Sicut 
erat in princípio, et nunc, 
et semper, et in saecula 
saeculórum. Amen.

Ž a l m  tamt.  4. Cesty 
své mi ukaž, Hospodine, 
a po stezkách svých nauč 
mne chodili.

Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. Jakož by
lo na počátku, i nyní i 
vždycky a na věky věkův. 
Amen.

Opakuje s e : K to b ě  p o z d v ih u ji atd. až k žalmu. Tímto způ
sobem se říká „Vstup" po celý rok.

O r a t i o  M o d l i t b a
Orémus. Excita, quae- 

sumus Dómine, poténtiam 
tuam, et veni: ut ab im- 
minénlibus peccatórum 
nostrórum perículis, te me- 
reámur protegénle éripi, te 
liberánte salvári. Qui vivis 
et regnas cum Deo Patře 
in unitáte Spiritus sancti 
Deus, per omnia saecula 
saeculórum.

J$. Amen.

Modleme se. Vzbuď, pro
síme, Hospodine, moc svou 
a přijď, abychom z nebez
pečí, jímž nás ohrožují na
še hříchy, zasloužili tvou 
záštitou vytrženi a tvým vy
koupením spaseni býti. 
Jenž js i živ a kraluješ 
s Bohem Otcem v jednotě 
Ducha Svatého Bůh, po 
všecky věky věkův.

J$. Amen.
Až do svotvečera Vánočního se ještě  přidává modlitba k Panně 

Marii o za Církev neb za Papeže.

Ke c t i  P an n y  M a rie
Deus, qui de beátae Ma- Bože, jenž jsi chtěl, aby 

ríaeVírginis úlero Verbum Slovo tvé z lůna blahosla- 
tuum, Angelo nuntiánte, vené Marie Panny za zvě- 
camem suscípere voluísti: stování Anděla tělo na se- 
praesta supplícibus tuis; be přijalo, popřej nám, po
ut, qui vere eam Genitrí- korně tě prosícím, aby- 
cem Dei crédimus, ejus chom, kteří ji vpravdě Bo- 
apud te intercessiónibus horodičkou vyznáváme, je- 
adjuvémur. jí  přímluvou u tebe podpo

rováni byli.
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P r o t i  p ro n á š íe 'd  o v a t e I ft m C ír k v e
Ecclésiae tuae, quaesu- Církve své, prosíme, 

mus Dómine, preces pla- Pane, modlitby milostivě 
cátus admítte: ui, destrúc- přijmi, aby po přemožení 
tis adversitátibus et erró- veškerých protivenství a 
ribus univérsis, secúra tibi bludů tobě v bezpečí a svo- 
sérviat libertáte. Per Dó- bodě sloužiti mohla. Skrze 
minum nostrum Jesum Pána našeho Ježíše Krista, 
Christum Fílium tuum, qui Syna tvého, jenž s tebou 
tecum vivit et regnai in uni- živ jest a kraluje v jednotě 
táte Spiritus sancti Deus, Ducha Svatého Bůh, po 
per omnia saecula saecu* všecky věky věkův. 
lórum. R . Amen. I$. Amen.

N ebo za P a p e ž e
Deus, omnium fidélium Bože, všedi věřících pa- 

pastor et rector, fémulum stýři a vůdce, shlédni mi- 
tuum N. quem pastorem lostivě na služebníka své- 
Ecclésiae tuae praeésse ho N., jehož jsi nejvyšším 
voluísti, propítius réspice: pastýřem Církve své usta- 
da ei, quaesumus, verbo novil; dej mu, prosíme, 
et exémplo, quibus prae- těm, jež  řídí, prospívati 
est, profícere; ut ad vitam, slovem a příkladem, aby 
una cum grege sibi cré- spolu se stádcem sobě 
dito, pervéniat sempifér- svěřeným života věčného 
nam. Per Dominům. . .  dospěl. Skrze Pán a . . .

L é c  t i o Č t e n í
Epístolae beáti Pauli Apó- z listu sv. Pavla Apoštola 
stoli ad Romános. c. 13. k Římanům. 13, 11-14.

Denně blíží se chvíle příchodu Soudce! Teď ještě dopřává nám 
času k napravení našich provinění. Vstaňme tedy rychle ze spánku 
hříchu a opásejme se zbraněmi světla — ctnostmi 1

Fratres: Sciéntes, quia Bratři, víte, že jest čas, 
hora est jam nos de som- abychom již ze sna po- 
no súrgere. Nunc enim vstali; nebof nyní jest bií- 
própior est nostra salus, že naše spása, než (byla) 
quam cum credídimus. když jsme uvěřili. Noc po- 
Nox praecéssit, dies autem kročila, den pak se při-
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appropinquávit. Abjiciá- blížil. Odložme tedy skut- 
mus ergo opera tenebrá- ky temnosti a oblecme se 
rum, et induámur arma v odění světla. Jako ve 
lucis. Sicut in die honéste dne počestně choďme: ne 
ambulémus: non in co- v hodování a opilství, ne 
messatiónibus et ebrietáti- v smilstvu a nestydato- 
bus, non in cubílibus ei stech, ne ve sváru a zá- 
impudicítiis, non in con- visti, nýbrž oblecte se 
tentióne et aemulatióne: v Pána Ježíše Krista, 
sed induímini Dominům 
Jesum Christum.

C r a d u a le .  Ps.24,3ei4. S tup ňov ý  zpěv.  Ž. 24.
Univérsi, qui te exspéc- Žádný, kdo v tebe doufá, 

tant, non confundéntur, zahanbení nepozná, Pane. 
Dómine. Vias tuas, Dó- $[. Seznam mne, Hospo- 
mine, notas fac mihi: et dine, s cestami svými a po 
sémitas tuas édoce me. stezkách svých nauč mne 

choditi.
Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
t .  Ps. 84, 8. Oslénde t .  Ž. 84, 8. Ukaž nám, 

nobis, Dómine, misericór- Pane, milosrdenství své 
diam tuam: et salutáre a spasení své nám daruj, 
tuum da nobis. Allelúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 21. podle Lukáše. 21, 25-33.
Den Soudu bude hrozný pro ty, kdož naň nikdy nemyslili, kdož 

sloužili peklu, světu nebo svým žádostem. Tehdy je jich  pýcha dojde 
nevýslovně zdrcujícího pokoření. Bude je  soudili ten, je jž  oni od
soudili a o nějž nedbali 1 Pro dobré lo však bude den vysvobozeni 
z Časných běd a vslup do radosti věčné. Tehdy uvidí dobří i zlí, 
že Bfih splní všecky svoje sliby i hrozby 1

In lilo témpore: Dixit Je- Za onoho času řekl Pán 
sus discípulis suis: Erunt Ježíš učeníkům svým: „But 
signa in sole, et luna, et dou znamení na slunci a 
stellis, et in terris pressúra na měsíci i na hvězdách, 
géntium prae confusióne a na zemi bude úzkost

55



sónitus maris ef flúctuum; 
arescéntibus homínibus 
prae timóre et exspecta- 
tióne, quae supervénient 
univérso orbi: nam virtú- 
tes coelórum movebúntur: 
et tunc vidébunt Fílium 
hóminis veniéntem in nube 
cum potestáte magna, et 
majestáte. His autem fíeri 
incipiéntibus, respícite, et 
Ieváte cápita vesfra: quó- 
niam appropínquat re- 
démplio vestra. Ef dixit 
illis similitúdinem: Vidéte 
ficúlneam, ef omneš árbo- 
res: cum prodúcunt jam 
ex se fructum, scitis, quó- 
niani prope est aestas. Ita 
et vos cum vidéritis haec 
fíeri, scitóte, quóniam pro
pe est regnum Dei. Amen 
dico vobis, quia non prae- 
teríbit generátio haec, do- 
nec omnia fiant. Coelum 
et terra transíbunt: verba 
autem mea non transíbunt.

El dicitur C re d o .
O ffe r to r iu m .  Ps. 24.
Ad te levávi ánimam 

meam: Deus meus, in te 
confído, non erubéscam: 
neque irrídeant me inimíci 
mei: étenim univérsi, qui 
te exspéctant, non confun- 
déntur.

mezi národy pro nesnázi 
nad hukotem more a pří
bojů, takže lidé budou 
trnouti od strachu a oče
kávání těch věcí, které 
přijdou na veškeren okr
sek zemský; neboť moci 
nebeské budou se pohy
bovali. A tehdy uvidí Sy
na člověka, an přichází 
v oblace s velikou mocí 
a velebností. Když pak se 
to počne díti, pohleďte 
vzhůru a pozdvihněte hlav 
svých, neboť se přibližuje 
vykoupení vaše." I pověděl 
jim podobenství; „Patřte 
na fíkový strom a na vše
cko stromoví, když již vy
hánějí ze sebe pupence, 
poznáváte, že blízko jest 
léto. Tak i vy, když uzříte, 
že tylo věci se dějí, vězte, 
že blízko jest království 
Boží. Amen pravím vám, 
že nepomine pokolení toto, 
až se všecko stane. Nebe 
a země pominou, ale slova 
mé nepominou.

Následuje C r e d o  (sir. 10).
O b ě to v án í .  Ž .24,1-3.
K tobě pozdvihuji duši 

svou; Bože můj, v tebe 
doufám, nedopusť, abych 
byl zahanben a aby jásali 
nade mnou nepřátelé moji. 
Vždyť žádný, kdo v tebe 
doufá, zahanbení nepozná.
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S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Haec sacra nos, Dómi- Nechť nás tyto posvátné 

ne, poténti virtúte mundá- dary, Hospodine, mocnou 
tos, ad suum fáciant pu- silou poskvrn zbaví a čistší 
rióres veníre princípium. ke svému původci přive- 
Per Dominům nosfrum . . .  dou. Skrze Pána našeh o..

Ke c l i  P an n y  M a rie
ln méntibus nostris, V myslích našich, pro- 

quaesumus Dómine, ve- símě, Pane, tajemství pra- 
rae fídei sacraménta con- vé víry utvrď, abychom, 
firma: ut, qui concéptum kteří Počatého z Panny 
de Vírgine Deum verum et pravým Bohem a člověkem 
hóminem confitémur, per vyznáváme, mocí spasné- 
ejus saiutíferae resurrec- ho jeho zmrtvýchvstání za- 
tiónis poténtiam, ad aetér- sloužili věčné dojiti rá
nám mereámur perveníre dosti, 
laetítiam.

P r o t i  p r o n á s le d o v a te lů m  C ír k v e
Prótege nos, Dómine, Chraň, Pane, nás, tvých 

tuis mystériis serviéntes: tajemství služebníky, aby- 
ut divínis rébus inhaerén- chom k božským věcem 
tes, et córpore tibi fámu- lnuli a tělem tobě sloužili 
lémur et mente. Per Dó- i duší. Skrze P á n a . . .  
minum. . .

N ebo za  P a p e ž e
Oblátis, quaesumus Dó- Usmiř se, prosíme, Ho

rnině, placáre munéribus, spodině, obětovanými da- 
et fámulum tuum N. quem ry a služebníka svého N., 
pastorem Ecclésiae tuae jehož jsi nejvyšším pastý- 
praeésse voluísti, assídua řem Církve své ustanovil, 
protectióne gubérna. Per ustavičnou ochranou spra- 
Dóminum . . .  vuj. Skrze Pá na . . .

Commu nio .  P s .84,13. K p ř i j í m á n í .  Ž .84,13.
Dóminus dabit benigni- Hospodin dá požehnání 

tátem: et terra nostra da- a země naše vydá plod 
bit fructum suum. svůj.
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P o s t c o m m u n i o  P o p ř i  j í m á n í
Suscipiémus, Dómine, Kéž se nám dostane, Ho- 

misericórdiam tuam in mé- spodině, milosrdenství fvé- 
dio lempli tui: ut repara- ho uprostřed tvého chrá- 
tiónis nostrae ventúra so- mu, abychom se na příští 
lémnia cóngruis honóri- slavnost svého vykoupení 
bus praecedámus. PerD ó- s patřičnou připravovali 
minum nostrum Jesum . . .  úctou. Skrze Pána . . .

K c c t i  P e n n y  M a rie
Grátiam tuam, quaesu- Miloši svou, prosíme, 

mus Dómine, méntibus Pane, v mysl naši vlej, 
nostris infúnde: ut qui, An- abychom, kteří jsme zvě- 
gelo nunfiánte, Christi Fílii stováním Andělovým vtě- 
tui incarnatiónem cognó- lení Krista, Syna tvého, 
vimus; perpassiónem ejus poznali, skrze umučení je- 
et crucem ad resurrectió- ho a kříž ke slávě vzkří- 
nis glóriam perducámur. šení přivedeni byli.

P r o t i  p r o n á s le d o v a te lů m  C ír k v e

Quaesumus, Dómine Prosíme, Hospodine, Bo- 
Deus noster: ut, quos di- že náš, abys nás, kterýmž 
vína tríbuis participatióne dopřáváš z božského úča- 
gaudére, humánis non si- stenství se radovali, lid- 
nas subjacére perículis. ským nebezpečím podlé- 
Per Dominům nostrum . . .  hati nenechával. Skrze. . .

N ebo za P a p e ž e
Haec nos, quaesumus Toto přijetí božské svá- 

Dómine, divíni Sacramén- tosti, prosíme, Hospodine, 
ti percéptio prótegat: et nechť nás ochraňuje a slu- 
fámulum tuum N. quem žebníka tvého N., jehož 
pastorem Ecclésiae tuae js i nejvyšším pastýřem 
praeésse voluísti, una cum Církve své ustanovil, ať 
commísso sibi grege sal- zároveň se stádcem jemu 
vet semper, et múniat. svěřeným zachová povždy 
Per Dominům nostrum. . .  a chrání. Skrze Pána . . .
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Mše ke cti blahoslavené Panny Marie 
od Adventu až do Narozeni Páně, 

zvaná „Roráty"
„Rosu dejte nebesa shůry 
a oblakové dštěte Spravedlivého I*

V našich krajinách jest ve zvyku čísli v Advente denně (mimo 
oktáv Neposkvr. Početí) tuto mši sv. ke cti Panny Marie. Lid ji  
nazývá dle prvého slova latinského Vstupu „rorály*. Kněz užívá 
roucha barvy bílé.

Panna Maria nesla už pod svým neposkvrněným srdcem Spásu 
světa, kdy svět o tom neměl ještě  tušení! Ona jediná ze všech 
Udí věděla, že se počalo vykoupení světa z moci ďábla. V tuto nej- 
pokornější Pannu uložil se Syn Boži jako krůpěj rosy v bělostnou 
lilii. Ona byla tou panenskou zemí, z níž měl vypučeti nejkrásnější 
kvěl všeho stvořeni. Není divu, nebof Bůh požehnal tuto zemi ne
výslovnými milostmi. — Věřme pevně, že Maria jest neposkvrněnou 
a panenskou BohorodiČkou a milujme ji  uctivou láskou; není slý
cháno, ze by svoje ctitele kdy

Introi tus .  Is. 45, 8.
Roráte coeli désuper, et 

nubes pluant justum: ape- 
riátur terra, et gérminet 
Salvátorem.

P s. 84, 2. Benedixísti 
Dómine terram tuam: aver- 
tísti captlvitátem Jacob.

ÍT. Gloria Patři. . .
O r a t i o

Deus, qui de beátae Ma- 
ríae Vírginis útero, Ver
bum tuum, Angelo nun- 
tiánte, carnem suscípere 
voluísti: praesta supplíci- 
bus tuis; ut, qui vere eam 
genitrícem Dei crédimus, 
ejus apud te intercessióni- 
bus adjuvémur. Per eúm- 
dem Dominům. . .

V stup . Is . 45, 8.
Rosu dejte nebesa shů

ry a oblakové dštěte Spra
vedlivého. Otevři se země 
a vypuč Spasitele.

Ž. 84, 2. Požehnal jsi, 
Hospodine, zemi své; od
vrátil js i zajetí Jakobovo.

Sláva O tc i. . .
M o d l i t b a

Bože, jenž js i chtěl, aby 
Slovo tvé z lůna blahosla
vené Marie Panny za zvě
stování Anděla tělo na 
■sebe přijalo, popřej nám, 
pokorně iě prosícím, aby
chom, kteří ji  vpravdě Bo
horodiČkou vyznáváme, je 
jí  přímluvou‘u tebe podpo
rováni byli. Skrze téhož. .
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2. P ř ip o m ín k a  m in u lé  n e d ě lc ,  sir. 53.
3. P ř ip o m ín k a  D u ch a  s v á té h o :
Deus, qui corda fidélium Bože, jenž jsi srdce vě- 

sancti Spiritus illusfratióne řících osvícením Ducha 
docuísti: da nobis in eó- svátého učil, dej nám v 
dem Spiritu recta sápere, témž Duchu, co správné 
et de ejus semper conso- jest, chápati a povždy se 
latióne gaudére. Per Dó- radovali z jeho útěchy, 
minum. . .  in unitáte ejús- Skrze Pán a . . .  v jednotě 
dem Spiritus sancti D eu s.. téhož Ducha svátého. . .

L é c t i o Č t e n í
IsaíaeProphétae. c. 7, io-15. z proroka Isaiáše 7,10-15.

BOh vyslovil ústy proroka Isaiáše, í e  matka Vykupitele bude 
Pannou. Je jí panenské mateřství mělo být! znamením, že Bůh se 
smiloval nad námi a svého Syna nám poslal. To znamení už bylo 
dáno a „Bůh Je s námi* (tof význam jméno „Emanuel*). Těšme se 
tedy jeho přítomností v nejsv. Svátosti!

In diébus illis: Locútus 
est Dóminus ad Achaz, 
dicens: Pete tibi signum 
a Domino Deo tuo in pro- 
fúndum inférni, sivé in ex- 
célsum supra. Et dixit 
Achaz: Non petam, et non 
tentábo Dóminum.-Et dixit: 
Audite ergo domus David: 
Numquid parum vobis est, 
moléstos esse homínibus, 
quia molésti estis et Deo 
meo? Propter hoc dabit 
Dóminus ipse vobis sig
num. Ecce virgo concí- 
piet, et páriet fílium, et 
vocábitur nomen ejus Em- 
mánuel. Búlyrum et mel 
cómedet, ut sciat repro- 
bóre malum, et elígere 
bonům.

V těch dnech mluvil Ho
spodin k Achazovi a řekl: 
„Požádej si znamení od 
Hospodina, Boha svého, 
(buď) hluboko, v podzemí, 
neb vysoko, na výsostech.* 
I řekl A chaz: „Nebudu 
žádati, abych nepokoušel 
Hospodina.* I řekl: „Slyš
te tedy, (příslušníci) domu 
Davidova. Jest vám málo 
roztrpčovati lidi, že i Boha 
mého roztrpčujete ? Proto 
sám Hospodin dá vám zna
mení'. Aj, panna počne a 
porodí syna, zván bude 
jménem „Emmanuel*, mlé
ko a med bude jisti, až 
dovede zavrci zlé a voliti 
dobré.*
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Tóllite portáš, príncipes, 
vestras, et elevámini por- 
tae aetemáles, et introíbit 
Rex glóriae.

Uf. P s. ibid.  3-4. Quis 
ascéndet in montem Do
mini, aut quis stabit in 
loco sancto ejus? Inno- 
cens mánibus, et mundo 
corde.

Allelúja, allelúja.
Luc. 1, 28. Ave Ma

ria, gráiia plena: Dóminus 
tecum: benedícta tu in 
muliéribus. Allelúja.

G r a d u a l e .  P s .  23, 7.
Zvyšte, knížata, brány 

svoje. Zvedněte se věko
vité brány, aby mohl vejiti 
král vítězoslavný.

Ž. tamt. 3-4 . Kdo 
smi vysioupiti na horu 
Páně a kdo postavili se na 
místě jemu svátém? Ten, 
jehož ruce jsou nevinné 
a jehož srdce jest čisté.

Aleluja, aleluja.
ÍT. Luk. 1, 28. Zdráva’s, 

Maria, milosti plná, Pán 
s tebou; požehnaná ty’s 
mezi ženami. Aleluja.

S t u p ň o v ý  z p ě v .  Ž. 23.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -f- Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 1. podle Lukáše. 1, 26-38.
Naše nejdobrolivejŠí Matko, jak Ti jsme vděčni, že jsi řekla 

své „Slaň s e * ! Strhla js i jím nebe na zem a urychlila hodinu naší 
Spásy! Nikdy nepřestaneme Tě za to milovati! Nauč nás všemu, 
co se líbí Tvému synu, nebof Ty znáš všecka jeho přáni!

In illo témpore: Missus Za onoho času anděl 
est Angelus Gábriel a Deo Gabriel poslán byl od Bo- 
in civitátem Galilaeae, cui ha do města galilejského, 
nomen Názareth, ad vírgi- jemuž jméno Nazaret, ku 
nem desponsátam viro, cui panně, zasnoubené muži, 
nomen erat Joseph, de do- jemuž jméno bylo Josef, 
mo David, et nomen vír- z domu Davidova, a jméno 
ginis Maria. Et ingréssus panny Maria. A vešed k ní 
Angelus ad eam,dixit: Ave anděl, řekl: Zdráva buď, 
grátia plena: Dóminus te- milosti plná, Pán s tebou, 
cum: benedícta tu in mu- požehnaná’s ty mezi žena- 
liéribus. Quae cum audís- mi. Ona pak (uzřevši je j)  
set, turbáta est in sermone užasla nad řeči jeho a my- 
ejus: et cogitábat qualis slila, jaké by to bylo po-
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esset ista salutáiio. Et ail 
Angelus e i : Ne tímeas 
Maria, invenísti enim grá- 
liam apud Deum: ecce 
concipies in útero, et pá- 
ries fílium, et vocábis no- 
men ejus Jesum. Hic erit 
magnus, et Fílius Altíssimi 
vocábitur, et dabit illi Dó- 
minus Deus sedem David 
patris ejus: et regnábit in 
domo Jacob in aetémum, 
et regni ejus non erit finis. 
Dixit autem Maria ad An
gelům: Quómodo fiet is- 
tud, quóniam virům non 
cognósco? Et respóndens 
Angelus, dixit e i: Spiritus 
sanctus supervéniet in te, 
et virtus Altíssimi obum- 
brábit tibi. Ideóque et 
quod nascétur ex te sanc- 
tum, vocábitur Fílius Dei. 
Et ecce Elisabeth cognáta 
tua, et ipsa concépit fí
lium in senectúte sua: et 
hic mensis sextus est illi, 
quae vocátur stérilis: quia 
non erit impossíbile apud 
Deum omne verbum. Dixit 
autem Maria: Ecce ancílla 
Domini, fiat mihi secún- 
dum verbum tuum.

Of f er tor ium.  Luc. 1.
Ave Maria, grátia plena: 

Dóminus fecum: benedícta 
tu in muliéribus, et bene- 
díctus fructus ventris tui.

zdravení. I řekl jí  anděl: 
Neboj se, Maria, nebof jsi 
nalezla milost u Boha. Aj 
počneš v životě a porodíš 
syna a nazveš jméno jeho 
Ježíš. Ten bude veliký a 
Synem Nejvyššího slouti 
bude, a Pán Bůh dá mu 
trůn Davida, otce jeho, a 
bude kralovati v domě Ja
kobově na věky, a králov
ství jeho nebude konce. 
I řekla Maria k andělu: 
Kterak se to stane, když 
muže nepoznávám ? A od
pověděv anděl řekl j í :  
Duch svátý sestoupí v te
be, a moc Nejvyššího za
stíní tě; proto také to sva
té, co se z tebe narodí, 
slouti bude Syn Boží. A 
aj, Alžběta, příbuzná tvá, 
i ona počala syna ve stáří 
svém, a nyní jest již v še
stém měsíci, ta, která slově 
neplodná, nebof nemožná 
není u Boha nižádná věc.
I řekla Maria: Aj já  dívka 
Páně, staniž mi se podle 
slova tvého.

O b ě to v án í .  Luk.l,28a42.
Zdráva’s, Maria, milosti 

plná, Pán s tebou; požeh
naná ty’s mezi ženami a po
žehnaný plod života tvého.

6 2

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
In méntibus nostris, quae- V myslích našich, prosí-

sumus Dómine, verae fí- me, Pane, pravé víry ta- 
dei sacraménta confírma: jemství utvrď, abychom, 
ut, qui concéptum de Vír- kteří Počatého z Panny 
gine Deum verum, et hó- pravým Bohem a člověkem 
minem confitémur; per vyznáváme, mocí spasné* 
ejus salutíferae resurrec- ho jeho zmrtvýchvstání za- 
tiónis poténtiam, ad aetér- sloužili věčné dojiti rá
nám mereámur perveníre dosti. Skrze téhož Pána 
laetíliam. Per eúmdem Dó- našeho Ježíše Krista. . .  |
minum. . .

2. P ř ip o m ín k a  m in u lé  n e d ě le ,  sir. 57.
5. P ř ip o m ín á  D u ch a  s v á té h o :
Múnera, quaesumus Dó- Dary obětované, prosí- 

mine, obláta sanctífica: et me, Pane, posvěf, a srdce 
corda nostra sancti Spíri- naše osvícením Svatého 
tus illustratióne emúnda. Ducha očisf. Skrze P ána..
Per Dominům. . .  in unitá- v jednotě téhož Ducha sva
te ejúsdem Spiritus sancti tého Bůh . . .
Deus. . .

Commu nio .  Is. 7 ,14 .  K p ř i j ím á ní .  Is .7 ,14 .
Ecce virgo concípiet, et Hle, Panna počne a po- 

páriet fílium: et vocábitur rodí syna a jméno jeho 
nomen ejus Emmánuel. bude slouti Emanuel.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Grátiam tuam, quaesu- Milost svou, prosíme, 

mus Dómine, méntibus no- Pane, v mysl naši vlej, 
stris infúnde: ut qui, An- abychom, kteří jsme zvě- 
gelo nuntiánte, Christi Fílii stováním Andělovým vtě- 
tui incamatiónem cognó- lení Krista, Syna tvého, 
vimus; per passiónem ejus poznali, skrze umučení je- 
et crucem, ad resurrectió- ho a kříž ke slávě vzkří- 
nis glóriam perducámur. šení ̂ přivedeni byli. Skrze !
Per eúmdem Dominům. . .  téhož Pána našeho. . .

2. P ř ip o m ín k a  m in u lé  n e d ě le , sir. 58.
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5. P ř ip o m ín k a  D u ch a  s v a lé h o :
Sancti Spiritus, Dómine, Vlití Svalého Ducha, Pa- 

corda nostra mundet in- ne, nechť srdce naše o- 
fúsio: et sui roris íntima čistí a zúrodni hluboko vni- 
aspersióne fecúndet. Per kajícím zkropenint jeho ro- 
Dóminum.. in unitáte ejús- sy. Skrze P án a . .  v jednotě 
dem Spiritus sancti D eu s.. téhož Ducha svalého. . .

Druhá neděle adventní
S h ro m á ž d ě n i u sv. K ř íž e  v Je r u s a le m ě

.Pán přijde spasit národy I*
Prorok Isaíáš vyzývat lid Jsraelský ku přípravě na brzký příchod 

Páně. Tato nebem o peklem hýbající událost se už stala. Slova 
starozákonního proroka však platí i dnes, kdy Vykupitel pod způ- 
sobou chleba čeká ve svatostánku, že zatoužíme po jeho pří
chodu. — Spasitel přichází, kdykoliv mu otevřeme svoje věřící a 
dychtivé srdce. Vtělil se, ne aby nás potrestal za naše hříchy, ale 
aby nás z nich vykoupil. Jsme teď jeho lidem, On je  naším dobrým 
pastýřem, Jenž dal život svůj za ovečky své. Jeho přítomnost v našem 
nitru je  zdrojem nového štěstí a klidné radosti. Naše srdce touží 
tolik po štěstí, proč je  tedy nesytíme tím, co jediné je  schopno 
otevřití mu brány ztraceného Ráje? — Hříchy naše nás učinily 
malomocnými, nechť tedy přijde Bfih a svou milostí povzbudí nás, 
abychom $ radostí se připravili na příchod Kristův do našich srdcí!

I n t r o i t u s .  Is. 30,30. V s t u p .  Is. 30, 30.
Pópulus Sión: ecce Dó- Lide Siónský, hle, Ho- 

minus véniet ad salvándas spodin přijde spasit ná- 
genles: et audítam fáciet rody a pro radost vašeho 
Dóminus glóriam vocis su- srdce učiní, abyste slyšeli 
ae in laetítia cordis vestri. veliký hlas jeho.

P s. 79, 2. Qui regis Ž. 79, 2. Slyš, pastýři
Israel, inténde: qui dedú- Israelův, iy, jenž jako 
cis, velut ovem, Joseph. ovečku Josefa vedeš.

Gloria Patři . . .  Uf. Sláva Otc i . . .
Neříká s e  .Sláva na výsostech Bohu 1*

O r a t i o  M o d l i t b a
Excita, Dómine, corda Pohni, Pane, srdce naše 

nostra ad praeparándas k připravení cest pro své-
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Unigéniti tui vias: ut per ho jednorozeného Syna, 
ejus advéntum purificátis abychom příchodem jeho 
tibi méntibus servíre me- očištěni na duši, tobě slou- 
reámur. Qui tecum vivit et žiti byli hodni, jenž s tebou 
regnat. . .  živ jest a kraluje. . .

Ostatní modlitby jako v předchozí neděli.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 15,4-13. k Římanům. 15, 4-13.

Chceme*)! věděli, co se Bohu líbí a jak se máme připravltt na 
příchod Vykupitele, pohlédněme do Písma sv., neboť jest psáno 
pro naše poučení. Nejdrahocennější před Bohem jest láska, která 
všecky spojuje v jedno duchovni tělo a přináší Bohu společnou 
chválu všech. — Nezapomeňme také nikdy, že všichni lidé jsou 
povoláni do království Kristova a vyprosme těm, kteří dosud yězí 
ve tmách bludu, aby jim zazářilo světlo Evangelia.

Fratres: Quaecúmque Bratři! Cokoli bylo na- 
scripta šunt, ad nostram psáno, k našemu poučení 
doctrínam scripta šunt: bylo napsáno, abychom 
ut per patiéntiam, et con- trpělivostí a útěchou Pis- 
solatiónem Scripturárum, ma naději měli. Bůh pak, 
spěm habeámus. Deus dárce trpělivosti a útěchy, 
autem patiéntiae ei solátii dej vám jednostejně smýš- 
det vobis idípsum sápere leti vespolek podle Ježíše 
in altérutrum secúndum Krista. Proto přijímejte se 
Jesum Chrislum: ut uná- vespolek, jakož i Kristus 
nimes uno ore honorificé- přijal vás ke slávě Boží. 
lis Deum et Patrem Dó- Pravím totiž, že Kristus 
mini nostri Jesu Christi. Ježíš.stal se přisluhovate- 
Propter quod suscípite in- lem Židů pro pravdu Bo- 
vicem, sicut et Christus ží, aby potvrdil zaslíbení 
suscépil vos in honórem otcům (daná), pohané však 
Dei. Dico enim, Chrislum že pro milosrdenství osla- 
Jesum ministrům fuisse vují Boha, jakož jest psá- 
circumcisiónis propter ve- no: „Proto budu tě vyzná- 
ritátem Dei, ad confirmán- váti mezi národy, Hospo- 
das promissiónes patrům: dine, a jménu tvému pro- 
Gentes autem super mise- zpěvovati.“ A opět dí: „Ve-
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ricórdia honoráre Deum, 
sicul scriptum e sl: Propté- 
rea confitébor tibi in Gén- 
tibus Dómine, et nómini 
luo canlábo. Et íierum 
dicit: Laetámini Genles 
cum plebe ejus. Et íterum: 
Laudáte omneš Gentes 
Dominům: et magnificáte 
eum omneš pópuli. Et 
rursus Isaías ait: Erit ra- 
dix Jesse, et qui exsúrget 
régere Gentes, in eum 
Gentes sperábunt. Deus 
autem spei répleat vos 
omni gaúdio et páce in 
credéndo: ut abundétis 
in spe, et virtúte Spiritus 
sancti.

Gradu  ale.  Ps. 49,2-3.
Ex Sión species decóris 

ejus: Deus maniféste vé- 
niet. Congregáte illi 
sanctos ejus, qui ordina- 
vérunt testaméntum ejus 
super sacrifícia.

Allelúja, allelúja.
1$. Ps. 121, 1. Laetátus 

sum in his, quae dieta šunt 
mihi: In domům Domini 
íbimus. Allelúja.

E v a n g
•f- Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Matth. c. 11.
Sv. jan Křtíte! poslal ke Kri: 

vlastních úst slyšeli, že jest pra'

selte se pohané s lidem 
jeho." A opět: „Chvalte 
Hospodina všickni náro
dové, a velebte ho všickni 
lidé." A opět Isaiáš pra
ví: „Bude výhon kořenný 
z Jesse, a (to) ten, jenž 
povstane, aby vládl nad 
národy; v něho národové 
budou doufati." Bůh pak 
naděje naplniž vás veške
rou radostí a pokojem u 
víře, abyste oplývali v na
ději a moci Ducha svá
tého.

S tupňový  zpěv. Ž. 49. 
Ze Siónu vyjde skvělost 

jeho krásy; Bůh přijde 
zjevně. Shromážděte mu 
ctitele jeho, kteří smlouvu 
s ním dotvrzují obětmi.

Aleluja, aleluja.
Ž. 121,1 .  ^Zaradoval 

jsem se proto, že mi bylo 
řečeno: „Půjdeme do do
mu P áně!" Aleluja.
e 1 i u m

+ Slova sv. Evangelia 
podle Matouše. 11, 2-10.

itu svoje učedníky, o by z jeho 
řým a očekávaným Vykupitelem.
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Uvězněný Předchůdce Páně byl pro svou osobu pevně o tom pře* 
svědčen, jeho učedníci však měli z vlastního názoru přijití k této 
víře a proto je  k němu poslal. Pouze Bůh může konati takové 
zázraky, jež se děly před zraky celého národa židovského. Kristus 
je  skutečně zaslíbeným Vykupitelem lidstva; nehledejme tedy Jiných 
spasitelů a s pokornou věrou poklekněme u svatostánku, kde jediné 
nalezneme uzdravení od všech svých běd!

In illo témpore: Cum 
audísset Joánnes in vincu- 
lis opera Christi, mittens 
duos de discípulis suis, 
ait illi: Tu es, qui ventú- 
rus es, an álium expectá- 
mus? Et respóndens Jesus, 
ait illis: Eúntes renuntiáte 
joánni, quae audístis et 
vidístis. C aeci vident, clau- 
di ámbulant, leprósi mun- 
dántur, surdi aúdiunt, mór- 
tui resúrgunt, paúperes e- 
vangelizántur: et beátus 
est, qui non fúerit scan- 
dalizátus in me. Illis autem 
abeúntibus, coepit jesus 
dicere ad turbas de Joán- 
ne: Quid exístis in desér- 
tum vidére ? arúndinem 
vento agitátam? Sed quid 
exístis vidére? hóminem 
móllibus vestítum? Ecce 
qui móllibus vestiúníur, 
in dómibus regum šunt. 
Sed quid exístis vidére? 
Prophélam? Etiam dico 
vobis, et plus quam Pro- 
phétam. Hic est enim, de 
quo scriptum e s t : Ecce 
ego mitto Angelům meum 
ante fáciem tuam, qui

Za onoho času jan  usly
šev ve vězení o skutcích 
Kristových, poslal (k ně
mu) dva z učedníků svých 
a vzkázal mu: „Ty-li jsi 
ien, který přijíti má, či-li 
jiného čekám e?" A Ježíš 
odpovídaje řekl jim : „Jdě
te a zvěstujte Janovi, co 
jste slyšeli a viděli: slepí 
vidí, kulhaví chodí, malo
mocní se očišfují, hluší 
slyší, mrtví vstávají z mrt
vých, chudým zvěstuje se 
evangelium, a blahoslave
ný jest, kdo se nebude 
horšiti nade mnou." Když 
pak oni odcházeli, počal 
ježíš mluvili k zástupům
0 Janovi: „Co jste vyšli 
na poušť vidět ? třtinu-li 
větrem se klátící? Ale co 
jste vyšli vidět? člověka- 
li měkkým rouchem odě
ného? Aj ti, kteří měkká 
roucha nosí, v domech 
královských jsou. Ale co 
jste vyšli vidět? Proroka- 
li? Zajisté; pravím vám,
1 více nežli proroka; ne
boť tento jest to, o němž 
jest psáno: Aj já  posílám
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praeparábit viam tuam 
ante te.

Et dicllur C re d o .

O ffe r l or iu m .  Ps. 84.
Deus tu convértens vi- 

vificábis nos, et plebs tua 
laetábitur in te: osfénde 
nobis, Dómine, misericór- 
diam tuam, et salutáre 
tuum da nobis.

S e c r e t a
Placáre, quaesumus Dó

mine, humilitátis nosirae 
précibus et hóstiis: et ubi 
nultá súppetunt suffrágia 
meritórum, tuis nobis suc- 
cúrre praesídiis. Per Do
minům nostrum. . .

Ostatní liché modlitby Joko v

Communio .  B ar.5,5;4,56.
Jerúsalem, surge et sta 

in excélso, et vide jucun- 
ditátem, quae véniet tibi 
a Deo tuo.

anděla svého před tváří 
tvou, kterýž připraví cestu 
tvou před tebou."

Následuje C r e d o  (str. 10).

O b ě to v án í .  Ž. 84, 7-8.
Bože, když se k nám 

obrátíš, opět nás oživíš, a 
lid tvůj radovali se bude 
z tebe. Ukaž nám, Hospo
dine, milosrdenství své a 
spasení své nám daruj.

T i c h á  m o d l i t b a
Usmiř se, prosíme, Pa

ne, prosbami a obětmi 
naší pokory; a kde ne
dostává se přímluvných 
zásluh, svou nám přispěj 
pomocí. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .

předešlou neděli.

K p ř i j í m á n í .  Bar. 5.
Jerusaleme, povstaň a 

postav se na výši a viz po
těšení, které přijde k tobě 
od Boha tvého.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Repléti cibo spirituális Nasyceni potravou du-

alimóniae, súpplices te, chovní krmě, pokorně tě, 
Dómine, deprecámur: ut Pane, prosíme, abys nás 
hujus participatióne mysté- účastenstvím na tomto ta- 
rii, dóceas nos terréna de- jemství učil pohrdati věcmi 
spícere, et amáre coelés- pozemskými, milovali pak 
lia. Per Dominům. . .  nebeské. Skrze Pán a . . .

Ostatní modlitby po přijímání jako v předešlou neděli.
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Třetí neděle adventní
S h ro m á ž d ě n í u sv. P e tr a

•Radujte se, Pán blízko je st!*
Příprava na příchod Kristův musí se dít! v upřímné lítosti nad spá- 

chanýmt hříchy. Tento duchovní zármutek však nevylučuje duchovní 
radosti, nebof rmoutíme se nad hříchy proto, že Boha milujeme; 
láska pak jest základem veškeré radosti a blaha. Naše lítost ne* 
smí véstí k zoufalství, nýbrž k radosti, nebof Bůh kajícím slíbil od* 
puštění. Nemůže býti zajisté větší radosti nad myšlenku, že Bůh 
se s námi chce usmířit! 1 To nám chce Církev sv. připomenouti 
a proto ty radostné zpěvy dnes, hudbo varhan, květiny na oltáři 
a růžová liturgická roucha! — Kéž Milost vpustí svoje světlé 
paprsky i v ty kouty našich srdcí, kom dosud neproniklo je jí  obla
žující světlo!

Introi tus .  PhiI.4,4-6. V s t u p .  Filip. 4, 4-6.
Gaudétein Domino sem- Radujie se v Pánu ne

per: íterum dico, gaudéle. ustále; opět pravím, radujj 
Modéstia vestra nota sit te se. Vlídnost vaše budiž 
omnibus homínibus: Dó- známa všem lidem. Vždyf 
minus enim prope est. Pán blízko jest. O nic ne- 
Nihil solíciti siiis: sed in pečujte úzkostlivě, nýbrž 
omni oralióne petiliónes ve všem žádosti vaše při- 
vestrae innotéscani apud cházejtež modlitbou ve 
Deum. známost Bohu.

Ps. 84,2. Benedixísti, Dó- Ž. 84, 2. Požehnal jsi, 
mine, terram tuam: aver- Hospodine, zemi své, od- 
tisii captivitátem Jacob. vrátil js i zajetí Jakobovo.

V. Gloria Palri . . .  V. Sláva Otc i . . .
Neříká se .Sláva na výsostech Bohul*

O r a t i o  M o d l i t b a
Aurem tuam, quaesumus Sluchu svého, prosíme, 

Dómine, précibus noslris Pane, k prosbám našim 
accómmoda: et menlis no- nakloň a duše naší tem- 
strae fénebras grátia luae noty milostí svého navští- 
visilatiónis illústra. Qui vi- veni osvěf. Jenž jsi živ a 
vis ef regnas cum Deo kraluješ s Bohem Otcem 
Patře in unitate Spiritus. . .  v jednotě Ducha Svatého..

Ostatní modlitby jako v první neděli adventní (sir. 53).
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L é c t i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Philippénses. c. 4, 4-7. k Filippenským. 4, 4-7.

Radosl q mír, jež převyšují všecko nůše očekávání, ly jsou 
možný pouze skrze Krista a v něm l

Fratres: Gaudéte in Do
mino semper: íterum dico, 
gaudéte. Modéstia vestra 
nota sít omnibus homíni- 
bus: Dóminus enim prope 
est. Nihil solíciti sitis: sed 
in omni oratióne, et ob- 
secratióne, cum gratiárum 
actióne, petitiónes vestrae 
innotéscant apud Deum. 
Et pax Dei, quae exsúpe- 
rat omnem sensum, custó- 
diat corda vestra, et intel- 
ligéntias vestras, in Chri- 
sto Jesu Domino nosiro.
Gra du a le .  P s .79, s , 3 ei2.

Qui sedes, Dómine, 
super Chérubim, éxcita 
poténtiam tuam, et veni. 
tf'. Qui regis Israel, intén- 
d e : qui dedúcis, velut 
ovem, Joseph.

Allelúja, allelúja.
Excita, Dómine, po

téntiam tuam, et veni, ut 
saivos fácias nos. Allelúja.

Bratři, radujte se v Pá
nu vždycky, opět pravím, 
radujte se. Vlídnost vaše 
budiž známa všem lidem; 
Pán blízko jest. O nic ne
pečujte úzkostlivě, nýbrž 
ve všem žádosti vaše při- 
cházejtež Bohu ve známost 
modlitbou a prosbou s dí- 
kůčiněním, a pokoj Boží, 
který převyšuje všecko 
pomyšlení, ochrání srdce 
vaše i myšlenky vaše v Kri
stu Ježíši, Pánu našem.

S tupňový  zpěv. Z. 79.
Pane, Ty, jenž trůníš nad 

cheruby, vzbuď moc svou 
a přijď. Pastýři Israe- 
lův, poslyš, ty, jenž jako 
ovečku vedeš Josefa.

Aleluja, aleluja.
t .  Vzbuď, Pane, moc 

svou a přijď, abys nás 
spasil. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangélia 

secúndum Joánnem. c. i .  podle Jana. 1, 19-28.
Sv. Jan Křtitel doslal za úkol upozorňovali lidstvo na blízkost 

Spasitele. Neplatí také pro nás jeho výčitka: .Uprostřed vás stojí,
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jehož vy neznáte"? Tok blízko mamě svou Spásu! Prostřed nás, 
v každém svatostánku dlí Spasitel a čeká, zda-U st Ho všimneme 
a zdadi chceme jím býlí spaseni. Můžeme zůstali ještě  tak chlad* 
nými a slepými pro své štěstí? Prahneme žízní chodíce kolem stu* 
dánky? Hladovíme v blízkosti bohatě prostřeného stolu?

In illo témpore: Misé- 
runt Judaei ab Jerosólymis 
sacerdótes et levítas ad 
Joánnem, ut interrogárent 
eum: Tu quis es? Et con- 
féssus est, et non negávit: 
et conféssus est: Quia non 
sum ego Christus. Et in- 
terrogavérunt eum: Quid 
ergo? Elías es tu? Et dixit: 
Non sum. Prophéta es tu? 
Et respóndit: Non. Dixé- 
runt ergo ei: Quis es, ut 
respónsum demus his, qui 
misérunt nos? Quid dicis 
de te ipso? Ait: Ego vox 
clamántis in desérto: Dirí- 
gite viam Domini, sicut di
xit Isaías Prophéta. Et qui 
missi fúerant, erant ex Pha- 
risaeis. Et interrogavérunt 
eum, et dixérunt ei: Quid 
ergo baptízas, si tu non es 
Christus, neque Elías, ne- 
que Prophéta? Respóndit 
eis Joánnes, dicens: Ego 
baptízo in aqua: médius 
autem vestrum stetit, quem 
vos nescítis. Ipse est, qui 
post me ventúrus est, qui 
ante me factus est: cujus 
ego non sum dignus, ut sol- 
vam ejus corrígiam calcea- 
ménti. Haec in Bethánia

Za onoho času židé z Je 
rusalema poslali k Janovi 
kněze a levity, aby se ho 
otázali: „Ty kdo js i? “ i 
vyznal a nezapřel a vy
znal: „Já nejsem Kristus." 
1 otázali se ho: „Co te
dy? Eliáš jsi ty?" A řekl: 
„Nejsem." „(Onen-li) pro
rok jsi ty?" A odpověděl: 
„Ne." Tedy řekli jemu: 
„Kdo jsi ? ař odpověď dá
me těm, kteří nás poslali. 
Co pravíš sám o sobě?" 
Pravil: „Já jsem  hlas vo
lajícího napouští: .Sprav
te cestu Páně', jakož po
věděl prorok Isaiáš." A ti, 
kteří byli posláni, z fariseů 
byli. 1 otázali se ho a řekli 
jem u : „Proč tedy křtíš, 
nejsi-li ani Kristus, ani 
Eliáš, ani prorok?" Jan 
odpověděl jim řka: „Já 
křtím vodou, ale uprostřed 
vás stojí, jehož vy ne
znáte, (jest to ten), jenž 
po mně přijití má, (jenž 
přede mnou jest), jemuž 
já  nejsem hoden rozvázali 
řeménky u obuvi jeho." - 
Toto stalo se v Betanii
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íacta šunt trans Jordánem, 
ubi erat Joánnes baplizans.

Ét dicllur C r e d o .

O ffe r l or iu m .  Ps. 84,2.
Benedixísti Dómine ler- 

ram tuam: averfísti capti- 
vitátem Ja c o b : remisísti 
iniquitáíem plebis tuae.

S e c r e t a
Devotiónis nostrae tibi, 

quaesumus Dómine, hóstia 
júgiier immolétur: quae et 
sacri péragat institúta my
stérii, et salutáre tuum in 
nobis mirabíliter operétur. 
Per Dominům . . .

Ostatní liché modlitby jako v

Com munio .  Is. 35, 4.
Dícilepusillánimis: Con- 

fortámini, et nolíte timére: 
e c c e  Deus noster véniet, 
et salvábit nos.

za Jordánem, kdežto jan  
křtil.

Následuje C r e d o  (str. 10),

O b ě to v án í .  Ž .84 ,2 .
Požehnal jsi, Pane, zemi 

své, odvrátil jsi zajetí Ja 
kubovo. Odpustil jsi ne
pravost lidu svému.

T i c h á  m o d l i t b a
Oddanosti naší oběť, 

prosíme, Pane, budiž tobě 
stále přinášena, aby i usta
novení tajemství svátého 
vykonávala, i podivuhodně 
v nás uskutečňovala tvou 
spásu. Skrze Pána . . .

první neděli adventní (sir. 57).

K př i j í má ní .  Is. 35,4.
R cete: „Malomyslní, 

vzmužte se a nebojte se. 
Hle, Bůh náš přijde a 
spasí nás."

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Implorámus, Dómine, cle- Prosebně vzýváme, Pa-

méntiam tuam: ut haec ne, milostivost tvou, aby 
divína subsídia, a vítiis tato božská posila nás od 
expiátos, ad festa ventúra hříchů očištěné k budou- 
nos praeparent. Per Dó- cím připravila slavnostem, 
minum nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

Ostatní modlitby po přijimini jako v prvni nedéli adventní' 
(sir. 58).

72

Suché dni v Adventé
(Středa, pátek, sobota)

Suché dní čí kvatembr (quatuor lempora) vracejí se čtyřikrát 
do roka (po třetí neděli adventní, po první neděli postní, ve sváto- 
dušním týdnu a po svátku Pozdvižení sv. Kříže 14. září). Jsou za
svěceny postu a modlitbě, které nám mají připomínali naši hříšnost 
a potřebu očištění. Tento zvyk lze slopovati až do prvních dob 
křesťanských.

Naše příprava na příchod Vykupitele má býti sice především 
vnitřní, nesvědčilo by však o upřímné snaze, kdyby se lo nepro
jevilo i na venek kajícnými skutky.

V těchto dnech bývají také udílena svěcení. Proto se modleme 
a posfme s Církví sv., aby Pán ráčil poslat! hojné pracovníky na 
vinici svou, aby nám daroval hodné kazatele Evangelia, ctnostné 
uděiovatele Svatosti, svaté sluhy oltáře a pravé pastýře.

Čtvrtá neděle adventní
S h ro m á ž d ě n í u D v a n á c t i  sv á tý c h  a p o š t o lé

„Otevři se země a vypuč Spasitele 1" 
jeden pouze je  Spravedlivý, Jeden jen bez hříchu. Ten může 

za nás zaplatili výkupné, aby se nám otevřely opět brány zlrace* 
ného Nebe I Jak něžně po Něm úpěl prorok Isaiéš a s ním očeká
vající lidstvo! Takovou něžnou touhu Bůh nenechá nikdy oslyšenu I 
Tak máme také toužili po Ježíši v nejsvětějsí Svátosti 1 — Modleme 
se $ Církví, aby Bfih svou Milosti odstranil ly překážky, jež za
braňují, aby Pán k nám mohl přijít! I

I n t r o i t u s .  Is. 45, 8.
Roráte coeli désuper, et 

nubes pluanl justum: ape- 
riálur terra, et gérminel 
Salvátorem.

Ps. 18, 2. Coeli enár- 
raní glóriam D ei: et opera 
mánuum ejus annúnliat fir- 
maméntum.

V. Gloria P airi. . .
O r a l i o

Exctla, quaesumus Dó
mine, poténtiam tuam, el

V s t u p .  Isaiáš 45, 8.
Rosu dejte nebesa shů

ry a oblakové dštěte Spra
vedlivého; otevři se země 
a vypuč Spasitele.

Ž. 18, 2. Nebesa vypra
vují slávu Boží a díla ru
kou jeho hlásá obloha.

V. Sláva Otc i . . .
M odl i t ba

Vzbuď, prosíme, Pane, 
moc svou a přijď, a silou
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veni, et magna nobis vir- velikou nám přispěj, aby 
túte succúrre: ul per auxí- pomocí milosti Tvé, co 
lium grátiae tuae, quod no- hříchy naše zdržují, sho- 
stra peccáta praepédiunt, vívavé slitování Tvé uspí- 
indulgéntia tuae propitia- šilo. Jenž jsi živ a kraluješ 
tiónisaccéleref.Quivivis.. s Bohem O tce m. . .

Ostatní modlitby jako v první neděli adventní (str. 53).

L é c t i o  Č t e n í
Gpístolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 1. Cor. 4. Apoštola ke Korint. 4,1-5.

O včerejší sobotě byli svěceni vyvolení věřící na sluhy Boží. 
Dnes jim Církev slovy sv. Pavla předvádí důstojnost je jich  úřadu 
a nabádá je  k věrnému plnění jejich povinnosti. Toto napomenutí 
platí 1 pro ostatní věřící, nebof věrné vykonávání povinnosti nás 
uschopňuje k dokonalé přípravě na příchod Kristův ve sv. přijímání 
i k poslednímu Soudu.

Fratres: Sic nos exísti- 
met homo, ut minístros 
Christi, et dispensatóres 
mysferiórum Dei. Hic jam 
quaeritur inter dispensa
tóres, ut fidélis quis in- 
veniátur. Mihi autem pro 
mínimo est, ut a vobis jú- 
dicer, aut ab humáno die: 
sed neque me ipsum jú- 
dico. Nihil enim mihi cón- 
scius sum: sed non in hoc 
justificátussum: qui autem 
júdicat me, Dóminus est. 
Itaque nolíte ante tempus 
judicáre, quoadúsque vé- 
niat Dóminus: qui et itlú- 
minábit abscóndita tene- 
brárum, et manifestábit 
consília córdium: et tunc 
laus erit unicuíque a Deo.

Bratři, tak suď každý o 
nás, jako o služebnících 
Kristových a správcích ta
jemství Božích. Tu však 
se vyžaduje na správcích, 
aby každý byl shledán věr
ným. Mně pak pramálo 
záleží na tom, abych byl 
souzen od vás neb od 
soudu lidského, avšak ani 
sám sebe nesoudím; vždyf 
ničeho nejsem si vědom, 
ale tím nejsem ospravedl
něn; ten však, jenž mě 
soudí, jest Pán. Proto ne
suďte (o ničem) před ča
sem, dokavad nepřijde 
Pán, jenž nejen osvítí vě
ci skryté v temnosti, nýbrž 
i na jevo uvede rady srdcí; 
a tehdy dostane se chvály 
každému od Boha.
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Prope est Dóminus ó- 
mnibus invocántibus eum, 
omnibus, qui ínvocant eum 
in veritáte. V. Laudem Do
mini loquétur os meum: et 
benedícat omnis caro no- 
men sanctum ejus.

Allelúja, allelúja.
ÍT. Veni Dómine, et noli 

tardáre: reláxa facínora 
plebis tuae Israel. Allelúja.

G r a d u a l e .  P s . l 4 4 , i s c t 2 i .
Blízko jest Pán všem, 

kdož je j vzývají, všem, 
kdož vzývají je j v pravdě. 
V. Chválu Hospodinu hlá
sej tež ústa moje a všecko 
tělo blahoslav jméno sva
té jeho.

Aleluja, aleluja.
t r. Přijď, Pane, a nepro

dlévej ; odpoutej lid svůj i- 
sraelský od hříchů. Aleluja.

S t u p ň o v ý  z p ě v .  Ž .1 4 4 .

E v a n g e l i u m
■j* Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 3,1-6. podle Lukáše. 3,1-6.
Připravme cesiu Páně a vyplňme upřímnou lítoslí údolí za- 

nedbaných povinností k Bohu, k bližnímu a sobě! Snesme skrom
ností a pokorou pahrbky své pýchy, nadutosti a povyšování se 
nad druhé. Veďme cestu svého srdce přímo ke svému nejvyššímu 
cíli a nebludme vědomě oklikami I Uhlaďme drsnost své povahy 
láskou obětavou a milosrdnou) Pak můžeme býti jisti, že Pán
k nam zavita a obdaruje nás

Anno quintodécimo im
périi Tibérii Caesaris, pro- 
curánte Póntio Piláto Ju- 
daeam, tetrárcha autem 
Calilaeae Herode, Philíp- 
po autem fratre ejus te
trárcha Ituraeae et Tra- 
chonítidis regiónis, et Ly- 
sánia Abilínae tetrárcha, 
sub princípibus sacerdó- 
tum Anna et Cáipha: fac- 
tum est verbum Domini 
super Joánnem, Zacharíae 
fílium, in desérto. Et venit 
in omnem regiónem Jor-

m ilosli!

Roku patnáctého pano
vání císaře Tiberia, když 
Pontius Pilát spravoval 
Judsko a Herodes byl te
trarchou v Galilei, Filip 
pak, bratr jeho, tetrarchou 
krajiny iturejské a tracho- 
nitské, a Lysanias tetrar
chou abilínským, za nej- 
vyšších kněži Annáše a 
Kaifáše stalo se slovo Ho
spodinovo k Janovi, synu 
Zachariášovu, na poušti. 
I přišel do veškeré krajiny 
jordánské a kázal křest po-
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dánis, praedicans baptis- 
mum poeniiéntiae in re- 
missiónem peccatórum, si- 
cut scriptum est in libro 
sermonům Isaíae prophé- 
tae: Vox clamántis in de- 
sérto: Pařáte viam Domi
ni: rectas fácite sémitas 
ejus: omnis vallis implébi- 
tur: ei omnis mons et col- 
lis humiliábitur: et erunt 
prava in dirécta, et áspera 
in vias planas: et vidébit 
omnis caro salutáre Dei.

Et dicltur C re d o .

Off er to r iu m.  Luc. 1,28.
Ave Maria, grátia plena: 

Dóminus tecum: benedícta 
tu in muliéribus, et bene- 
díctus fructus ventris tui.

S e c r e t a
Sacrifíciis praeséntibus, 

quaesumus Dómine, pla- 
cátus inténde: ut et devo- 
tióni nostrae profíciant, et 
salúti. Per Dominům. . .

Ostatní tiché modlitby jako v

kání na odpuštění hříchů, 
jakož psáno jest v knize 
řečí proroka Isaiáše: Hlas 
volajícího na poušti: Při
pravte cestu Páně, přímé 
čiňte stezky jeho ; každé 
údolí budiž vyplněno a 
každá hora i každý pa
hrbek budiž ponížen, a 
místa křivá buďtež přímý
mi a místa drsná cestami 
rovnými; a veškeré lidstvo 
zakusí spasení Božího.

Následuje C re d o  (sir. 10).

O bě to v á ní .  Luk.1,28.
Zdrávas Maria, milosti 

plná; Pán s tebou. Požeh
naná tys mezi ženami a po
žehnaný plod života tvého.

T i c h á  m o d l i t b a
Na oběti přítomné, pro

síme, Pane, usmířen shléd
ni, aby zbožnosti naší pro
spívaly i spáse. Skrze Pá
na našeho. . .

první neděli adventní (str. 57).

K př i j í má ní .  Is .7 ,14 .Commu nio .  Is .7 ,14 .
Ecce Virgo concípiet, et Hle, Panna počne a po- 

páriei fílium: et vocábitur rodí syna a jméno jeho 
nomen ejus Emmánuel. bude slouti Emanuel.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Sumptismunéribus,quae- Přijavše dary nebeské, 

sumus Dómine: ut cum fre- prosíme, Pane, aby s opě-
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quentatióne mystérih cres- továním tajemství, vzrůstal 
cat nostrae salútisefféctus. i účinek pro naši spásu. 
Per Dominům nostrum . . .  Skrze Pána našeho. . .

Ostatní modlitby po přijímáni jako v první nedělí adventní 
(str. 58).

Svatvečer Narození Páně
(Š tě dr ý  den)

S h ro m á ž d ě n í u P an n y  M a r ie V ě tš i

.Dnes zvíte* že přijde Pán a spasí nás; 
a ráno uvidíte slávu je h o !”

Slova na počátku dnešního Vstupu vyslovil Mojžíš* když ozna* 
moval lidu, že příští den bude pršet nebeská manna. Církev jimi 
těší věřící, že v dnešní noc dostane se nám nebeského chleba, 
po němž nikdo nebude hladověli* kdo se jím bude živili. Několik 
jenom hodin dělí nás od naší Spásy; oblecme svou duši ve své- 
teční roucho nevinnosti a rozpalme láskou srdce svoje* aby svítilo 
do svaté dnešní noci. Pusfme se bez váhaní po proudu radosti o 
sladkého očekávání* který prýští v dnešní mši sv. ze srdce Církve.
Introi tus .  E xod.l6,6et7. V stup. 2 .Mojž. 1 6 ,6 a 7.

Hodie sciétis, quia vé- Dnes zvíte, že přijde 
niei Dóminus, et salvábii Pán a spasí nás; a zítra 
nos; et mane vidébitis gló- uvidíte slávu jeho. 
riam ejus.

Ps. 23, 1. Domini est Ž. 23, 1. Hospodinova 
terra, et plenitúdo ejus; jest země i to, co ji  naplňu- 
orbis ferrárum, et univérsi, j e ; okrsek zemský i vši- 
qui hábitant in eo. chni, kdož v něm obývají.

íf. Ciória P atři. . .  # . Sláva Otc i . . .
Neříká se .Sláva na výsostech Bohu!*1

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, qui nos redemp- Bože, jenž nás každým 

tiónis nostrae ánnuaexpec- rokem očekáváním spásy 
tatióne laetíficas: praesta, naší těšíš, dej, abychom 
ut Unigéniium tuum, quem Jednorozeného tvého, je jž  
Redemptórem laeti suscí- jako Vykupitele radostně 
pimus, veniéntem quoque vítáme, klidně viděli při-

77



júdicem secúri videámus, cházeti také jako soudce, 
Dominům nostrum jesum Pána našeho Ježíše Krista, 
Christum Fílium tuum. Qui Syna tvého, jenž s tebou 
tecum vivit et regnat. . .  živ jest a kraluje . . .

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu svátého Pavla Apo- 
ad Romános. c. 1, 1-6. štola k Římanům. 1 ,1-6 .

V listě k Římanům upozorňuje 
či .radostné zvěsti", které jest 
věké v Božím úradku; předměter 
těla jest potomek Davidův.

Paulus, servus jesu Chri- 
sti, vocátus Apóstolus, se- 
gregátus in Evangélium 
Dei, quod ante promíse- 
rat per Prophétas suos in 
Scriptúris sanctis de Fílio 
suo, qui factus est ei ex 
sémine David secúndum 
carnem, qui praedesíiná- 
tus est Fílius Dei in vir- 
túte secúndum spíritum 
sanciificatiónis ex resur- 
rectióne mortuórum Jesu 
Christi Domini nostri: per 
quem accépimus grátiam, 
et Apoštolátům ad obe- 
diéndum fídei in omnibus 
Céntibus pro nómine ejus, 
in quibus estis et vos vo- 
cáti Jesu Christi Domini 
nostri.
G r a d u s l e .  Exod. 16 ,6 ,7 .

Hódie sciétis, quia vé- 
niet Dóminus, et salvábit 
nos: et mane vidébitis gló- 
riam ejus.

sv. Povel na vznešenost Evangelia 
prastará ve svém zaslíbení a od* 
i jejím jest Syn Boží, který podle

Pavel, služebník Ježíše 
Krista, povolaný apoštol, 
vyvolený k evangeliu Bo
žímu, které (Bůh) byl za
slíbil skrze proroky své 
v Písmech svátých o Synu 
svém, (kterýž podle těla 
povstal z potomstva Da
vidova, podle ducha sva
tosti však osvědčen byl 
zmrtvýchvstáním jako Syn 
Boží v moci), totiž o Ježíši 
Kristu, Pánu našem, skrze 
něhož jsme obdrželi milost 
i apoštolství k tomu, aby
chom zjednali poslušnost 
víry mezi všemi národy 
pro jméno jeho, z nichžto 
jste i vy, povolanci Ježíše 
Krista, Pána našeho.

S tup ňov ý  zpěv. 2.Mojž.
Dnes zvíte, že přijde 

Pán a spasí nás; a ráno 
uvidíte slávu jeho.
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Ps. 79, 2-3. QiH regis 'tf. Ž. 79, 2-3. Pastýři 
Israel, inténde: qui dedú- Israelův, poslyš, ty, jenž 
cis, velut ovem, Joseph: jako ovečku Josefa vedeš; 
qui sedes super čhérubim, ty, jenž trůníš nad cheru- 
appáre coram Ephraim, by, objev se před Efrai- 
Bénjamin, et Manásse. mem, Benjaminem a Ma-

nassem.
Připadne.li Štědrý děn na neděli, ríké se následující Aleluja:
Allelúja, Allelúja. Aleluja, aleluja.
ý . Crástina die delébi- if. Zítra vyhlazena bude 

tur iníquifas terrae: et re- nepravost země a panovali 
gnábit super nos Salvátor bude nad námi Spasitel 
mundi. Allelúja. svěia. Aleluja.

E v a n g e l i u m
f  Sequénfia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matthaeum. c . l .  podle Matouše. 1,18-21.
Těšme se, nebof panenská Matka porodí dnes v noci syna,

Kočatého mocí Ducha svátého, který spasí člověčenstvo od jeho 
říchfi.

Cum esset desponsáta 
mater Jesu Maria Joseph, 
ántequam convenírent, in- 
vénta est in útero habens 
de Spiritu Sancto. Joseph 
autem vir ejus, cum esset 
justus, et nollet eam tra- 
dúcere, vóluit occúlte di- 
míttere eam. Haec autem 
eo cogilánte, ecce  Ange- 
lus Domini appáruit in 
somnis ei, dicens: Joseph 
fili David, noli timére ac- 
cípere Mariam cónjugem 
(uam: quod enim in ea na- 
tum est, de Spiritu Sancto 
est. Páriet autem fílium: 
et vocábis nomen ejus Je-

Když matka Ježíšova Ma
ria byla zasnoubena Jose
fovi, nalezena jest prve než 
se sešli, těhotnou z Ducha 
Svatého, Josef pak, muž 
je jí , jsa  spravedlivý a ne
chtěje postavili ji na odiv, 
odhodlal se propustili ji 
tajně. Když však o tom 
přemýšlel, hle anděl Páně 
ukázal se mu ve snách a 
řekl: „Josefe, synu Davi
dův, neboj se přijmouti 
Marii, manželku svou, ne
bof co se v ní počalo, 
z Ducha Svatého jest. Po
rodí pak syna, ^ nazveš 
jméno jeho Ježíš (Spasi-
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sum : ipse enim salvum 
fáciet pópulum suum a 
peccáiis eórum.

Of fe r to r iu m.  Ps. 23,7.
Tóllite portáš, príncipes, 

vestras, et elevámini por- 
tae aeternáles: et introíbit 
Rex glóriae.

tel), neboř on spasí lid svůj 
od hříchů je jich ."

O b ě to v án í .  Ž. 23, 7.
Zvyšte, knížata, brány 

svoje; zvedněte se, věko
vité brány, aby mohl vejiti 
král vítězoslavný.

S e c r e t a
Da nobis, quaesumus 

omnípotens Deus: ut, si- 
cut adoránda Fílii tui nata- 
lítia praevenímus, sic ejus 
múnera capiámus sempi- 
iérna gaudénies. Qui te- 
cum vivil et regnat. . .

Communio .  Is. 40, 5.
Revelábitur gloria -Do

mini: et vidébit omnis caro 
salutáre Dei nostri.

T i c h á  m o d l i t b a
D ej nám, prosíme, vše

mohoucí Bože, abychom 
jako úctyhodné narozeniny 
tvého Syna předem slaví
me, tak i dosáhli v radosti 
jeho darů věčných. Jenž 
s tebou živ jest a kraluje..

K př i j ímání .  Is. 40, 5.
Objeví se sláva Páně a 

všeliké tělo uzří spasení 
našeho Boha.

P o s t c o m m u n i o  
Da nobis, quaesumus 

Dómine, unigéniti Fílii tui 
recensíta nativitáte respi- 
ráre: cujus coelésti mysté- 
rio páscimur, et potámur. 
Per eúmdem Dominům. . .

Po př i j í m á ní  
Popřej nám, prosíme, 

Pane, pookřáti vzpomín
kou na narození jednoro
zeného Syna tvého, jehož 
nebeské tajemství nás na
pájí a živí. Skrze téhož . . .

D O B A  V Á N O Č N Í
Takto se nazývá celá skupina slavností Páně a nejbl. Panny 

Marie od Hodu Božího vánočního až do svátku Zjevení Páně. 
V nich Církev sv. dává propukali své radosti z narození Spasíte* 
lova, jenž jest pravý Bůh a zároveň pravý člověk, narozený z nepo
skvrněné Panny. Tajemství Vtělení a chvála panenského mateřství
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Moriina, tof jsou sladká tajemství, která se nám v této době připo
mínají.

Barva kostelních rouch jest teď většinou bílá, aby nám je jí 
jasnost ukazovala radost z příchodu tak touženého Vykupitele, 
čistotu panenské Matky a neposkvrněnost věřících duší, které se 
kolem jeslí tísní.

Hod Boží vánoční
„Děťátko narodilo se nám a syn dán jest námi*

Konečně jsme se dočkali této toužené chvíle! Bůh a Spasitel 
náš jest už mezi námi! Přišel jako útlé děcko, aby nás neposlrašit 
svým nekonečně velebným leskem. Položil se do jeslí, abychom 
se nebáli přiblížit! se k němu se svou lidskou bídou. Vzal na sebe 
lidské tělo, aby mohl v něm vykoupili lidstvo, které Jeho Otec 
tolik miluje, že poslal ná svět svého jednorozeného Syna, aby za 
nás trpět. Poklekněme s pokorou a čistou láskou u jeslí a na
bídněme nebeskému děťátku svoje srdce za příbvlek 1

Církev svaté v dnešní den radostí překypuje! To moře slasti, 
které ji plní, vyzpívá dnes ve třech nejsvětějších Obětech. V první 
se raduje z časného narození Spasitelova z jeho neposkvrněné 
panenské Matky; v druhé těší se z duchovního narození jeho 
v čistých duších pastýřů a ostatních věřících; v třetí se kochá 
blahem z odvěkého narození Boha Syna z Boha Otce.

První mše svaíá
půlnoční

S h ro m á ž d ě n í u P an n y  M a rie  V ě t š í  u J e s l í

Ve Vstupu mluví Božský Otec ke svému Jednorozenému. Marně 
chtějí národové se sebe svrhnout! jho poslušnosti k Bohu; ode 
dneška jim bude vládnout! děcko, které drží na své dlani celý 
vesmír.

I n t r o i t u s .  Ps. 2, 7. V s t u p .  Žalm 2, 7.
Dóminus dixit ad me: Hospodin řekl ke mně:

Fílius meus es tu, ego „Syn můj js i fy, já  dnes 
hódie génui te. zplodil jsem tebe."

Ps. ib. 1. Quare fremu- Ž. tamt. 1. Proč se bouří 
érunt Gentes: et pópuli lidská pokolení a národo- 
meditáti sunl inánia? vé marné osnují piány?

ý . Gloria Patři . . .  Sláva Otci . . .
Dnes sazní opět zpěv „Gloria ln excclsls Deo — Sláva na vý

sostech Bohu', neboť v lélo noci přeradoslné andělské hlasy Je j
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po prvé člověčenstvu předzpívaly. Opakujme je j v srdci svém a 
děkujme bez ustání Bohu za jeho lásku k nám. Vzdámc-li mu *v&j

řovinný hold, ucítíme len pokoj v duší, který byl při narozeni Vy- 
upiteiově slíben lidem pokorným a dobré vále.

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, qui hanc sacratís- 

simam nocfem veri lúminis 
fecísti illustratióne clarés- 
cere: da, quaesumus; ui, 
cujus lucis mystéria in ter- 
ra cognóvimus, ejus quo- 
que gaúdiis in coelo per- 
fruámur. Qui tecum vivit..

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Titum. c. 2, 11-15.

Ačkoliv Spasitel náš zjevil se 
jest přece veliký Bfih.

Charíssime: Appáruit 
grátia Dei Salvatóris no- 
siri omnibus homínibus, 
erúdiens nos, ut abnegán- 
tes impietátem, et saecu- 
lária desidéria, sóbrie, et 
juste, et pie vivámus in hoc 
saeculo, expectántes beé- 
tam spem, et advéntum gló- 
riae magni Dei, et Salva
tóris nostri Jésu Christi: 
qui dědit semelípsum pro 
nobis, ut nos redímerel ab 
omni iniquitáte; et mundá- 
ret sibi pópulum acceptá- 
bilem, sectatórem bonó- 
rum óperum. Haec lóque- 
re, et exhortáre: in Christo 
Jesu Domino nostro.

Bože, jenž jsi tuto pře
svatou noc jasem pravého 
světla ozářil, dej, prosíme, 
abychom téhož světla, je 
hož tajemství jsme poznali 
na zemi, také radosti po
žívali v nebi. Jenž s tebou 
živ jest a kraluje . . .

č t e n í
z listu sv. Pavla Apoštola 
k Titovi. 2, 11-15.

mezi námi jako slaboučké děcko,

Nejmilejší, ukázala se 
milost Boha, Spasitele na
šeho, všem lidem, učíc 
nás, abychom odřeknouce 
se bezbožnosti a svělskýdi 
žádostí, střízlivě a spra
vedlivě a pobožně' byli živi 
na tomto světě, očekáva
jíce  blahou naději a pří
chod slávy velikého Boha 
a Spasitele našeho Ježíše 
Krista, jenž dal sebe sama 
za nás, aby nás vykoupil 
od všeliké nepravosti a o- 
čistil si lid příjemný, jenž 
by byl horlitelem dobrých 
skutků. To mluv a přimlou
vej a vytýkej v Kristu Je 
žíši, Pánu našem.
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Tecum princípium in die 
virlútis tuae in splendóri- 
bus sanctórum: ex útero 
ante luciferům génui te. 
if. Dixit Dóminus Domi
no meo: Sede a dextris 
meis, donec ponam inimí- 
cos tuos, scabéllum pedum 
tuórum.

Allelúja, allelúja.
ÍÍ. Ps. 2, 7. Dóminus 

dixit ad me: Fílius meus 
est tu, ego hódie génui te. 
Allelúja.

O r a d u a l e .  P s . l ( Í 9 , 3 e t l .
Ty vládni v den své mo

ci v lesku svátém; z lůna 
před jitřenkou zplodil jsem 
tebe. Uf. Řekl Hospodin 
Pánu mému: „Usedni po 
pravici mé, dokud nedám 
nepřátel tvých za podnož 
tvým nohám."

Aleluja, aleluja.
ÍF. Ž. 2, 7. Hospodin 

pravil ke mně: „Syn můj 
jsi fy, já  dnes zplodil jsem 
tebe." Aleluja.

S t u p ň o v ý  z p ě v .  Ž. 109.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 2. podle Lukáše. 2, 1-14.
Svaté Evangelium líčí prostými slovy úžasnou událost narození 

Spasitelova.

; "ln illo iempore: Exiit edí- 
ctum a Caesare Augúslo, 
ut describerétur univérsus 
orbis. Haec descríptio pri
ma facta est a praeside 
Sýriae Cyríno: et ibant 
omneš, ut profiteréntur sín- 
guli in suam civilálem. 
Ascéndii autem et joseph 
a Calilaea de civitáte Ná- 
zareth in Judaeam, in ci- 
vitátem David, quae vo- 
cátur Béthlehem: eo quod 
esset de domo et família 
David, ut profiterétur cum 
Maria desponsáta sibi uxó-

Za onoho času vyšel roz
kaz od císaře Augusta, aby 
se vykonal soupis celé ří
še. Tento soupis konal se 
první za náčelnictví Quiri- 
niova v Sýrii. I šli všickni, 
aby se dali zapsali, každý 
do města svého. Odešel 
pak i Josef z Galileje z mě
sta Nazareta do Judska do 
města Davidova, jež slově 
Betlem, poněvadž byl z do
mu a kmene Davidova, 
aby se dal zapsat s Marii, 
zasnoubenou manželkou 
svou, která byla těhotná.
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re praegnánte. Factumest 
autem, cum essent ibi, im- 
pléti šunt dies, ut páreret. 
Et péperit Fílium suum 
primogénitum: et pannis 
eum invólvit, et reclinávit 
eum in praesépio: quia 
non erat eis locus in di- 
versório. Et pastóres erant 
in regióne eádem vigilán- 
tes, et custodiéntes vigí- 
lias noctis super gregem 
suum. Et ecce Angelus Do
mini stetit juxta iltos, et 
cláritas Dei circumfúlsit 
iltos, et timuérunt timóre 
magno. Et dixit illis Ange
lus: Nolíte timére: ecce 
enim evangelízo vobis gaú- 
dium magnum, quod"erit 
omni pópulo: quia natus 
est vobis hódie Salvátor, 
qui est Christus Dóminus, 
in civitáte David. Et hoc 
vobis signum: Inveniétis 
infántem pannis involútum, 
et pósitum in praesépio. 
Et súbito facta est cum An
gelo multifúdo milítiae coe- 
léstis, laudántium Deum, 
et dicéntium: Gloria in 
altíssimis Deo, et in terra 
pax homínibus bonae vo- 
luntátis.

El dlcilur C re d o .

Stalo se pak, když tam 
byli, naplnili se dnové, 
aby porodila. I porodila 
syna svého prvorozeného 
a obvinula je j plénkami a 
položila ho v jeslích, po
něvadž neměli místa v ho
spodě. A byli v téže kra
jině pastýři, ponocujíce a 
stráž noční držíce nad stá
dem svým. A hle, anděl 
Páně stanul u nich, a ja s 
nost Boží obklíčila je , a 
báli se velice. I řekl jim 
anděl: „Nebojte se, nebof 
aj zvěstuji vám radost ve
likou, která bude všemu 
lidu. Narodilř se vám dnes 
Spasitel, to jest Kristus 
Pán, v městě Davidově.
A toto bude vám zname
ním: Naleznete dítko plén
kami obvinuté a položené 
v jeslích." A hned nato 
bylo s andělem množství 
zástupů nebeských, kteří  ̂
chválili Boha řík a jíce : * 
„Sláva na výsostech Bo
hu, a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle."

Následuje C r e d o  (sir. 10).

Když se dnes ve „Věřím v jednoho Boha* zpívají slova „A vtělil 
s e . . .  .* , poklekají knězi na nejnlžším slupni oltáře a klanějí se 
v pokorném obdivu Bohu, klerý z lásky k nám stal se člověkem.
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Offer tor ium.  Ps„ 95.
Laeténtur coeli, et exsúl- 

tet terra ante fáciem Do
mini: quóniam venit.

S e c r e t a
Accépta tibi sit, Dómi- 

ne, quaesumus, hodiérnae 
festivitátis oblátio: ut tua 
grátia largiénte, per haec 
sacrosáncta commércia, in 
illíus inveniámur forma, in 
quo tecum est nostra sub- 
stántia. Qui tecum vivit et 
regnat in unitate. . .

Communio .  Ps.109,3.
In splendóribus sancfó- 

rum ex útero ante lucife
rům génui te.

P o s t c o m m u n i o
Da nobis, quaesumus 

Dómine Deus noster: ut, 
qui nativitátem Domini no- 

j stři Jesu Christi mystériis 
J nos frequentáre gaudé- 
mus; dignis conversatió- 
nibus ad ejus mereámur 
perveníre consórtium. Qui 
tecum vivit et regnat. . .

O b ě to v á n í .  Ž. 95, u ai3.
Veselte se nebesa a ple

sej země před tváří Hospo
dinovou, nebof přichází.

T i c h á  m o d l i t b a  
Příjemná budiž tobě, pro

síme, Pane, dnešní slav
nostní oběf, abychom ště
drotou milosti tvé, skrze 
toto přesvaté obcování 
shledáni byli ku podoben
ství toho, v němž s tebou 
máme svoji podstatu. Jenž 
s tebou živ j e s t . . .

K př i j í má ní .  Ž. 109, 3. 
V lesku svátém z lůna 

před jitřenkou zplodil jsem 
tebe.

P o  p ř i j í m á n í  
D ej nám, prosíme, Pane, 

Bože náš, abychom, kteří 
se radujeme, že narození 
Pána našeho Ježíše Krista 
svátými tajemstvími obno
vujeme, hodným životem 
zasloužili společenství je 
ho dojiti, jenž s tebou živ 
jest a kraluje. . .

Druhá mše svátá
j i t řn í

S h ro m á ž d ě n í u sv . A n a s ta s íe

Ve Vstupu se oslavuje příchod Knížete pokoje, jehož božské 
světlo se na nás rozlilo.
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Introi tus .  Is. 9,2  e t6.
Lux fulgébit hódie su

per n o s :q u i a  natus est 
nobis Dóminus: eí vocá- 
bitur Admirábilis, Deus, 
Princeps pacis, Pater fu- 
fúri saeculi: cujus regni 
non erit finis.

Ps. 92,1. Dóminus regná- 
vit, decórem indútus est: 
indútus est Dóminus forti- 
lúdinem, et praecínxit se.

# . Gloria Patři . . .
O r a t i o

Da nobis, quaesumus 
omnípotens Deus: ut, qui 
nova incarnáti Verbi lui 
luče perfúndimur; hoc in 
nostro respléndeat opere, 
quod per fidem fulget in 
mente. Per eúmdem . . .

V s t u p .  Is. 9, 2 a 6.
Světlo zazáří dnes nad 

námi, neboř narodil se 
nám Pán; a slouti bude 
Podivuhodný, Bůh, Kníže 
pokoje, Otec budoucího 
věku, jehož království ne
bude konce.

Ž. 92, 1. Pán kraluje, 
oděn jest krásou; oděn 
jest Pán silou a opásán.

Sláva Otc i . . .
M o d l i t b a

Dej nám, prosíme, vše
mohoucí Bože, aby nové 
světlo vtěleného Slova tvé
ho, jímž jsm e ozářeni, v na
šem obráželo se díle, jako 
skrze víru plane v mysli. 
Skrze téhož Pána . . .

Dnes uctívá Církev sv. také památku sv. Anastasie, která byla 
umučena právé na slavnost Narození Páně. V jejím kostele v Římě 
slavil kdysi papež druhou mši sv. o Vánocích.

Ke c l sv. A n a s ta s ie
Da, quaesumus omnípo- Dej, prosíme, všemohou- 

tens Deus: ut, qui beátae cí Bože, abychom, kteří 
Anastásiae Márfyris tuae svaté Anastasie, mučedni- 
solémnia cólimus; ejus ce tvé, svátek slavíme, je jí 
apud te patrocínia sen- u tebe ochrany došli. Skrze 
tiámus. Per Dominům . . .  Pána našeho . . .

L é c t i o  Č t e n í
Gpístolae b. Pauli Apóstoli z listu svátého Pavla Apo- 
ad Titum. c. 3, 4-7. štola k Titovi 3, 4-7.

Spása, která se nám objevila, není podmíněna lidskými zašlu* 
hami, ale Božím milosrdenstvím; jest to dílo Lásky, které nám 
jest ve křtu sv. přivlastněno.
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Charíssime: Appáruit be- Nejmilejší, ukázala se do- 
nígnitas et humánitas Sal- brota a lidumilnost Boha, 
vatóris nostri D ei: non ex Spasitele našeho; (a to) ni- 
opéribus jusiítiae, quae koli ze skutků (učiněných) 
fecimus nos, sed secún- ve spravedlnosti, které by- 
dum suam misericórdiam chom byli vykonali my, 
salvos nos fecit, per la- nýbrž podle svého milo- 
vácrum regeneratiónis et srdenství (Bůh) spasil nás 
renovatiónis Spiritus Sanc- skrze koupel znovuzrození 
ti, quem effúdit in nos a obnovy Ducha Svatého, 
abúnde per Jesum Chri- jehož vylil na nás hojně 
stům Salvátorem nostrum: skrzeJežíšeKrista.Spasite- 
ut justificáti grátia ipsíus, le našeho, abychom byvše 
herédes simus secúndum ospravedlněni milostí jeho, 
spem vitae aetérnae: in stali se podle naděje dědi- 
Christo Jesu Domino no- ci života věčného; v Kristu 
stro. Ježíši, Pánu našem.
G r a d u a le .  Ps. 117, 26,27,23. Stupň ov ý  zpěv.

Benedíctus, qui venit in Požehnaný, jenž přichá-
nómine Domini: Deus Dó- zí ve jménu P á n ě ; Bůh 
minus, et illúxit nobis. A jest Pán a dal nám světlo. 
Domino factum est istud: Ý. Od Hospodina stalo se 
et est mirábile in óculis to a jest to podivuhodné 
nostris. v očích našich.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
ÍÍ. Ps. 92, 1. Dóminus Uf. Ž. 92, 1. Pán kralu- 

regnávit, decórem índuit: je , oděn jest krásou; o- 
índuit Dóminus fortitúdi- děn jest Pán silou a opá- 
nem, et praecínxit se vir- sán mocí. Aleluja, 
túte. Allelúja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 2. podle Lukáše. 2, 15-20.
Pokorná srdce věřících pastýřů poznávají tajemství vtělení Boha, 

jenž na sebe vzal nízkost a chudobu naši. Klanějí se dítěti, které 
zároveň zrodilo se v milujících jejich srdcích a tam vládne jako 
dobrý pastýř.
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In lilo témporc: Pastó- 
res loquebántur ad ínvi- 
cem: Transeámus usque 
Béthlehem, et videámus 
hoc verbum, quod factum 
est, quod Dóminus ostén- 
dit nobis. Et venérunt festi- 
nántes: el invenérunt Ma- 
ríam et Joseph, et infán- 
tem pósitum in praesépio. 
Vidéntes autem cognové- 
runt de verbo, quod dic- 
tum erat illis de púero 
hoc. Et omneš, qui audié- 
runt, miráti šunt: el de 
his, quae dieta erant a 
pastóribus ad ipsos. Maria 
autem conservábat omnia 
verba haec, cónferens in 
corde suo. Et revérsi šunt 
pastóres, glorificántes et 
laudántes Deum in omni
bus, quae audíerant et ví- 
derant, sieut dictum est 
ad illos.

El diclfur C re d o .

Offe r to r ium .  Ps.92,1-2.
Deus firmávit orbem ter- 

rae, qui non commovébi- 
tur: paráta sedes tua, Deus, 
ex tunc, a saeculo iu es.

S e c r e t a
Múnera nostra, quaesu- 

mus Dómine, nativitátis 
hodiérnae mystériis apta

Za onoho času pastýři 
pravili k sobě vespolek: 
„Pojďme až do Betlema a 
vizme tu událost, kterou 
Pán oznámil nám." I přišli 
s chvátáním a nalezli Ma
rii a Josefa i dítko polo
žené v jeslích. A uzřevše 
je , vypravovali věc, která 
jim byla pověděna o dítku. 
A všickni, kteří to slyšeli, 
divili se těm věcem, které 
jim byly pověděny od pa
stýřů. Maria však zacho
vávala ta slova, uvažujíc 
je  v srdci svém. I navrá
tili se pastýři, velebíce a 
chválíce Boha ze všeho, 
co byli slyšeli a viděli, 
tak, jak jim bylo pově
děno.

Následuje C r e d o  (sir. 10).

O b ě to v á n í .  Ž .92,1-2.
Bůh opevnil okrsek zem

ský, jenž sebou nepohne. 
Připraven jesl irůn tvůj, 
Bože, ode dávna, od věč
nosti ty jsi.

T i c h á  m o d l i t b a
Dary naše, prosíme, Pa

ne, nechf tajemstvím na
rození dnešního odpoví
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provéniant, et pacem no
bis semper infúndant: ut, 
sieut homo génitus idem 
refúlsit el Deus, sic nobis 
haec terréna substántia 
cónferat,quod divínům est. 
Per eúmdem Dominům . . .

Ke c i l  $v.

Accipe, quaesumus Dó
mine, múnera dignánter 
obláta: et beátae Anastá- 
siae Mártyris tuae suffra- 
gántibus méritis, ad no- 
strae salútis auxílium pro- 
veníre concéde. Per Do
minům nosí rum . . .

Communio .  Zach. 9,9.
Exsúlta fília Sión, lauda 

fília Jerusalem: ecce Rex 
tuus venil sanclus, et Sal
vátor mundi.

P o s tc o m m u n i o
Hujus nos, Dómine, Sa- 

craménti semper nóvitas 
natélis instaúret: cujus
natívitas singuláris humá- 
nam. répulit vetustátem. 
Per eúmdem Dominům. . .

Ke c ti  sv.

Saliásti, Dómine, famí- 
liam tuam munéribus sa- 
eris: ej us, quaesumus, sem
per intervenlióne nos réfo- 
ve, cujus solémnia celebrá- 
mus. Per Dominům. . .

dají a pokoj srdcím na* 
šim.vždycky vlévají, aby ja 
ko Člověk narozený spolu 
zastkvěl se i co Bůh, tak 
aby nám tato pozemská 
podstata poskytla, což bož
ské jest. Skrze téhož. . .

A n a s ta s ie

Přijmi, prosíme, Pane, 
blahosklonně dary oběto
vané a dopřej, aby pří
mluvnými zásluhami svaté 
Anastasie, mučednice tvé, 
naší spásy pomocí se staly. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého . . .

K p ř i j ím á ní .  Zach.9 ,9 .
Plesej, dcero Siónská, 

vesel se, dcero Jerusalem- 
ská. Hle, král tvůj přichází, 
Svatý a Spasitel světa.

P o  p ř i j í m á n í
Toho svátostné znovu

zrození vždycky nás, Pane, 
obnovuj, jehož podivuhod
né narození lidskou zničilo 
sešlost. Skrze téhož Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

A n a s la s ie

Nasytil jsi, Pane, rodinu 
svou dary svaiými; prosí
me, občerstvuj nás vždy
cky přímluvou té, je jíž  ko
náme slavnost. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .
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Třetí mše svátá
ve dne

S h ro m á ž d ě n í u P. M a rie  V ě tš í

Ve třetí mši sv. se slaví odvěké narození Syna z Otce. Syn 
Panny Marie jest zároveň Synem Božím; jest Světlem ze Světla, 
Bohem z Boha, andělem úradku Nejsv. Trojice, jež se rozhodla 
zachránili kleslé lidstvo.

Intro i tus .  Is. 9, 6. V s t u p .  Isaiáš 9, 6 .
Puer natus est nobis, et Děťátko narodilo se nám 

fílius datus est nobis : a Syn dán jest nám, jehož 
cujus impérium super hú- knížectví spočívá na ra
mením ejus: et vocábitur meni jeho; a slouti bude 
nomen ejus, magni con- jméno jeho „veliké rady 
sílii Angelus. Anděl."

Ps. 97, 1. Cantáte Dó- Ž. 97, 1. Pějte Hospo- 
mino cánticum novum: dinu píseň novou, neboť 
quia mirabília fecit. zázračné učinil věci.

Gloria Patři . . .  ÍT. Sláva Otc i . . .
O r a t i o  '  M o d l i tb a

Concéde, quaesumus Popřej, prosíme, všemo- 
omnípotens Deus: ul nos houcí Bože, aby tělesné 
Unigéniti tui nova per car- znovuzrození Jednoroze
ném natívitaslíberet; quos ného tvého vysvobodilo 
sub peccáti jugo vetústa nás, jež pode jnem hříchu 
sérvitus tenet. Per eúm- staré otroctví drží. Skrze 
dem Dominům nostrum. . .  téhož Pána našeho. . .

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu svátého Pavla Apo- 
ad Hebraeos. c. 1. 1-12. štola k židům. 1, 1-12.

Dnešní epištola a evangelium nás povznášejí až k největšímu 
Světlu, které totéž dítko, jež bezmocně leží v jeslích, nazývá svým 
Synem.

Multifériam, multísque Druhdy Bůh na mnoho- 
modis olim Deus loquens krátě a mnoha způsoby 
pátribus in Prophétis: no- mluvil k otcům (našim) 
víssimediébusistislocútus skrze proroky, v těchto

90

V

est nobis in Fílio, quem 
constítuit herédem univer- 
sórum, per quem fecit et 
saecu ta: qui cum sit
splendor glóriae, et figura 
subsfánfiae ejus, portáns- 
que omnia verbo virtútis 
suae, purgatiónem pecca- 
tórum fáciens, sedet ad 
déxteram majestátis in ex- 
cé ls is : tanto mélior An- 
gelis efféctus, quanto dif- 
feréntius prae illis nomen 
hereditávit. Cui enim dixit 
aliquándo Angelórum: Fí
lius meus es tu, ego hódie 
génui te? Et rursum: Ego 
ero illi in patrem, et ipse 
erit mihi in fílium ? Et 
cum íterum introdúcit pri- 
mogénitum in orbem ter- 
rae, d icit: Et adórent eum 
omneš Angeli Dei. Et ad 
Angelosímidem dicit: Qui 
facit Angájbs suos spiritus, 
et minístros suos flammam 
ignis. Ad Fílium autem : 
Thronus tuus, Deus, in 
saeculum saecu li: virga 
aequitátis virga regni tui. 
Dilexísti justítiam, et odísti 
iniquitátem: proptérea un- 
xit te Deus, Deus tuus, 
óieo exultatiónis prae par- 
ticípibus tuis. E t : Tu in 
princípio, Dómine, terram 
fundásti: et opera mánuum 
tuárum šunt coeli. Ipsi

však dnech doby poslední 
mluvil k nám skrze Syna 
(svého), kteréhož ustano
vil dědicem všech věcí, 
skrze nějž i světy učinil, 
kterýžto jsa  výbleskem slá
vy i výrazem podstaty jeho 
a udržuje všecko mocným 
slovem svým, zasedl na 
pravici velebnosti na vý
sostech, když byl vykonal 
očistu od hříchů. On stal 
se tím přednějším nad 
anděly, čím znamenitější 
jméno zdědil než oni. Ne
boť kterému z andělů řekl 
kdy (Bůh): „Syn můj js i 
ty, já  dnes zplodil jsem 
teb e"?  A opět: „Já mu 
budu otcem, a on mi bu
de synem." Ale když opět 
uvede prvorozence (své
ho) na svět, řekne: „Kla
nějte se mu všickni andělé 
Boží." Též o andělích pra
ví : „Jenž činíš anděly své 
větry a služebníky své 
plamenem ohně," o Synu 
však: „Trůn Tvůj, ó Bože, 
(trvá) na věky věkův; že
zlem pravosti jest žezlo 
království tvého; miluješ 
spravedlnost a nenávidíš 
nepravosti; proto pomaže 
tě, Bože, Bůh tvůj olejem 
radosti nad účastníky tvé." 
A (opět): „Ty jsi, Hospo
dine, na počátku založil
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períbunt, tu autem per- 
manébis : et omneš ut 
vestiméntum veteráscent, 
et velut amíctum muiábis 
eos, et mutabúntur. Tu 
autem idem ipse es, et 
anni tui non deficient.

G r a d u a le .  P s.9 7 ,3 e t2 .
Vidérunt omneš fines 

terrae salutáre Dei nostri: 
jubiláte Deo omnis terra. 
Uf. Notum fecit Dóminus 
salutáre suum: ante con- 
spéctum Géntium revelá- 
vit justitiam suam.

Allelúja, allelúja.
Dies sanctificálus il- 

lúxit nobis: venite gei\tes, 
etadoráte Dominům: quia 
hódie descéndit lux magna 
super terram. Allelúja.

E v[a n g
•f Initium sancti, Evangélii 
secúndum Joánnem. c. 1.

In princípio erat Ver
bum, et Verbum erat apud 
Deum, et Deus erat Ver
bum. Hoc erat in principio 
apud Deum. Omnia per 
ipsum facta šunt: et sine 
ipso factum est nihil, quod 
factum est. In ipso vita 
erat, et vita erat lux hó- 
minum: et lux in ténebris

zemi, a dílem rukou tvých 
jsou nebesa; ona zahynou, 
Ty však zůstaneš, a všecka 
sestárnou jako roucho, i 
změníš je  jako oděv a 
změněna budou. Ty však 
jsi (stále) tentýž, a léta 
tvá nepřestanou."
S tupň ov ý  zpěv. Z. 97.

Viděly všechny končiny 
země spásu Boha našeho. 
Plesejte Bohu všecky kra
je . ý . Ohlásil Hospodin 
Spásu svou; před zraky 
národů zjevil spravedlnost 
svou.

Aleluja, aleluja.
# . Den posvěcený za

svitl nám; pojďte, národo
vé, a klanějte se Hospo
dinu, nebof dnes sestou
pilo světlo veliké na zemi. 
Aleluja.
e 1 i u'mj
+ Počátek [svátého Evan
gelia podle Jana. 1,1-14.

Na počátku bylo Slovo 
a Slovo bylo u Boha a 
Bůh bylo Slovo. To bylo 
na počátku u Boha. Všecky 
věci povstaly skrze ně, a 
bez něho nepovstalo nic 
(z toho), co učiněno jest. 
V něm byl život, a ten 
Život byl světlem lidí, a 
Světlo ve tmě svítí, a tma
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lucet, et ténebrae eam 
non comprehendérunt. Fuit 
homo missus a Deo, cui 
nomen erat Joánnes. Hic 
venit in testimónium, ut 
testimónium perhibéret de 
lúmine, ut omneš créde- 
renl per illum. Non erat 
lile lux, sed ut testimónium 
perhibéret de lúmine. Erat 
lux vera, quae illúminat 
omnem hóminem venién- 
tem in hune mundum. In 
mundo erat, et mundus 
per ipsum factus est, et 
mundus eum non cognóvit. 
In própria venit, et sui 
eum non recepérunt. Quot- 
quot autem recepérunt 
eum, dědit eis potestátem 
fílios Dei fíeri, his, qui 
credunt in nómine e ju s: 
qui non ex sanguínibus, 
neque ex voluntáte camis, 
neque ex voluntáte viri, 
sed ex Deo nati šunt. (Hic 
genuflectitur.) Et Verbum čá
ro factum est, et habitávit 
in nobis: et vídimus gló- 
riam ejus, glóriam quasi 
Unigéniti a Patře, plenům 
grátiae et veritátis.

El dicilur C rcdo.

O ffe r t o r i u m .  Ps. 88.
Tui šunt coeli, et tua est 

terra: orbem terrárum, et 
plenifúdinem ejus tu fun-

ho nepojala. Vystoupil pak 
jeden člověk, byv poslán 
od Boha, jméno jeho bylo 
J a n ; ten přišel na svě
dectví, aby vydal svědec
tví o Světle, by všickni 
uvěřili skrze něho. On ne
byl Světlem, nýbrž aby 
svědectví vydal o Světle. 
Bylo __ však Světlo pravé, 
kteréž osvěcuje každého 
člověka přicházejícího na 
tento svět. Na světě bylo, 
a svět povstal skrze ně, 
ale svět ho nepoznal. Do 
vlaslního přišel, a svoji 
ho nepřijali. Kolikokoli 
však je j přijali, dal jim 
moc státi se dítkamí Bo
žími, těm (totiž), kteří věří 
ve jméno jeho, kteří se 
zrodili nikoli z krve, ani 
z vůle těla, ani z vůle mu
že, nýbrž z Boha. (Zde se 
pokleká.) A Slovo tělem u- 
činěno jest, a přebývalo 
mezi námi, a viděli jsme 
slávu jeho, slávu jako 
Jednorozeného od Otce, 
plného milosti a pravdy.

Následuje C r e d o  (sir. 10).

O b ě to v á n í .  Ž. 88, 12 a 15.
Tvá jsou nebesa a tvá 

jest země, okrsek zemský 
a výplň jeho ty jsi založil;
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dásti: justítia et judícium 
praeparátio sedis tuae.

S e c r e la
Obláta, Dómine, múne- 

ra, nova Unigéniti tui na- 
tivitáte sanctífica: nosque 
a peccatórum nostrórum 
máculis emúnda. Per eúm- 
dem Oóminem nostrum. . .

C om m u nio . Ps. 97, 3.
Vidérunt omneš fines ter- 

rae salutáre Dei nostri.
P o s ico m m u n io

Praesta, quaesumus om- 
nípotens Deus: ut natus 
hódie Salvátor mundi, si- 
cuf divínae nobis genera- 
tiónis esf auctor, ifa ef 'im- 
mortalitátis sii ipse largí- 
lor. Qui tecum vivit. . .

spravedlnost a právo zá
kladem trůnu tvého.

T ic h á  m o d l i t b a
Obětované dary, Hospo

dine, Jednorozeného tvého 
znovuzrozením posvěf; nás 
pak od poskvrn hříchů 
našich očisf. Skrze téhož 
Pána našeho. . .

K p ř ijím á n í. Ž. 97,3.
Viděly všechny končiny 

země Spásu Boha našeho.
P o  p ř i jím á n í

Uděl, prosíme, všemo
houcí Bože, aby narozený 
dnes Spasitel světa, jako 
jest nám božského zrození 
původcem, tak také ne
smrtelnosti byl dárcem.
Jenž s tebou živ je s t . . .

Poslední evangelium jest ze svátku Zjevení Páně.

Svátek sv. Štěpána,
p rv o m u če d n ík a

Shrom ážd ění u sv. Štěp án a  na C aeliu

.Zasedla knížata a proti mne se umlouvala 
a hříšníci pronásledovali mněl*

Církev sv. shromáždila kolem jesliček nebeského dítka jeho 
vyvolené — světce. (Historicky jest to vysvětlitelno tím, že svátky 
těchto světců se v tylo dny už slavily, dříve ještě nežli se slavnost 
Narození Páně ustálila na den 25. prosince.) Jako prvého si všímá 
sv. Štěpána, jenž krvi svou první dosvědčil smrt Kristovu za nás.

Včera jsme slavili narození Spasitelovo pro svět, dnes slavíme 
narození prvního mučedníka pro nebef nebof smrtí se počíná nový 
život.
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fn tro iiu s . Ps. 118.
Sedérunt príncipes, et 

advérsum me loquebántur: 
e( iníqui persecúli šunt me: 
ádjuva me, Dómine Deus 
meus, quia servus fuus 
exercebálur in tuis jusli- 
ficaiiónibus.

P s . ib. 1. Beáti imma- 
cuiáti in via: qui ámbulant 
in lege Domini.

Gloria Pairi . . .  
O r a t i o

Da nobis, quaesumus 
Dómine, imifári, quod có- 
limus, ut diseámus ei in- 
imícos dilígere: quia ejus 
natalitia celebrámus, qui 
novil étiam pro persecu- 
tóribus exoráre Dominům 
nostrum Jesum Christum 
Fílium tuurn. Qui tecum. . .

Připom ínka N arozen í Pá 
L é c i io

Actuum Aposiolórum.
c. 6, 8-10 et 7, 54-60.
In diébus illis : Stépha- 

nus plenus grátia el forti- 
fúdine, faciébat prodígia 
ei signa magna in pó- 
pulo. Surrexérunt autem 
quidam de synagóga, quae 
appellátur Libertinórum, ei 
Cyrenénsium, et Alexan- 
drinórum, et eórum, qui 
erant a Cilícia et Asia,

V
V s t u p .  Ž. 118,23,86 a 23.

Zasedla knížata a proti 
mně se umlouvala a hříš
níci pronásledovali mne! 
Pomoz mi, Pane, Bože 
můj, nebof služebník tvůj 
cvičí se ve tvých ustano
veních.

Z. (amt. 1. Blahoslavení 
bezúhonní na cestě (život
ní), kteří chodí dle zákona 
Páně. Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Dej nám, prosíme, Pane, 

následovali, co uctíváme, 
abychom se učili i ne
přátele milovati, ježto sla
víme narozeniny toho, jenž 
i za pronásledovatele při
mlouvali se uměl u Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého, jenž s tebou živ. . .  

ně (sir. 90).
Č t e n í

ze Skutkův apoštolských.
6, 8-10 a 7, 54-60.

V těch dnech Štěpán jsa 
pln milosti a síly, činil ve
liké divý a zázraky v lidu.
I povstali někteří ze syna
gogy zvané Libertinských 
a Cyrenských a Alexan
drijských a z lěch, kteří by
li z Kilikie a Asie, a  se 
hádali se Štěpánem, ale 
nemohli odolati moudrosti
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disputánies cum Štéphano: 
et non pólerant resístere 
sapiéntiae, et spirítui, qui 
loquebátur. Audiéntes au
tem haec, dissecabántur 
córdibus suis, et stridébant 
déntibus in eum. Cum 
autem esset Stéphanus 
plenus Spiritu sancto, in- 
téndens in coelum, vidit 
glóriam Dei, et Jesum 
stantem a dextris Dei. 
El ait: Ecce video coelos 
apértos, et Fílium hóminis 
stantem a dextris Dei. 
Exclamántes autem voce 
magna, continuérunt aures 
suas, et ímpetum fecérunf 
unanímiter in eum. Et eji- 
ciéntes eum extra civitá- 
tem, lapidábant: et testes 
deposuérunt vestiménta 
sua secus pedes adoles- 
céntis, qui vocabátur Sau- 
ius. Et lapidábant Stépha- 
num invocántem, et dicén- 
tem : Dómine Jesu, sús- 
cipe spiritum meum. Pó- 
sitis autem génibus, cla- 
mávit voce magna, dicens: 
Dómine, ne státuas illis 
hoc peccáfum. Et cum 
hoc dixísset, obdormivit 
in Domino.

a Duchu, kterým tniuvii. 
Slyšíce to pukali hněvem 
ve svém srdci a skřípali 
zuby na něho. On však 
jsa  pln Ducha svátého, 
pohleděl k nebi a uzřel 
slávu Boží a Ježíše, an sto
jí na pravici Boží. I řekl: 
„Aj, vidím nebesa otevře
ná a Syna člověka státi 
na pravici Boží.“ Ale oni 
vzkřikše hlasem velikým, 
zacpali si uši a jedno
myslně obořili se na něj. 
A vyvrhše ho ven z města, 
kamenovali j e j ; při tom 
svědkové odložili vrchní 
roucha svá k nohánv mlá
dence, který slul Savel. 
I kamenovali Štěpána, kte
rý se modlil a pravil: 
„Pane Ježíši, přijmi ducha 
mého.“ A poklek na kole
na, zvolal hlasem velikým: 
„Pane, nepokládej jim to
ho za hřích." A to pověděv 
zesnul v Pánu.

Stupňový zpěv.G r a d u a 1 e. Ps. lis, 23,86,117.
Sedérunt príncipes, et Zasedla knížata a proti 

advérsum me loquebán- mně se umlouvala, a hříš-
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tur: et iníqui persecútišunt 
me. t r. Adjuva me, Dó
mine Deus meus: salvum 
me fac propter misericór- 
diam tuam.

Allelúja, allejúja.
if .  Act. 7, 56. Video coe

los apértos, et Jesum stan
tem a dextris virtútis Dei. 
Allelúja.

níci pronásledovali mne. 
ť .  Pomoz mi, Pane, Bože 
mfij; spas mne pro milo
srdenství svoje.

Aleluja, aleluja.
Ý. Sk. ap. 7 ,56. Vidím 

nebesa otevřená a Ježíše 
stojícího po pravici moci 
Boží. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequénfia s. Evangélii 

secúndum Maith. c. 23.
In illo témpore: Dicébat 

J esus Scribis et Pharisaeis: 
E cce ego mitto ad vos 
Prophétas, et sapiéntes, 
et scribas, et ex illis oc- 
cidétis, et crucifigétis, et 
ex eis flagellábitis in sy- 
nagógis vestris, et perse- 
quémini de civitáte in ci- 
vitátem: ut véniat super 
vos omnis sanguis justus, 
qui effúsus est super ter- 
ram, a sánguine Ábel justi 
usque ad sánguinem Za- 
charíae, lilii Barachíae, 
quem occidístis inter tem
plům et altáre. Amen dico 
vobis: vénient haec om
nia super generatiónem 
istam. Jerusalem, Jerusa
lem, quae occídis Pro
phétas, et lápidas eos, 
qui ad te missi sunl, quó-

f  Slova sv. Evangelia 
podle Matouše 23, 24-39.

Za onoho času Pán Je
žíš řekl zákoníkům a fa- 
riseům: „Aj, já  posílám 
k vám proroky a moudré 
a učitele zákona, a z těch 
některé zabijete a ukřižu
jete  a některé z nich bu
dete bičovafi ve svých sy
nagogách a pronásledo
vali z města do města, aby 
přišla na vás veškerá krev 
spravedlivá, která vylita 
jest na zemi od krve Ábela 
spravedlivého až do krve 
Zachariáše, syna Bara- 
chiášova, kterého jste za
bili mezi chrámem a oltá
řem. Amen pravím vám: 
Přijdou všecky věci tylo 
na pokolení toto. Jerusa
leme, Jerusaleme, jenž za
bíjíš proroky a kamenuješ 
ty, kteří jsou posláni k to-
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liesvólui congregáre fílios 
tuos, quemádmodum gal- 
lína cóngregal pullos suos 
sub alas, etnoluísfi? Ecce 
relinquétur vobis domus 
vestra desérta. Oico enim 
vobis: non me vidébitis 
ámodo, donec dicátis: Be- 
nedíctus, qui venif in nó- 
mine Domini.

El dicitur C redo.

Offe r to r ium .  Act.6,5,7,59.
Elegérunt Apóstoli Sté- 

phanum levítam, plenům 
fide et Spiritu Sancto: 
quem lapidavérunt Judaei 
oránfem, el dicéntem: Dó- 
mine Jesu, áccipe spíritum 
meum, allelúja.

S e c r e t a
Súscipe, Domin e, múne- 

ra, pro luórum commemo- 
ratióne Sanctórum: ut si- 
cut illos pássio gloriósos 
effécit, ita nos devótio red- 
dat innócuos. Per Domi
nům nostrum Jesum . . .

Připom ínka N arozen í Pá

b ě ; kolikrát chtěl jsem 
shromáždili dítky tvé, jako 
slepice shromažďuje pod 
křídla kuřátka svá, a ne
chtěl js i?  Aj, zanechá se 
vám dům váš pustý; neboť 
pravím vám: neuzříte mě 
od této chvíle, dokavad ne- 
řeknete: .Požehnaný, jenž 
se bére ve jménu Páně.‘ “ 

Následuje C red o (str. 10).

Obědování .  Skut. ap- 
Zvolili apoštolově Ště

pána za jáhna, muže to 
plného víry a Ducha Sva
tého; jehožto kamenovali 
židé, modlícího se a řkou
cího: .Pane Ježíši, přijmi 
ducha rnéhol" Aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a  
Přijmi, Pane, dary na pa

mátku tvých Svatých, aby 
jako utrpení je  proslavilo, 
tak nás zbožnost bezúhon
nými učinila. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista Syna 
tvého. . .  

ně (sir. 94).

Com m u nio .  Aci.7,36,59,60. K p ř i j í m á n í .
Video coelos apértos, et Vidím nebesa otevřená 

Jesum stantem a dexlris a Ježíše stojícího po pra- 
virtútis D ei: Dómine Jesu, vici moci Boží. Pane, Je- 
áccipe spíritum meum, et žíši, přijmi ducha mého 
ne státuas illis hoc pec- a nepokládej jim toho za 
cátum. hřích.
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P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Auxiliéntur nobis, Dó- Nechť nám jsou, Pane, 

mine, sumpta mystéria: et přijatá tajemství kupomo- 
intercedénte beáto Stépha- ci a nechť nás na přímlu- 
no Mártyre tuo, sempitér- vu sv. Štěpána, mučedníka 
na protectióne confirment. tvého, ustavičnou ochra- 
Per Dominům nostrum . . .  nou sílí. Skrze Pán a . . .

Připom ínka N arození Páně (str. 94).

jiné svátky mezi oktávem vánočním
Církev svaté staví k Jesličkám ještě jiné světce, které počítá 

ke svým největším pokládám. Jest to po rudém květu mučednictví 
bílý květ panictví — $v. Jan, Jinak Miláček Páně zvaný. Tento zá
stupce všech paniců a panen by! hoden spočívali na prsou Spasi
telových a jeho neposkvrněnou Matku pokládali za svou.

Potom jest u novorozeného Božského Dítka shromážděn zástup 
nevinných „Mláďátek*, šťastných děcek, která mají hlavičky ozdo
beny dvojí korunou — nevinnosti a mučednictví. Církev svátá však 
o jejich svátku dává též na jevo soustrast s jejich ubohými matkami, 
jimž byly od prsou urvány, a proto se halí do rouch fialových.

Neděle mezi oktávem vánočním
„Hospodin kraluje — krásou jest oděni* 

Připadají-U v některém roce Vánoce, svótek sv. Šlěpána, sv. Jana 
nebo Mláďátek no neděli, čte se následující mše sv. po svátku sv. 
Tomáše z Canterbury.
lntroi tus .  Sap. 18,14-15. V stu p . Moudr. 18, , 4-15.

Dum médium siléntium Zatím, co všechno v hlu- 
tenérent omnia, et nox in bokém mlčení trvalo a noc 
suo cursu médium iter ha- ve svém běhu k polovici 
béret, omnípotens sermo cesty dospěla, všemohoucí 
tuus, Dómine de coelis a Slovo tvé, ó Pane, s nebe 
regálibus sédibus venit. od královských sídel přišlo.

Ps. 9 2 ,1 . Dóminus reg- Ž. 9 2 ,1 . Hospodin kra- 
návit,decórem indútusest: luje, krásou jest oděn; 
indútus est Dóminus for- oděn jest Hospodin silou 
titúdinem, et praecínxit se. a opásán.

Gloria Patři, # . Sláva O tc i . . .
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O r al io .  M o d l i t b a
Omnípofcns sempitéme Všemohoucí, věčný Bo- 

Deus, dírige actus nostros že, řiď činy naše podle za- 
in beneplácito luo: ul in líbení svého, abychom ve 
nómine dilécti Fílii tui, jménu milovaného Syna 
mereámur bonis opéribus tvého hodni byli dobrými 
abundáre. Qui tecum vivit oplývali skutky. Jenž s te- 
et regnat in unitáte. . .  bou živ jest a kraluje. . .

P řip o m ín k a  N a ro z e n i P á n ě  (sir. 90).

L e c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Gálatas. c . 4, 1-7. ke Galatům 4, 1-7.

Starý zákon byl dědicem zaslíbeni, ale až do příchodu Kristova 
byl jako nedospělý a podrobený; teprve v Kristu jsme se stali 
svobodnými dítkami Božími.

Fratres. Quanto lém- 
pore heres párvulus est, 
nihil differt a servo, cum 
sit dóminus omnium: sed 
sub tutóribus ei actoribus 
est usque ad praefinítum 
tempus a patře: itaet nos 
cum essémus párvuli, sub 
eleméntis mundi erámus 
serviéntes. At ubi venit 
plenitúdo témporis, misit 
Deus Fílium suum, factum 
ex mulíere, factum sub 
lege, ut eos, qui sub lege 
erant, redímeret, ut adop- 
tiónem filiórum reciperé- 
mus. Quóniam autem estis 
fílii, misit Deus Spíriium 
Fílii sui in corda vestra, 
clamántem : Abba, Pater. 
Itaque jam non est servus,

Bratři! Pokud dědic jest 
nedospělý, nic se neliší od 
služebníka, ač jest pánem 
všeho, nýbrž jest pod po
ručníky a správci až do 
času ustanoveného napřed 
od otce. Tak i my, když 
jsm e byli nedospělí, byli 
jsm e podrobeni pod prvo
počátky světa. Když však 
přišla plnost času, Bůh 
vyslal Syna svého, učině
ného ze ženy, podřízeného 
zákonu, aby vykoupil ty, 
kteří byli pod zákonem, 
abychom obdrželi přijetí 
za syny Boží. A poněvadž 
jste syny, Bůh poslal Du
cha Syna svého v srdce 
naše, který volá: Abba, 
Otče! Proto nejsi již slu-
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sed fílius; quod si fílius, žebníkem, nýbrž synem; 
et heres per Deum. jestli však synem, (tedy) 

i dědicem skrze Boha.
Gr a d u a l e .  Ps .44 ,3e t2 .  S tupňový  zpěv.  Ž. 44.

Speciósus forma prae Krásnější js i podobou
fíliis hóminum: diffúsa est nad syny lidské; rozlita 
grátia in lábiis tuis. V. jest milost na rtech tvých. 
Eructávit cor meum ver- V. Srdce moje kypí slo- 
bum bonům, dico ego vem blahým, věnuji své 
opera mea reg i: lingua dílo králi; jazyk můj buď 
mea cálamus scribae, ve- jako pero písaře rychle 
lóciter scribéntis. píšícího.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Dominus regnávit, de- Uf. Ž. 92, 1. Hospodin

córem índuit: índuil Dó- kraluje, krásou jest oděn; 
minus fortitúdinem,et prae- oděn jest Hospodin silou 
cínxit se viríúte. Allelúja. a opásán. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -j- Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 2. podle Lukáše 2, 33-40.
Božské děfátko, po kterém proroci tolik toužili, stene se pyšným 

lidem kamenem úrazu a pokorným zárukou zmrtvýchvstání. Ono jest 
znamením, kterému se budou hříšníci protivili, avšak ke své vlastní 
záhubě.

In illo tém pore: Erat Za onoho času Josef a 
Joseph, et Maria mater Maria, matka Ježíšova, di- 
Jesu, mirántes super his, vili se těm věcem, které 
quae dicebántur de illo. byly praveny o něm. A 
Et benedíxit illis Símeon, Simeon blahoslavil je  a 
etdixitad Maríam matrem řekl k Marii, matce jeho: 
ejus: Ecce pósitus est hic „Aj, tento jest ustanoven 
in ruinám, et in resurrec- ku pádu a ku povstání 
tiónem multórum in Israel: mnohých v Israeli a na 
et in signum, cui contra- znamení, jemuž budou od- 
dicétur: et tuam ipsíus piráti, a Ivou vlastní duši 
ánimam pertransíbit glá- pronikne meč, aby se zje-
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dius, ut reveléntur ex mul- 
tis córdibus cogitatiónes. 
Et cral Anna Prophefíssa, 
fília Phánuel, de tribu 
Aser: haec procésserat in 
diébus multis, et víxerat 
cum víro suo annis šep
tem a virginilále sua. Et 
haec vídua usque ad an- 
nos octogínta quátuor: 
quae non discedébat de 
templo, jejúniis et obse- 
cratiónibus sérviens nocte 
ac die, Et haec, ipsa hora 
supervéniens, confitebatur 
Domino, et loquebálur de 
illo omnibus, qui exspec- 
tábant redemptiónem Is- 
rael. Et ut perfecérunt 
omnia secúndum legem 
Domini, revérsi šunt in 
Galilaeam, in civitátem 
suam Názareth. Puer au
tem crescébat, et confor- 
iabátur, plenus sapiéntia: 
et grátia Dei erat in illo.

Et dicftur Credo.

Off er to r iu m.  Ps.92,1-2.
Deus firmávit orbem 

terrae, qui non commo- 
vébitur: paráta sedes tua 
Deus ex tunc, a saeculo 
tu es.

S e c r e t a
Concéde, quaesumus 

omnípotens Deus: utócu-

vila smýšlení srdcí lid
ských." A byla (tamtéž) 
prorokyně Anna, dcera Fa- 
nuelova z pokolení Ase- 
rova; ta byla (již) pokro
čila ve věku vysokém, 
byvši živa s mužem svým 
sedm rakův od svého pa
nenství, a ona byla vdovou 
až do let osmdesáti čtyř, 
a  nevycházela z chrámu, 
sloužíc (Bohu) posty a 
modlitbami dnem i nocí. 
A ta přišedši v touž ho
dinu, velebila Boha; a mlu
vila o něm všechněm, kteří 
očekávali vykoupení ísrae- 
lova. A když byli vykonali 
všecko podle zákona Pá
ně, navrátili se do Gali
leje do svého města Na- 
zareta. Dítko pak rostlo 
a sílilo, jsouc plno moud
rosti, a milost Boží byla 
v něm.

Následuje C re d o .
O b ě to v á n í .  Ž. 92,1-2.
Bůh opevnil okrsek zem

ský, jenž sebou nepohne. 
Připraven jest trůn tvůj, 
Bože, ode dávna, od věč
nosti ty jsi.

T i c h á  m o d l i t b a
Popřej, prosíme, vše

mohoucí Bože, aby očím
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lis luae Majestótis munuš velebnosti tvé dar oběto- 
oblátum, et grátiam nobis váný nám jak  milost zbož- 
piae devotiónis obtíneat, nosti vroucí zjednal, tak i 
et efféctum beátae peren- je jí  účinek, blaženou věč- 
nitátis acquírat. Per Dó- nost, získal. Skrze Pána 
minum nostrum . . .  našeho Ježíše Krista. . .

Připom ínka N arozen í P án ě  (str. 94).

Communio .  Matth.2,20. K p ř i j í m á n í .  Mat. 2, 20.
Tolle púerum, et matrem Vezmi dítě i matku jeho 

ejus, et vadě in terram a jdi do země israelské; 
Israel: defúncti šunt enim, neboť zemřeli, kdož hle- 
qui quaerébant ánimam dali bezživotí dítěte, 
púeri.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Per hujus, Dómine, ope- Hospodine, nechť půso- 

raiiónem mystérii, et vítia bením tohoto tajemství 
nostra purgéntur, et justa hříchy naše se shladí a 
desidériacompleántur.Per oprávněné tužby se splní. 
Dominům nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

Připom ínka N arozen i P án ě  (str. 94).

Obřezání Páně - Nový rok
( O k t á v  N a r o z e n í  P á n ě )

Shrom ážd ěni u Panny M arie v T ra s ie v e r e

„V těchto dnech poslední doby 
mluvil k nám Bůh skrze Syna/

Kristus nepřišel zrušit Starý zákon, ale naplnit. Podrobuje se 
v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby 
křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku 
přijetí do Církve svaté.

Dnes se slaví ten přešťastný okamžik, kdy Kristu bylo dáno 
jméno Ježíš, které jest nejsladším jménem na nebi i na zemi. 
Vstupme na rtech s ním do Nového roku o poznáme, jakou mocí 
krotí peklo o otevírá Nebe!

I Panna Maria má velké účastenství na dnešní slavnosti; Církev 
svátá velebí je jí panenské mateřství, které bylo hodno státi se 
božským mateřstvím.
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Všecků jako ve třetí mši $v, o Vánocích, vyjímaje následující:

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, qui salúlis aetér- Bože, jenž js i plodným 

nae, beátae Maríae virgi- panenstvím blahoslavené 
niláte fecúnda, humáno Marie lidskému pokolení 
géneri praemia praeslití- udělil dar věčné spásy, 
s t i : tríbue, quaesumus; dej, prosíme, abychom po
ut ipsam pro nobis inter- cifovali, že se za nás při- 
cédere sentiámus, per mlouvá ta, skrze niž jsme 
quam merúimus auctórem zasloužili obdržeti původ- 
viiae suscípere, Dominům ce života, Pána našeho 
nostrum Jesum Chrislum Ježíše Krista, Syna tvého, 
Fílium tuum. Qui tecum jenž s tebou živ jest a 
vivit et regnat. . .  kraluje. . .

E p i š t o l a
(jako v první mši sv. o Vánocích sir. 82)

Dnes, kdy začíná nový občanský rok, jsou slova epištoly vážným 
napomenutím, abychom dobře využili času, jehož nám Bůh k našemu 
posvěcení dopřává.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Hebr.  1,1-2,  Multi- Hebr.  1, 1-2. Mno- 

fárie olim Deus loquens hým způsobem kdysi Bůh 
páfribus in Prophétis, no- mluvil k Otcům skrze Pro- 
víssime diébus istis lo- roky; v těchto však dnech 
cútus est nobis in Fílio. poslední doby k nám mlu- 
Allelúja. vil skrze Syna. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangelii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 2. podle Lukáše 2, 21.
Spasitel podrobuje se bolesti obřezáni, aby nám zasloužil milost 

k obřezání našich srdcí — tím, že z nich odstraníme všechnu ne
pravost.

In illo témpore : Post- Za onoho času, když se 
quam consummáti šunt naplnilo dní osm, aby dít- 
dies octo, ut circumcide- ko bylo obřezáno, nazvali 
rélur puer: vocátum est jméno jeho Ježíš, kterým
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nomem ejus Jesus, quod 
vocátum est ab Angelo, 
priúsquam in útero con- 
ciperétur. C re d o .

S e c r e t a
Munéribus nostris, quae

sumus Dómine, precibús- 
que suscéptis: et coelé- 
siibus nos munda mysté- 
riis, el cleménter exaúdi. 
Per Dominům nostrum . . .

P o s t c o m m u n i o  
Haec nos commúnio, 

Dómine, purgel a crímine: 
ei intercedénte beáta Vír- 
gine Dei Cenitríce Maria, 
coelésiis remédii fáciat 
esse consórtes. Per eúm- 
dem Dominům nostrum. .

bylo nazváno od anděla, 
prve než se počalo v ži
votě.

Následuje C re d o .

T i c h á  m o d l i t b a
Dary naše, prosíme, Pa

ne, i modlitby přijmi, a ne
beskými nás očisf tajem
stvími i milostivě vyslyš. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého . . .

P o  p ř i j í m á n í
Toto přijímání, Pane, 

nechť nás očistí od viny 
a na přímluvu Panny Bo- 
horodičky Marie učiní ú- 
častnými nebeského léku. 
Skrze téhož Pána našeho 
Ježíše Krista . . .

Zjevení Páně
( S v a t ý c h  T ř í  K r á l ů )
Shrom ážd ění u sv. P e tra

•Viděli jsme hvězdu jeho na Východě 
a přišli jsme s dory klaněli se Pánu!* 

Název dnešního svátku „Zjevení*, ukazuje na úmysl Církve svaté 
— uctítl zvláštní slavností zjevení se Boha mezi lidmi.

Trojí tajemství jest v bohoslužbách dnešního dne zahrnuto, tro j 
zjevení božské velebnosti Kristovy: 1. klanění Tří Mudrců, kterým 
hvězda v dalekém Východě prozradila královskou důstojnost dílka 
betlémského, 2. křest Kristův, při němž hlas nebeského Otce označil 
Krista za Syna Božího, 3. svatba v Káně, kdy Kristus při proměnění 
vody ve víno ukázal se jakožto pán veškeré přírody.

Přinesme i my dnes božskému Dítku zloto své lásky, kadidlo 
své modlitby o myrhu svého sebezapírání!
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Introi tus .  Mal. 3 ,1 .
Ecce advénit Dominátor 

Dóminus: et regnum in 
manu ejus, et potéstas, et 
impérium.

Ps. 71, 1. Deus judíci- 
um tuum regi da : et justí- 
tiam tuam Fílio regis.

Ý. Gloria Patři. . .

V s t u p .  Malach. 3 ,1 .
Hle, přišel jakožto vlád

ce Pán; a království v ruce 
jeho, moc a vláda.

Ž. 71, 1. Bože, pravo
moc svou králi d ej; soud
ní moc svou Synu králov
skému.

t r. Sláva Otc i . . .
O ra  t io

Deus, qui hodiéma die 
Unigénitum tuum Gén- 
tibus stella duce revelásti: 
concéde propítius; ut, qui 
jam te ex fide cognóvimus, 
usque ad contemplándam 
spéciem tuae celsitúdinis 
perducámur. Per eúmdem 
Dominům nostrum . . .

M o d l i t b a  
Bože, jenž js i dnešního 

dne Jednorozeného svého 
pohanám hvězdou vede
ným zjevil, popřej milosti
vě, abychom, kteří jsme 
tě už věrou poznali, až 
k patření na krásu tvé 
velebnosti přivedeni byli. 
Skrze téhož Pána našeho..

L é c t i o  Č t e n í
Isaíae Prophétae. c. 60. z proroka Isaiáše 60,1-6.

Prorok Isaiáš oslovuje v dnešním člení Církev sv. jakožto nový 
Jerusalem, na němž se vyplnilo vznešené zaslíbení.

Surge, illumináre Jerů- Vstaň a sviř, .6 Jerusa- 
sálem, quia venit lumen leme, vzešlof tvé světlo a 
tuum, et gloria Domini velebnost Boží je  nad te- 
super te orta est. Quia bou! Nebof, hle, temno 
ecce ténebrae opérient zemi přikrývá, a mrákota 
terram, et calígo pópulos: (zahaluje) národy, ale nad 
super te autem oriétur tebou vzešel Hospodin, a 
Dóminus, et gloria ejus jeho slávu lze v tobě vidě- 
in te vidébitur. Et ambu- ti. Pohané chodí ve tvém 
lábunt Gentes in lúmine světle, i vládci v lesku, 
tuo, et reges in splendóre kterým js i zazářil. Po- 
ortus tui. Leva in circúitu zdvihni vůkol oči své a 
óculos tuos, et vide: om- viz: všichni ti pospolu
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nes isti congregáti šunt, 
venérunt iibi: fílii tui de 
longe vénient, et fíliae tuae 
de láteře surgent. Tunc 
vidébis, et áfflues, et mi- 
rábifur, et dilatábitur cor 
tuum, quando convérsa 
fúerit ad te multitúdo ma- 
ris, fortitúdo Géntium vé- 
nerit tibi. Inundátio ca- 
melórum opériet te, dro
medáru Mádian et Epha: 
omneš de Saba vénient, 
aurum et (hus deferéntes, 
et Iaudem Domino annun- 
tiántes.

G r a d u a le .  ib. 6 e t l .
Omneš de Saba véni

ent, aurum et thus defe
réntes, et Iaudem Domino 
annuntiántes. V. Surge, et 
illumináre Jerusalem:quia 
gloria Domini super te 
orta est.

Allelúja, allelúja.
V. Math. 2, 2. Vídimus 

stellam ejus in Oriénte: 
et vénimus cum munéri- 
bus adoráre Dominům. 
Allejúja.

přišli k tobě. Synové tvoji 
zdaleka přibyli, a tvé dcer
ky z klínů vstávají. Pak 
budeš hleděli a rozplývati 
se, diviti a šířili se bude 
tvé srdce, až k tobě za
měří bohatství moře, až 
přijde zámožnost pohanů 
k tobě. Záplava velblou
dů tě zatopí, dromedáři 
z Madjanu, z Efy; všichni 
také ze Saby přijdou, zla
to, jakož i kadidlo přine
sou a slávu Páně budou 
zvěstovati.

S t up ňov ý  zpěv. Tamt.6.
Všichni ze Sáby při

jdou, zlato a kadidlo při
nášejíce a chválu Pána 
zvěstujíce. V. Vstaň a o- 
světli se, Jerusaleme, ne
boť sláva Páně nad tebou 
vzešla.

Aleluja, aleluja.
t .  M at. 2, 2. Viděli 

jsm e hvězdu jeho na Vý
chodě a přišli jsm e s dary 
klaněli se Pánu. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequénlia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 2,1-12. podle Matouše 2,1-12.
Řiďme se odhodlaností, vylrvalostí, věrou a pokorou Tří Mudrců 

a nalezneme 1 my svého Spasitele I
Cum natus esset Jesus Když Ježíš narodil se 

in Béthlehem Juda in dié- v Betlemě judském za dnů
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bus Hcródis reg is: ecce 
Magi ab Oriénlc vené- 
runt Jerosólymam, dicén- 
tes: Ubi est, qui natusest 
Rex Judaeórum? vídimus 
cnim stellam ejus in Oři- 
énte, et vénimus adoráre 
eum. Aúdiens autem Hero
des rex, furbétus est, et 
omnis Jerosólyma cum illo. 
El cóngregans omneš prín- 
cipes sacerdótum, et scri- 
bas pópuli, sciscitabátur 
ab eis, ubi Christus nasce- 
rétur. At illi dixérunt ei: In 
Béthlehem Judae. Sic enim 
scriptum est per Prophé- 
tam: Et tu Béthlehem terra 
Juda, nequáquam minima 
es in princípibus Juda: ex 
te enim éxiet dux, qui re
gat pópulum meum (srael. 
Tunc Herodes, clam vocá- 
tis Magis, diligénter dídi- 
cit ab eis tempus stellae, 
quae appáruit eis: et mit- 
tens illos in Béthlehem, di- 
xit: Ite, et interrogáte dili
génter de púero: et cum 
invenéritis, renuntiáte mihi, 
ut et ego véniens adórem 
eum. Qui cum audíssent 
regem, abíerunt. Et ecce 
stella, quam viderant in 
Oriénle, antecedébat eos, 
usque dum véniens staret 
supra, ubi eral puer. Vi- 
déntes autem stellam, ga-

Heroda krále, aj mudrci 
od východu přišli do Je 
rusalema, řkouce: .Kde 
jest ten novorozený král 
židovský? Neboř viděli 
jsme hvězdu jeho na vý
chodě, i přišli jsm e po
klonit se jemu." Uslyšev 
to Herodes král, vzrušil 
se, a všecken Jerusalem 
s ním. I shromáždiv všecky 
velekněze a zákoníky lidu, 
tázal se jich, kde se má 
Vykupitel narodili. Oni 
pak řekli jemu: „V Betlé
mě judském; neboř takto 
jest psáno skrze proroka: 
A ty Betleme, území jud- 
ské, nikoli nejsi nejmenší 
mezi knížecími městy jud- 
skými: neboř z tebe vyjde 
vévoda, klerý bude spra- 
vovati lid můj israelský." 
Tu Herodes, povolav lajně 
mudrce, vyptav se jich 
bedlivě na čas, kdy hvěz
da svítila, a poslav je  do 
Betlema, řekl: „jděte a 
ptejte se pilně po dítěti, 
a když je  naleznete, zvě
stujte mi, abych i já  při- 
jda poklonil se jemu." Oni 
pak vyslechnuvše krále, 
odjeli; a hle, hvězda, kte
rou byli uzřeli na výcho
dě, předcházela je , až při
šedši stanula nad místem, 
kde bylo dítě. Uzřevše
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visi šunt gaúdio magno val- 
de. Et intrántes domům, in- 
venérunt púerum cum Ma
ria matre ejus Olic genuflec- 
tiiur), et procidéntes ado- 
ravérunt eum. Et apértis 
thesaúris suis, obtuléruni 
ei múnera, aurum, thus, et 
myrrham. Et respónso ac- 
cépto in somnis, ne redí- 
rent ad Herodem, per áliam 
viam revérsi šunt in regió
nem suam.

El dicltur C re d o .

O f f e r t o r i u m .  Ps. 71.
Reges Tharsis et ínsu- 

lae múnera ófferent: reges 
Arabům et Saba dona 
addúcent: et adorábunt 
eum omneš reges terrae, 
omneš genfes sérvienl ei.

S e c r e t a
Ecclésiae luae, quaesu- 

mus Dómine, dona pro- 
pítius intuére: quibus non 
jam aurum, thus, et myrrha 
profértur; sed quod eís- 
dem munéribus declará- 
tur, immolátur et súmitur, 
Jesus Christus Fílius tuus 
Dóminus noster. Qui te- 
Cum vivit et regnat. . .
Communio .  M atth.2, 2.

Vídimus stellam ejus in 
O riénte: et vénimus cum

hvězdu, zaradovali se ra
dostí velmi velikou. I ve
šedše do domu, nalezli 
dítko s Marií, matkou je 
ho (Zde se pokleká), a pad- 
še, klaněli se jemu, a ote- 
vřevše poklady své, obě
tovali mu dary: zlato, ka
didlo a myrhu. A dostáv
še napomenutí ve snách, 
aby se nevraceli k Hero
dovi, navrátili se jinou ce 
stou do vlasti své.

Následuje C redo.

O b ě t o v á n í .  Ž. 71,10-11.
Králové tharsičtí a o- 

strovy dary obětovali bu
dou; králové arabští a sa- 
bejští dary přinesou. I bu
dou se mu klaněti všichni 
králové země, všichni náro
dové budou sloužili jemu.

T i c h á  m o d l i t b a
Na dary Církve své, pro

síme, Pane, milostivě po
hlédni, jimižto ne již zlato, 
kadidlo a myrha se po
dává, nýbrž to, co těmito 
dary se znázorňuje, obě
tuje a přijímá — Ježíš Kris
tus, Syn Tvůj, Pán náš, 
jenž s Tebou živ jest a 
kralu je . . .

K p ř i j í m á n í .  M at.2,2.
Viděli jsme hvězdu je 

ho na Východě a přišli
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munéribus adoráre Domi
nům.

P o s t c o m m u n i o  
Praesta, quaesumus om- 

nípotens D eu s: ut, quae 
solémni celebrámus offí- 
cio, purificátae mentis in- 
lelligéntia consequámur. 
Per Dominům nostrum ...

jsm e s dary klanět! se 
Pánu.

P o  p ř i j í m á n í  
Popřej, prosíme, všemo

houcí Bože, abychom toho, 
co slavnou konáme boho
službou, dosáhli porozu
měním očištěné myslí. 
Skrze Pána našeho. . .

Neděle v oktávu Zjevení Páně
.Plesejte Bohu všecky země, služte Pánu s radostí." 

Neděle po Zjevení Páně rozvádějí tajemství, která se slavila
0 lomto svátku: Zjevení Božství Kristova a jeho nebeského krá* 
lovství.

Slova Vslupu první neděle otevírají nám pohled do Nebe, kde 
je uctíván Bůh v naší lidské podobě. Žalmista nás zve, abychom
1 my vzdali hold svému Pánu a Bohu.

I n t r o i t u s  V s t u p
In excélso throno vidi 

sedére virům, quem adó- 
rat multitúdo Angelórum 
psalléntes in unum: ecce 
cujus impérii nomen est 
in aeiérnum.

Ps. 99, 1. Jubiláte Deo 
omnis terra: servíte Do
mino in laetítia.

V. Gloria Patř i . . .
O r a t i o

Vota, quaesumus Dó- 
mine, supplicántis pópuli 
coelésti pietáte proséque- 
re : ut, et quae agénda

Na vznešeném trůně vi
děl jsem seděti člověka, 
jemuž se klaní množství 
andělů prozpěvujících jed 
nomyslně: „Hle ten, jm é
no jehož říše potrvá na 
věky.'

Ž. 99, 1. P lesejte Bohu 
všecky země, služte Pánu 
s radostí.

V. Sláva Otc i . . .
M o d l i t b a

Modlitby snažně prosí
cího lidu, prosíme, Pane, 
nebeskou dobrotivostí pro
vázej, aby, co činili jest,

110

šunt, videant; et ad im- poznávali a k vyplnění 
plénda,quaevíderint, con- poznaného dostávali síly. 
valéscant. Per Dominům Skrze Pána našeho Ježíše 
nostrum . . .  Krista, Syna tvého . . .

P řipom ínka Z jev en í P án ě  (sir. 106).

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 12, 1-5. k Římanům 1 2 ,1 -5 .

Sv. Pavel nám ve svém listě ukazuje, co ěintU máme a zac 
v dnešní modlitbě prosíme. Žnci se sebelásky a žiti pro druhé 
jest nejllbějží obětí před Bohem.

Fratres. Obsecro vos 
per misericórdiam Dei, ut 
exhibeátis córpora vestra 
hóstiam vivéntem, sanc- 
tam, Deo placéntem, ra- 
tionábile obséquium ves- 
trum. Et nolíte conformári 
huic saeculo, sed refor- 
mámini in novitáte sensus 
vestri: ut probétis, quae 
sít volúntas Dei bona, et 
benéplacens, et perfécta. 
Dico enim per grátiam, 
quae data est mihi, om
nibus, qui šunt inter vos: 
Non plus sápere, quam 
opórtet sápere, sed sá
pere ad sobrietátem : et 
unicuíque sieut Deus di- 
vísit mensúram fídei. Sieut 
enim in uno córporemulta 
membra habémus, omnia 
autem membra non eúm- 
dem actum habent: ita 
multi unum corpus sumus 
in Chrisio, sínguli autem

Bratři, napomínám vás 
skrze milosrdenství Boží, 
abyste vydali tělo své v 
obět živou, svátou, Bohu 
libou, by to bylo duchovní 
bohoslužbou vaší. A ne
připodobňujte se tomuto 
světu, nýbrž přeměňujte 
se  obnovou mysli své, 
abyste zkoušeli, co jest 
vůlí Boží, co totiž jest 
dobré a příjemné a do
konalé. Nebof skrze mi
lost mi danou pravím kaž
dému, jenž jest mezi vá
mi, aby nemyslil (o sobě) 
více, než sluší myslili, 
nýbrž aby myslil skromně, 
a to podle úměry víry, kte
rou Bůh jednomukaždému 
udělil. Jako totiž v jednom 
těle máme mnoho údů, 
ale všichni údové nemají 
téhož úkonu, tak i my 
(počtem) mnozí jsme jed
ním tělem v Kristu, každý
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alfer allérius membra: in jednotlivec však údem je- 
Christo Jesu Domino no- den druhého v Kristu Ježíši 
stro. Pánu našem.
G r a d u a le .  P s.71 ,18et3 . S tupňový  zpěv. Ž. 71.

Benedíctus Dóminus Pochválen buď Hospo-
Deus Israel, qui facit mi- din, Bůh Israelův, kterýž 
rabília magna solus a sae- činí divý veliké sám jediný 
culo. $r. Suscípiant montes od věčnosti. Nechafpři- 
pacem pópulo tuo, el col- nášejí hory pokoj lidu tvé- 
les justítiam. mu a pahrbky spravedlnost.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
ý .P s .9 9 ,1 . JubiláteDeo Ž .99,1 . Plesejte Bo- 

omnis terra: servíte Dó- hu všecky země, služte 
mino in laetítia. Allelúja. Pánu s radostí. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 2. podle Lukáše. 2, 42-52.
Dvanáctiletý Ježíš nás učí plnili neustále vůl! nebeského Otce. 

Jeho vystoupení v chrámě Jest novým zjevením jeho božství.
Cum factus esset Jesus 

annórum duódecim, as- 
cendéntibus illis Jerosó- 
lymam secúndum consue- 
túdinem diéi festi, con- 
summatísque diébus, cum 
redírent, remánsit puer 
Jesus in Jerúsalem, et 
non cognovérunt paréntes 
ejus. Existimántes autem 
illum esse in comitátu, 
venérunf iter diéi, et re- 
quirébant eum inter cog- 
nátos et notos. Et non in- 
veniéntes, regréssi šunt 
in Jerúsalem, requiréntes 
eum. Et factum est, post

Když byl Ježíš ve dva
nácti letech, a oni podle 
obyčeje svátkového šli do 
Jerusalema a dokonavše 
dny sváteční se vraceli, 
pacholík Ježíš zůstal v Je 
rusalemě, aniž to zpozo
rovali rodiče jeho. Domní
vajíce se pak, že jest 
v družině, ušli den cesty 
a hledali ho mezi příbuz
nými a známými, a nena
lezše, navrátili se do Je 
rusalema, hledajíce ho. I 
stalo se, po třech dnech 
nalezli ho ve chrámě, an 
sedí mezi učiteli, poslou-
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iríduum invenérunt illum 
in templo, sedéntem in 
médio doctórum, audién- 
tem illos, et interrogán- 
tem eos. Stupébant autem 
omneš, qui eum audiébant, 
super prudéntia et respón- 
sis ejus. Et vidéntes ad- 
miráti šunt. Et dixit mater 
ejus ad illum: Fili, quid 
fecísti nobis sic? ecce 
pater tuus et ego doléntes 
quaerebámus te. Et ait ad 
illos: Quid est, quod me 
quaerebátis? nesciebátis, 
quia in his, quae Patris 
mei šunt, opórtetme esse? 
Et ipsi non intellexérunt 
verbum, quod locútus est 
ad eos. Et descéndit cum 
eis, et venit Názareth : et 
eral súbditus illis. Et 
mater ejus conservábat 
omnia verba haec in corde 
suo. Et Jesus proficiébat 
sapiéntia, et aetáte, et 
grátia apud Deum et hó-
m in e š . Et dtctlur C re d o .

O ffe r to r iu m .  Ps. 99.
Jubiláte Deo omnis terra, 

servíte Domino in laetí
tia: intráte in conspéctu 
ejus in exsultatióne, quia 
Dóminus ipse est Deus.

S  e c r e t a
Oblátům tibi, Dómine, 

sacrifícium vivíficet nos

chaje a otazuje se jich. 
Žasli pak všichni, kteří ho 
slyšeli, nad rozumností a 
odpověďmi jeho. A uzřevše 
je j (rodiče jeho) podivili 
se. I řekla k němu matka 
jeho: .Synu, proč jsi nám 
tak učinil? Hle, otec tvůj 
a já  s bolestí hledali jsme 
tebe." I řekl k nim: „Co 
jest, že jste mě hledali? 
Zdali jste nevěděli, že já  
musím býti v tom, co jest 
otce mého?" Ale oni ne
porozuměli slovu, které 
k nim mluvil. I odebral se 
s nimi a přišel do Naza- 
reta a byl jim poddán. 
A matka jeho uchovávala 
všecka slova ta v srdci 
svém. A Ježíš prospíval 
moudrostí a věkem a mi
lostí u Boha i u lidí.

Následuje C re d o . 
O b ě to v á n í .  Ž .99,i«2 . 
P lesejte Bohu všecky ze

mě, služte Pánu s radostí. 
Předstupte před obličej 
jeho s jásáním, nebofPán 
sám jest Bůh.

T i c h á  m o d l i t b a  
Přinesená tobě, Pane, 

obět oživuj nás stále a
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semper, el múnial. Per ochraňuj. Skrze Pána na- 
Dominům nostrum. . .  šeho Ježíše Krista. . .

P řipom ínka Z jev en í P á n ě  (sir. 109).

Commu nio .  Luc.2,48ei49. K p ř i j í m á n i .  Luk. 2.
Fili, quid fecísti nobis „Synu, proč js i nám tak 

s ic?  ego et pater tuus učinil? já  a Otec tvůj sbo- 
doléntes quaerebámus te. leští hledali jsm e tebe." — 
Et quid est, quod me „Co jest, že jste mne hle- 
quaerebátis? nesciebátis, dali? Nevěděli jste, že 
quia in his, quae Patris v tom, což O tce mého jest, 
mei šunt, opórtet me esse ? musím býti ?“

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Súpplices te rogámus, Snažně tě prosíme, vše-

omnípotensDeusrut, quos mohoucí Bože, abys nám, 
tuis réficis Sacraméntis, které svými občerstvuješ 
tibi éfiam plácitis móribus svátostmi, tobě také libými 
dignánter deservíre con- mravy hodně sloužili po- 
cédas. Per Dominům. . .  přál. Skrze Pána našeho . .  

P řipom ínka Z jev en í P áně (sir. 110).

Neděle 2. po Zjevení Páně
•Předstupte před obličej jeho s jásáním, 
neboť Pan sám Jest Bůhl"

jest celkem 6 neděl po Zjevení Páně. Podle toho» přlpadnou-li 
v církevním roce Velikonoce dříve nebo později, pocite se bez
prostředně po Zjevení Páně více nebo méně neděl. Vynechané 
neděle se vsunují mezi 23. a 24. neděli po Svatém Duchu, ale tak, 
že mše sv. určená pro 24. neděli, bére se vždy jako poslední 
v církevním roce. — Od dnešní neděle až do 6. po Zjevení Páně 
nás Církev sv. ve Vstupu zve, abychom následovali příkladu sv. 
Tří Králů, klaněli se vtělenému Spasiteli a vzývali Jeho jméno.

In t ro i tus .  Ps. 65, 4. V s t u p .  Ž. 65, 4.
Omnis terra adóret te, Všecka země klaněj se

Deus, et psallaí tibi: psal- tobě, Bože, a plesej tobě; 
mum dical nómini luo, píseň pěj jménu tvému, 
Altíssime. Nejvyšší.
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Ps. ib. 1-2. Jubiláte Deo 
omnis terra, psalmum dí- 
cite nómini ejus: dáte gló- 
rtam laudi ejus.

Gloria Pafr i . . .

Ž. tam t. 1 -2 . Plesejte 
Bohu všecky země, píseň 
pějte jménu jeho ; vzdejte 
čest ke chvále jeho. 

Sláva Ole i . . .
O r a  i i o M o d l i t b a

Omnípotens sempitérne 
Deus, qui coelésfia simul 
et terréna moderáris; sup- 
plicatiónes pópuli tui cle- 
ménter exaúdi, et pacem 
tuam nostris concéde tem- 
póribus. Per Dominům..

Všemohoucí, věčný Bo
že, jenž nebeské ja k o ž J 
pozemské věci řídíš, snaž
né prosby lidu svého mi
lostivě vyslyš a mír svůj 
našim časům uděl. Skrze 
Pána našeho . . .

Připomínky: 1. ke cli Panny Marie (viz modlitbu o svátku Obřež. 
Páně sir. 104), 2. proti pronásledovatelům Církve nebo za Papeže 
(viz 1. neděli adventní str. 54).

L é c t i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 12. 6-16. k Římanům. 12, 6-16.

V dnešním člení listu sv. Pavla dostáváme rady a pokyny, jakým 
způsobem máme zařídili svůj život křesťana o jak plnili svoje sta
vovské povinností.

Fratres. Habénfes do- 
natiónes secúndum gráti- 
am, quae data est nobis, 
differénies: sivé prophe- 
tíam secúndum ratiónem 
fídei, sivé ministérium in 
minisirándo, sivé qui dočet 
in doctrína, qui exhortá- 
tur in exhorténdo, qui 
tríbuit in simplicitáte, qui 
praeesi in solicitúdine, qui 
miserétur in hilariiáte. 
Diléctio sine simulatióne. 
Odiéntes malum, adhae- 
réntes bono. Čharitáte

Bratři, majíce podle mi
losti nám udělené dary 
rozdílné, ať proroctví, (uží
vejme ho) podle úměry 
víry, af úřad, (pracujme) 
v tom úřadě, kdo má dar 
povzbuzování, povzbuzo
váním; kdo uděluje, (udě
luj) v prostnosti, kdo jest 
představeným, (buď jím) 
s pečlivostí, kdo činí mi
losrdenství, (čiň je )  s ve
selím. Lásku mějte nelí
čenou, nenávidíce zlého 
a přidržujíce se toho, co
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fraternitátis ínvicem dili- 
géntes: honoře ínvicem 
praeveniéntes. Solicifúdi- 
ne non pigri: spiritu fer- 
véntes: Domino servién- 
ies: spe gaudéntes: in tri- 
bulatióne patiéntes : ora- 
tióni instántes: necessitá- 
tibus sanctórum commu- 
nicántes: hospitalitátem
sectántes. Benedícite per- 
sequéntibus vos: benedí
cite, et noiíte maledícere. 
Gaudére cum gaudénti- 
bus, flere cum ňéntibus. 
Idípsum ínvicem sentién- 
tes. Non alta sapiéntes, 
sed humílibus consenti- 
éntes.

G r a d u a le .  P s.106,20-21.
Misit Dóminus verbum 

suum, el sáná vit eos : et 
erípuit eos de intéritu 
eórum. Confiteántur 
Domino misericórdiae 
ejus: et mirabília ejus fí- 
liis hóminum.

Allelúja, allelúja.
ý . Ps. 148, 2. Laudáte 

Dominům omneš Angeli 
ejus: laudáte eum omneš 
Virtúles ejus. Allelúja.

E v a n g
+ Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Joánnem. c. 2.

jest dobré. V příčině lásky 
bratrské vespolek se mi
lujte srdečně, v uctivosti 
předcházejte druh druha, 
co do pečlivosti nebuď
te liknaví; duchem buďte 
vroucí sloužíce Pánu; v na
ději se radujte, v soužení 
buďte trpěliví, na modlitbě 
vytrvalí; s věřícími v potře
bách je jich  se sdílejte, po
hostinství ochotně proka
zujte. Dobrořečte těm, kte
ří vás pronásledují, dobro
řečte a nezlořečte. Raduj
te se s radujícími, plačte 
s plačícími. Buďte stejného 
smýšlení k sobě vespolek, 
nemyslíce vysoko, nýbrž 
sklánějíce se k nízkým.
S tupňový  zpěv. Z. 106.

Poslal Hospodin Slovo 
své, a uzdravil je  a vy
trhl je  ze zkázy jejich.

Nechf oslavují Hospo
dina milosrdenství jeho a 
ázraky jeho vůči synům 

lidským.
Aleluja, aleluja.

Ž. 148, 2. Chvalte 
Hospodina všichni Andě
lové jeho, chvalte je j 
všechny Síly jeho. Aleluja.
e 1 i um

f  Slova sv. Evangelia 
podle Jana. 2,1-11.

116

Dnešním Evangeliem počínají se zprávy o Ježíšově veřejném 
životě, který byl vyplněn učitelskou činností a zázraky. Zázrakem 
v Káně počíná se trvalé „Zjevování- Božství Kristova, jeho zázračná 
moc a láska k lidem.

In illo témpore: Núptiae 
factae šunt in Cana Ga- 
lilaeae: et erat mater Jesu 
ibi. Vocátus est autem et 
Jesus, et discípuli ejus, 
ad núplias. Et deficiénte 
vino, dicit mater Jesu ad 
eum: Vinum non habent. 
Et dicit ei Je s u s : Quid 
mihi et tibi est múlier ? 
nondum venit hora mea. 
Dicit mater ejus minístris: 
Quodcúmque díxerit vo- 
bis, fácite. Eranf autem 
ibi lapídeae hydriae sex 
pósitae, secúndum purifi- 
catiónem Judaeórum, ca- 
piéntes síngulae metrétas 
binas vel ternas. Dicit eis 
Je s u s : Impléte hydrias 
aqua. Et implevérunt eas 
usque ad summum. Et 
dicit eis Jesus: Hauríte 
nunc, et ferte architriclíno. 
Et tulérunt. Ut autem gu- 
stávit architriclínus aquam 
vinum factam, et non sci- 
ébat, unde esset (ministři 
autem sciébant, qui haú- 
serant aquam), vocatspon- 
sum architriclínus, et dicit 
ei: Omnis homo primům 
bonům vinum ponit: et 
cum inebriáti fúerint, tunc 
id, quod detérius est: tu

Za onoho času byla 
svatba v Káně galilejské, 
a byla tam matka Ježíšova. 
Byl pak pozván na svatbu 
také Ježíš a učeníci jeho. 
A když se nedostávalo ví
na, matka Ježíšova řekla 
k němu: „Nemají vína.“ 1 
řekl jí  Ježíš: „Co mně a 
tobě, ženo? Ještě nepřišla 
hodina mé.“ Dí maika jeho 
služebníkům: „Cokoli vám 
řekne, učiňte.” Bylo pak 
tam postaveno podle oči
šťování židovského šest ka
menných štoudví, z nichž 
každá brala do sebe míry 
dvě neb tři. Dí jim Ježíš: 
„Naplňte štoudve vodou.” 
I naplnili je  až do vrchu. 
A Ježíš řekl jim : „Nyní na
lijte a neste správci svat
by.” I nesli. Když pak 
správce svatby okusil vo
dy vínem učiněné a ne
věděl, odkud jest, slu
žebníci však, kteří vážili 
vodu, to věděli, — správce 
svatby zavolal ženicha a 
řekl jem u: „Každý člověk 
dává nejprve dobré víno, 
a když se podnapili, tehdy 
(to, které jest) špatnější; 
ty však zachoval jsi dobré 
víno až dosavad.” Tím uči-
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autem servásti bonům ví
nům usque adhuc. Hoc fe- 
cit inítium signorům Jesus 
in Cana C alilaeae: et ma- 
nifestávit glóriam suam, et 
credidérunt in eum discí- 
puli ejUS. C redo .

O ff e r t o r i u m .  Ps. 65.
Jubiláte Deo univérsa 

terra: psalmum dícite nó- 
mini ejus: venite, et audite, 
et narrábo vobis, omneš, 
qui timétis Deum, quanta 
fecit Dóminus ánimae 
meae, allelúja.

S e c r e t a
Obláta, Dómine, mú- 

nera sanctífica: nosque 
a peccatórum nostrórum 
máculis emúnda. Per Do
minům nostrum. . .

Připom ínky: 1. ke cli Pannj 
slibných mších Panny MoríeJ, 2. 
nebo za Papeže (víz 1. nedeli a(

nit Ježíš počátek divá 
v Káni galilejské a zjevil 
slávu svou; i uvěřili v ně
ho učeníci jeho.

Následuje C redo.

O b ě to v á n í .  Ž .65 ,1-2o 16.
Plesejte Bohu všecky 

země, píseň pějte jménu 
jeho. Pojďte a slyšte, i bu
du vyprávěti vám, vy všich
ni, kteří se bojíte Boha, 
kolik učinil Pán duši mé. 
Aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Obětované, Pane, dary 

posvěť a nás od poskvrn 
hříchů našich očisf. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .
Marie (viz Tichou modlitbu v zé* 
proti pronásledovatelům Církve 

Iventní sir. 57).

Communio .  Jo an .2,7-11.
Dicit Dóminus: Impléte 

hydrias aqua, et ferte ar- 
chitriclíno: cum gustásset 
architriclínus aquam vi
nu m factam, dicit sponso- 
Servásti bonům vinum us
que adhuc. Hoc signum 
fecit Jesus primům coram 
discípulis suis.

K p ř i j  í m á n í. Jan 2 ,7-11.
Řekl P á n : „Naplňte 

štoudve vodou a neste 
správci svatby 1“ Když o- 
kusil správce svatby vody 
vínem učiněné, řekl ženi
chovi: „Zachoval js i dobré 
víno až dosavad." - -  Toto 
znamení učinil Ježíš ja 
kožto prvé před učedníky 
svými.
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Augeátur in nobis, quae- Nechť se rozmnoží v nás,
sumus Dómine, tuae vir- Pane, prosíme, tvé síly pů- 
tútis operátio: ut divínis sobení, abychom božský- 
vegetáti Sacraméntis, ad mi živeni svátostmi, k do- 
eórum promíssa capiénda sazení toho, co přislibují, 
tuo múnere praeparémur. tvým darem připraveni by- 
Per Dominům nostrum . . .  li. Skrze Pána našeho. . .

P řip om ínky: 1. ke ctí Panny Marie (víz modlitbu o svátku 
Obřež. Páně str. 105), 2. proti pronásledovatelům Církve nebo za 
Papeže (viz 1. neděli adventní str. 58).

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í

Neděle 3. po Zjevení Páně
.Všichni národové, kterékoliv Jsi stvořil, přijdou 
a klaněli se budou před tebou, Pane!*

Pán kraluje — a my Jsme povinni jemu jedinému sloužili a Jej 
poslouchali. Milost k lomu dostáváme od Boha Olce skrze zásluhy 
Ježíše Krista.

O nedělích po Zjevení Páně jsou připomínky jako o 2. neděli 
(sir. 115); po Hromnieích však jesl 2. modlitba za přímluvu Svatých 
(viz 5. neděli po Zjeveni Páně str. 127) a 5. podle libosti.

Introi tus .  Ps. 96, 7-8.
Adoráte Deum omneš 

Angeli e ju s : audívit et 
laetáta est Sión: et exul- 
tavérunt fíliae Judae.

Ps. ib. 1. Dóminus re- 
gnávii, exúltet terra: lae- 
téntur ínsulae multae.

V’. Gloria Patři . . .

O ra t i o
Omnípotens sempitéme 

Deus, infirmitátem nostram 
propítius réspice: atque 
at protegéndum nos, déx-

Vstup.  Z. 96, 7-8.
Klanějte se Bohu všichni 

Andělové jeho. Uslyšel a 
zaradoval se Sión a ple
saly dcery judské.

Ž. iaml .  1. Pán kraluje, 
plesej země. Radujte se, 
ostrovy čelné.

# . Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, na naši bezmocnost 
milostivě shlédni a k o- 
chráně naší pravici své
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teram tuae majestátis ex- Velebnosti vztáhni. Skrze 
ténde. Per Dóxninum . . .  Pána našeho . . .

Připom ínky jako o neděli 2. po Zjevení Páně (sir. 115).

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 12, 16-21. k Římanům. 12, 16-21.

Dnešní epištola přináší bohatý výčet křesťanských povinností, 
jelikož jsme slyšeli už tolik o nesmírnosti vtělená Lásky, jest 
přiměřeno, abychom si uvědomili také své povinnosti k Bohu a 
bližnímu.

Frafres. Nolífe esse pru- 
déntes apud vosmetípsos. 
Nulli malum pro málo red- 
déntes: providéntes bona 
non tantum coram Deo, 
sed étiam coram omnibus 
homínibus. Si fíeri potest, 
quod ex vobis est, cum 
omnibus homínibus pacem 
habéntes. Non vosmetíp
sos defendéntes, charís- 
simi: sed dáte locum irae. 
Scriptum est enim: Mihi 
vindícta; ego retríbuam, 
dicit Dóminus. Sed si esu- 
ríerit inimícus tuus, ciba 
illum: si sitit, potům da 
illi: hoc enim fáciens, car- 
bónes ignis cóngeres su
per caput ejus. Noli vinci 
a málo, sed vince in bono 
malum.
G ra d u a l e .  Ps. 101,16-17.

Timébunt Gentes nomen 
tuum, Dómine, et omneš 
reges terrae glóriam tuam. 
V. Quóniam aedificávil

Bratři, nebuďte opatrní 
sami u sebe. Nikomu ne- 
odplácejte zlého za zlé; 
bedliví buďte dobrého (ne
jen před Bohem nýbrž i) 
přede všemi lidmi; ne
mstěte se sami, miláčko
vé, nýbrž dejte místo hně
vu (Božímu), nebof jest 
psáno: „Mně (patří) po
msta, já  odplatím, praví 
Hospodin." Avšak „lační-li 
nepřítel tvůj, nakrm je j;  
žízní-li, dej mu piti; neboř 
to čině, uhlí žhavé shrneš 
na hlavu jeho." Nedej se 
přemoci zlému, nýbrž pře
máhej zlé dobrým.

S tupňový  zpěv.  Ž. 101.
Báti se budou národo

vé jména tvého, Pane, a 
všichni králové země slá
vy tvé. <T. Neboř vzdělal
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Dóminus Sión, etvidébitur Pán Sión a viděn bude 
in majestáte sua. ve Velebnosti své.

Allelúja, allelúja. Aleluja, Aleluja.
Ť. Ps. 96, 1. Dóminus Uf. Ž. 96,1. Pán kraluje, 

regnávit, exsúltet terra: plesej země; radujte se, 
laeténtur ínsulae multae. ostrovy četné. Aleluja. 
Allelúja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 8. podle Matouše. 8,1-13.
Nebeský divotvurce dokazuje zázraky svoje poslání a svou velkou 

lásku k nám, nepatrným tvorům. Vyznejme Ježíši svou vlastní ubo* 
host a hříšnost, jak to učinil onen setník, jehož slova se stala 
prosbou, $ kterou se blížíme ke sv. příjímání.

In illo témpore: Cum 
descendísset jesus de 
monte, secútae šunt eum 
turbae multae: et ecce  
leprósus véniens, adorá- 
bat eum, dicens: Dómine, 
si vis, potes me mundáre. 
Et exténdensjesus manum, 
tétigit eum, dicens: Volo: 
mundáre. Et conféstim 
mundáta est lepra ejus. 
Et ait illi jesu s: Vide, né- 
mini díxeris: sed vadě, 
osténde te sacerdóti, et 
offer munus, quod prae- 
cépit Moyses in testimó- 
nium illis. Cum autem in- 
troísset Caphárnaum, ac- 
céssit ad eum centurio, 
rogans eum, et dicens: 
Dómine, puer meus jacet 
in domo paralýticus, et 
male torquetur. Et ait illi

Za onoho času, když 
ježíš sestoupil s hory, šli 
za ním zástupové mnozí. 
A hle, malomocný přišed, 
klaněl se mu řka: „Pane, 
chceš-li, můžeš mě očisti- 
ti.“ I vztáhl ježíš ruku a 
dotekl se ho řka: „Chci, 
buď čist." A hned byl 
uzdraven od malomocen
ství svého. I dí mu ježíš: 
„Viz, abys toho nepravil 
nikomu, ale jdi, ukaž se 
knězi a obětuj dar, který 
přikázal Mojžíš na svě
dectví jim." Když pak ve
šel do Kafarnaum, přistou
pil k němu setník a prosil 
ho řka: „Pane, služebník 
můj leží doma ochrnulý 
a hrozně se trápí." I dí 
mu Ježíš: „Já přijdu a u- 
zdravím ho." Odpověděv
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Jesus: Ego véniam, et cu* 
rábo eum. Et respóndens 
centurio, ait: Dómine, non 
sum dignus, ut intres sub 
tectum meum: sed tantum 
dic verbo, et sanábitur 
puer meus. Nam et ego 
homo sum sub potestáte 
constitútus, habens sub me 
mílites, et dico huic: Vadě, 
et vadit; et álii: Veni, et 
venit; et servo meo; Fac 
hoc, et facit. Aúdiens 
autem jesus, mirátus est, 
et sequentibus se dixit: 
Amen dico vobis, non in- 
véni tantam fidem in Is- 
rael. Dico autem vobis, 
quod multi ab Oriénte el 
Occidénte vénient, et re- 
cúmbent cum Abraham, 
et Isaac, et Jacob in regno 
coelórum: fílii autem regni 
ejiciéntur in ténebras ex- 
terióres: ibi erit fletus et 
stridor déntium. Et dixit 
jesus centurióni: Vadě, et 
sicut credidísti, fiat tibi. 
Et sanátus est puer in i Ha 
hora.

El dicllur C r e d o .

Off er to r iu m.  Ps. 117.
Déxtera Domini fecit 

virtútem, déxtera Domini 
exaltávit m e: non móriar, 
sed vivam, et narrábo 
opera Domini.

pak setník, řek l: „Pane, 
nejsem hoden, abys vešel 
pod střechu mou, ale to
liko rci slovem, a uzdra
ven bude služebník můj. 
Nebof i já  jsem  člověk 
pod mocí postavený, maje 
pod sebou vojáky; a dím 
tomuto: ,Jd i', i jde, a ji 
nému: , Přijď ', a přijde, a 
služebníku svému: ,Učiň 
toto', i učiní." Uslyšev to 
ježíš, podivil se a řekl 
těm, kteří šli za ním: 
„Amen pravím vám, ne
nalezl jsem tak veliké víry 
v Israeli. Pravím pak vám, 
že mnozí přijdou od vý
chodu i od západu a sto
lovali budou $ Abrahamem 
a s Isákem a s jakobem 
v království nebeském; sy
nové království však bu
dou vyvrženi do temnosti 
vnější; tam bude pláč a 
skřípění zubů." I řekl ježíš 
setníkovi: „jdi a jak jsi 
uvěřil, stan se tobě." A 
uzdraven jest služebník 
v tu hodinu.

Následuje C r e d o .

O b ě t o v á n í .  Ž. 117,i6ai7.
Pravice Páně prokázala 

moc, pravice Páně vyvý
šila mne; neumru, ale zů
stanu živ a budu vyprávěli 
skutky Páně.
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Haec hóstia, Dómine, Tato obět, Pane, prosí- 
quaesumus, emúndet no- me, nechf očistí nás od 
stra delícta: et ad sacri- poklesků a ke slavení 
fícium celebróndum, sub- oběti nechf těla a duše 
ditórum tibi córpora men- poddaných tobě posvětí, 
tésque sanctíficet. Per Skrze Pána našeho ježíše 
Dominům nostrum . . .  Krista, Syna tvého . . .

Připom ínky jako o neděli 2. po Zjevení Páně (sir. 118).

Communio.  Luc.4,22. K p ř i j í m á n í .  Luk.4,22.
Mirabántur omneš de Divili se všichni slo- 

his, quae procédebant de vům, která vycházela z úst 
oře Dei. Božích.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Quos tantis, Dómine, My, kterým takových do- 

!argírisulimyslériis:quae- přáváš užívati tajemství, 
sumus, ut efféctibus nos prosíme, abys pro účinky 
eórum veráciter aptáre jejich nás vpravdě uschop- 
dignéris. Per Dominům..  niti ráčil. Skrze Pá na . . .

Připom ínky jako o neděli 2. po Zjevení Páně (sir. 119).

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a

Neděle 4. po Zjevení Páně
•Klanějte se Bohu všichni Andělové jeho I-

Introi tus .  P s .96,7-8. Vstup.  Ž .96 ,7 -8 .
Adoráte Deum omneš Klanějte se Bohu všichni

Angeli e ju s: audívit, et Andělové jeho. Uslyšel a 
laetáta est Sión: et exul- zaradoval se Sión a ple- 
tavérunt fíliae judae. sály dcery judské.

Ps. ib. 1. Dóminus re- Ž. tamt.  1. Pán kraluje, 
gnávit, exúltet terra: lae- plesej země. Radujte se, 
téntur ínsulae multae. ostrovy četné.

V'. Gloria P atři. . .  V. Sláva Otci . . .
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O ra t i o
Deus, qui nos in tantis 

perículis consfifúfos, pro 
humána scis fragiliiátenon 
posse subsístere: da nobis 
salútem mentis et córpo- 
ris ; ut ea, quae pro pec- 
cáiis nostris pálimur, te 
adjuvánte vincámus. Per 
Dominům nostrum . . .

Připom ínky jako o neděli 
po 2. únoru jsou připomínky jak 
(sir. 127).

L é c t i o

Modl i tba
Bože. jenž víš, že my, 

lakovým nebezpečím vy
staveni, pro lidskou křeh
kost nemůžeme sami ob- 
státi, uděl nám zdraví duše 
a těla, abychom to, co pro 
hříchy své zakoušíme, pře
konali pomocí tvojí. Skrze 
Pána našeho . . .
ruhé po Zjevení Páně (sir. 115); 
> o neděli páté po Zjevení Páně

č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z ljstu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 13,8-10. k Římanům. 13, 8-10.

je-li ježíš králem laké pro nás, jsme povinni zachovávali jeho 
zákon Lásky, jak nám to připomíná skrze apoštola.

Fratres. Némini quid- 
quam debeátis, nisi ut ín- 
vicem diligátis: qui enim 
díligit próximum, legem im- 
plévit. Nam: Non adulte- 
rábis: Non occíd es: Non 
furáberis:Non falsum testi- 
mónium dices: Non con- 
cupísces: et si quod est 
áliud mandátům, in hoc 
verbo insfaurátur: Díliges 
próximum tuum sicut teíp- 
sum. Diléctio próximi má
lům non operátur. Plenitú- 
do ergo legis est diléctio.

C r a d u a le .  P s.101 ,16-17.
Timébunt Gentes nomen 

tuum, Dómine, et omneš

Bratři, nikomu nezůstá
vejte nic dlužni, leč abyste 
se milovali vespolek: ne
boť kdo miluje bližního, 
zákon naplnil, (přikázáni) 
zajisté „nesesmilníš, ne
zabiješ, nepokradeš, (ne
promluvíš křivého svědec
tví), nepožádáš," a je-li 
které přikázání jiné, za
hrnují se ve slově tomto: 
„Milovali budeš bližního 
svého jako sebe samého." 
Láska bližnímu zlého ne
činí. Vyplněním zákona 
jest tedy láska.
S tupňový  zpěv.  Z. 101.

Báti se budou národové 
jména tvého, Pane, a vši-
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reges terrae glóriam tuam. chni králové země slávy 
Quóniam aedificávit tvé. IP. Neboť vzdělal Pán 

DóminusSion, et vidébitur Sión a viděn bude ve Ve- 
in majestáte sua. lebnosti své.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
t .  Ps. 96,1. Dóminusre- # . Ž. 96,1. Pán kraluje, 

gnávit, exsúltet terra: lae- plesej země; radujte se, 
ténturínsulae multae. Alle- ostrovy četné. Aleluja, 
lúja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -f- Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 8. podle Matouše. 8, 23-27.
Náš Spasitel jest mocný Kra!; jeho poslouchají moře i vichryI 

Ctní tak i naše srdce, která od něho přijímají tolik dfikazň Lásky?
In lilo témpore: Ascen- Za onoho času, když Pán 

dénte Jesu in navículam, Ježíš vstoupil na lodičku, 
secúti šunt eum discípuli brali se za ním učedníci 
e ju s: et ecce  motus mag- jeho. A hle, bouře veli- 
nus factus est in mari, ita ká povstala na moři, tak- 
ut navícula operirétur flú- že lodička se pokrývala 
ctibus. Ipse vero dormié- vlnami; On však spal. I 
bat. Et accessérunt ad eum přistoupili k němu (učed- 
discípuli ejus, et suscitavé- níci jeho) a vzbudili ho 
runt eum, dicéntes: Dómi- řkouce: „Pane, zachovej 
ne, salva nos, perímus. Et nás, hyneme." I dí jim Je- 
dicit eis jesus: Quid tímidi žíš: „Proč se bojíte, malo- 
estis, módicae fídei? Tunc věrní?" Tehdy vstal a při- 
surgens, imperávit ventis kázal větrům i moři, a na- 
et mari, et facta est (ran- stalo ticho veliké. Lidé pak 
quíllitas magna. Porro hó- divili se řkouce: „Kdo jest 
mineš miráti šunt, dicén- tento, že větrové i moře 
les: Qualis est hic, quia ho poslouchají?" 
venti et maře obédiunt ei ?

Et dicitur Oř cd o. Následuje C redo.

Off er to r iu m.  Ps.117. Obětování .Ž.117 , i6ai7 .
Déxtera Domini fecit Pravice Páně prokázala 

virtútem, déxtera Domini moc, pravice Páně vyvý-
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exaltévit m e: non móriar, šila mne; neumru, ale zů- 
sed vivam, et narrábo stanu živ a budu vyprá- 
ópera Domini.1 věti skutky Páně.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Concéde, quaesumus, Popřej, prosíme, vše-

omnípotens D eus: ut hujus mohoucí Bože, aby přine- 
sacrifícii munus oblátům, seny dar této oběti křeh- 
fragilitátem nostram ab kost naši ode všeho zlého 
omni málo purget semper, stále očišťoval a ochránil, 
et múniat. Per Dominům. .  Skrze Pána našeho. . .

Připom ínky jako o neděli druhé po Zjevení Páně (sir. 118); 
po 2. únoru jsou připomínky jako o neděli pálé po Zjevení Páně 
(sir. 130).

Communio .  Luc.4,22. K p ř i j ím án í .  Luk. 4,22.
Mirabántur omneš de Divili se všichni slo-

his, quae procedébant de vům, která vycházela z úst 
oře Dei. Božích.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Múnera tua nos, Deus, Dary tvoje nechf nás, 

a delectatiónibus terrénis Bože, od zálib světských 
expédiant, el coeléstibus oprostí a občerstvují stále 
semper instaúrent alimén- nebeskými pokrmy. Skrze 
tis. Per Dominům. . .  Pána našeho. . .

Připom ínky jako o neděl! druhé po Zjevení Páně (str. 119); 
po 2. únoru jsou připomínky jako o neděli pálé po Zjevení Páně 
(str. 127).

Neděle 5. po Zjevení Páně
.Pán kraluje, plesej země!*

In t ro i tus .  P s .96,7-8. V s t u p .  Ž. 96, 7-8.
Adoráte Deum omneš Klanějte se Bohu všichni 

Angeli e ju s: audívit et Andělové jeho. Uslyšel a 
laetáta est S ión : et exsul- zaradoval se Sión a ple- 
tavérunt fíliae Judae. sály dcery judské.
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Ps. ib. 1. Dóminus reg- 
návit, exúltet terra; laetén- 
tur ínsulae multae.

V. Gloria Patři . . .
O r a t i o

Famíliam tuam, quae* 
sumus Dómine, contínua 
pietáte custódi: ut, quae 
in sóla spe grátiae coelé- 
stis innítitur, tua semper 
protectióne muniátur. Per 
Dominům nostrum. . .

Za přím lu'
A cunctis nos, quaesu

mus Dómine, mentis et 
córporis defénde perícu- 
lis: et intercedénte beáta 
et gloriósa semper Vírgine 
Dei Genitríce Maria, cum 
beális Apóstolis tuis Petro 
et Paulo, atque beáto N. 
et omnibus Sanctis, salu
tem nobis tríbue benígnus 
et pacem ; ut, destrúctis 
adversitátibus et erróribus 
univérsis, Ecclésia tua se- 
cúra tibi sérviat libertáte. 
Per eúmdem Dominům 
nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum . . .

Třeli modlitba podle libosti.

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Colossén. c. 3,12-17.

Dnešní epištola přináší ještě 
sebe poddaní nebeského Krále.

Z. tami.  1. Pán kraluje, 
plesej země. Radujte se, 
ostrovy četné.

Sláva Otc i . . .
M o d l i t b a

Rodinu svou, prosíme, 
Pane, ustavičnou dobroti
vostí ochraňuj, aby, která 
jediné v naději na milost 
nebeskou spoléhá, tvou 
vždycky záštitou chráněna 
byla. Skrze P á n a . . .  
u S v a tý c h

Ode všech nás, prosíme, 
Pane, duše a těla ochraňuj 
nebezpečí a  na přímluvu 
blahoslavené a přeslavné 
vždy Panny Rodičky Boží 
Marie se svátým Josefem, 
svátými Apoštoly svými 
Petrem a Pavlem, jakož 
i se svátým N. (jméno sv. 
patrona chrámu) a všemi Sva
tými, uděl nám dobrotivě 
spásu a mír, aby po zni
čení protivenství a bludů 
všelikých, Církev tvoje 
s bezpečnou svobodou to
bě sloužili mohla. Skrze 
téhož Pána našeho. . .

Č t e n í
z listu sv. Pavla Apoštola 
ke Kolosským. 3, 12-17.

výčet povinností, které berou na 
*ines slyšíme, co všecko máme
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konali, kdežto na třetí a čtvrtou neděli po Zjevení Páně jsme byli 
spíše varováni před tím, čeho se musíme .vystříhali.

Fratres. Indúite vos sicut 
elécti Dei, sancii, et di- 
lécti, vísccra misericór- 
diae, benignitátem, humi- 
litátem, modéstiam, pati- 
éntiam: supportántes ín- 
vicem, et donántes vobis- 
metípsis, si quis advérsus 
áliquem habet querélam. 
Sicut et Dóminus donávif 
vobis, ita et vos. Super 
omnia autem haec charitá- 
tem habéte, quod est vín- 
culum perfectiónis: eipax 
Christi exsúltet in córdibus 
vestris, in qua et vocáti 
estis in uno córpore: et 
grati estóte. Verbum Chri
sti hábitet in vobis abun- 
dánter, in omni sapiéntía, 
docéntes et commonéntes 
vosmetípsos psalmis, hym- 
nis, et cánticis spirituáli- 
bus, in grátia cantántes in 
córdibus vestris Deo. Om
ne quodcúmque fácitis in 
verbo aut in opere, omnia in 
nómine Domini Jesu Chri
sti, grátias agéntes Deo et 
Patři, per Jesum Christum 
Dominům nostrum.

G radu a le . Ps. 1 0 1 ,16-17.
Timébunt gentes nomen 

tuum, Dómine, et omneš 
reges terrae glóriam tuam.

Bratři, oblecte se jako 
vyvolenci Boží, svati a mi
lí, v srdečnou milosrdnost, 
dobrotu, pokoru, mírnost, 
shovívavost, snášejíce je 
den druhého a odpouště
jíc e  si vespolek, má-li kdo 
žalobu proti jinému; jakož 
i Pán odpustil vám, tak i 
vy; ke všemu lomu však 
mějte lásku, která jest sva
zem dokonalým. A pokoj 
Kristův, ke kterému také 
jste  byli povoláni, (abyste 
byli) v jednom těle, vládni 
v srdcích vašich, a buďte 
vděčni. Slovo Kristovo pře
bývej ve vás hojně, tak 
abyste ve vší moudrosti 
poučovali a napomínali se 
vespolek žalmy, chvalo
zpěvy a písněmi duchov
ními, v milosti je  zpívajíce 
ve svých srdcích Bohu. 
A cokoli činíte slovem neb 
skutkem, všecko (čiňte) ve 
jménu Pána Ježíše Krista, 
děkujíce Bohu Otci skrze 
Ježíše Krista Pána našeho.

S tup ňov ý  zpěv.  Ž. 101.
Báti se budou národové 

jména tvého, Pane a vši
chni králové země slávy
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Ý. Quóniam aedificávit 
Dóminus Sión, et vidébi- 
tur in majestáte sua.

Allelúja, allelúja.
Ps. 96, 1. Dóminus 

regnávit, exsúltet terra : 
laeténtur ínsulae multae. 
Allelúja.

tvé. Neboř vzdělal Pán 
Sión a viděn bude ve Ve
lebnosti své.

Aleluja, aleluja.
V. Ž. 96 ,1 . Pán kraluje, 

plesej země, radujte se 
ostrovy četné. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangelii j* Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 13. podle Matouše. 13, 24-30.
Pén sóm poučuje o svém Království, o jeho založení na světě 

a jeho osudech, které mu připraví nepřátelé; o jeho řízení a za* 
chování pro věčné časy.

In lilo témpore: Dixit 
Jesus turbis parábolam 
hanc; Simile factum est 
regnum coelórum hómini, 
qui seminávit bonům se
men in agro suo. Cum 
autem dormírent hómines, 
venit inimícus ejus, et 
superseminávit zizánia in 
médio trítici, et ábiif. Cum 
autem crevísset herba, et 
fructum fecísset, tunc ap- 
paruérunt et zizánia. Ac- 
cedéntes autem servi pa- 
irisfamílias, dixérunt e i : 
Dómine, nonne bonům se
men seminásti in agro tuo? 
Unde ergo habet zizánia? 
Et ait illis: Inimícus homo 
hoc fecit. Servi autem di
xérunt e i : Vis, imus, et col- 
lígimus ea? Et ait; Non: ne 
forte colligéntes zizánia,

Za onoho času Pán ježíš 
předložil zástupům podo
benství toto: „Podobno jest 
království nebeské člově
ku, který nasel dobrého 
semene na poli svém; a 
když lidé spali, přišel je 
ho nepřítel, nasel koukole 
mezi pšenici a odešel. 
Když pak bylina vyrostla 
a vydala plod, tu ukázal 
se i koukol. I přistoupili 
služebníci hospodářovi a 
řekli jemu: ,Pane, zdali jsi 
nenasel dobrého semene 
na poli svém? Odkud te
dy má koukol?' On pak 
pravil jim: .Nepřítel to uči
nil.' I řekli mu služebníci: 
,Chceš-li, abychom šli a 
vytrhali je j? ' A on pravil: 
,Ne, abyste snad trhajíce 
koukol, nevytrhali spolu
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cradicétis sinuil cum eis s ním i pšenice. Nechte, 
et tríiicum. Sínite úiraque ať oboje spolu roste až 
créscere usque ad mes- do žní; a v čas žní řeknu 
sem, el in témpore messis žencům: Seberte nejprve 
dicam messóribus: Collígi- koukol a svažte je j ve 
te primům zizánia.etalligá- snopky ke spálení; pše- 
te ea in fascículos ad com- nici však shromážděte do 
buréndum, tríticum autem stodoly mé.‘ “ 
congregáte in hórreum 
meum. Et dicitur C redo . Následuje C redo.

O ffe r l or iu m .  Ps.117. Obě iování .Ž.117 , i 6ai7 .
Déxtera Domini fecif Pravice Páně prokázala 

virtútem, déxtera Domini moc, pravice Páně vyvý- 
exaltávit me: non móriar, šila mne; neumru, ale zů- 
sed vivam, et narrábo stanu živ a budu vyprávěti 
opera Domini. skutky Páně.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Hóstiastibi,Dómine,pla- Oběti usmíření lobě.Pa- 

catiónis offérimus: utetde- ne, přinášíme, abys i po- 
lícta noslra miserétus ab- klesky naše milostivě pro- 
sólvas, et nutántia corda tu minul i kolísající srdce ří- 
dírigas. Per D om inům ... dil. Skrze Pána n ašeh o ...

Za přímluvu Sv atých
Exaúdi nos, Deus sálu- Vyslyš nás, Bože, Spa- 

táris noster: ut per hujus síleli náš, a mocí této Svá- 
Sacraménti virtútem, a tosti nás ode všech nepřá- 
cunctis nos mentis et cór- tel duše a těla ochraňuj, 
poris hóstibus tueáris; nyní milost uděluje a v bu- 
grátiam tríbuens in prae- doucnu slávu. Skrze Pána 
sénti, et glóriam in futúro. našeho Ježíše Krista, Syna 
Per Dominům nostrum . . .  tvého. . .

Třetí tichá modlitba dle libosti.
Commu nio .  Luc.4,22. K př i j ím án í .  Luk.4,22.
Mirabántur omneš de Divili se všichni slo- 

his, quae procedébant de vfim, která vycházela z úst 
ore Dei. Božích.
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P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Quaesumus omnípotens Prosíme, všemohoucí Bo-

Deus: ut íllítis saluláris ca- že, abychom dosáhli ovoce 
piámus efféclum, cujus per onoho spasení, jehož záru- 
haec mystéria pignus ac- ku jsme skrze tato tajem- 
cépimus. Per Dominům. . .  sfví přijali. Skrze P ána. . .

Za přímluvu Sv atý ch
Mundet et múniat nos, Nechť očistí a ochrání 

quaesumus Dómine, divím* nás, prosíme, Pane, obě- 
Šacraménti munus oblá- tovaný dar božské Sváto- 
tum: et, intercedénte be- sti; a na přímluvu blaho- 
áta Vírgine Dei Genitríce slavené Panny Rodičky 
Maria, cum beátis Apó- Boží Marie se svátým Jo- 
stolis tuis Petro et Paulo, sefem, svátými Apoštoly 
atque beáio N. et omni- tvými Petrem a Pavlem, 
bus S an ctis ; a cunctis jakož i se sv. N. a všemi 
nos reddat et perversitá- Svatými, af nás ze všech 
tibus expiátos, et adver- zvráceností vyhojí a všedi 
sitátibus expedítos. Per protivenství sprostí. Skrze 
eúmdem Dominům . . .  téhož Pána našeho. . .

Třetí modlitba po přijímání dle libosti.

Neděle 6. po Zjevení Páně
•Báti se budou národové jména Ivého, Pane; 
všichni králové země slávy Ivél*

I n t ro i t us .  Ps.96,7-8. V s t u p .  Ž. 96, 7-8.
Adoráte Deum omneš Klanějte se Bohu všichni 

Angeli e ju s: audívit et Andělové jeho. Uslyšel a 
laeiáta est S ión : et exsul- zaradoval se Sión a pie- 
tavérunt fíliae Judae. sály dcery judské.

Ps. ib. 1. Dóminus re- Z. tamt.  1. Pán kraluje, 
gnávit, exsúltet terra: lae- plesej země. Radujte se, 
téntur insulae multae. ostrovy četné.

~$f. Gloria Patř i . . .  Sláva Otc i . . .

131



Praesta, quaesumus om- Uděl, prosíme, všemo*
nípotens D eu s: ut semper houcí Bože, abychom vždy 
rationabilia meditántes, rozumné věci uvažujíce, 
quae tibi šunt plácita, et co tobě se líbí i slovy 
dictis exsequámur, et fac- plnili i skutky. Skrze Pána 
tis. Per Dominům . . .  našeho Ježíše Krista . . .

Druhá a Iřelí modlitbu jako předešlou neděli (sir. 127).

L é c t i o  Č t e n í

O r a t i o  M o d l i t b a

Epístolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Thessalon. 1, 2-10. k Thesalonickým 1,2-10.

Ncjlepši dary, kleré můžeme přinést! Króli-Vykuplteli, jsou Víra, 
Naděje a Láska, jak to Apoštol Pavel tvrdí o Thesaloníckých.

Fratres. Crátias ágimus 
Deo semper pro omnibus 
vobis, memóriam vestri 
faciéntes in oratiónibus 
nostris sine intermissióne, 
mémores óperis fídei 
vestrae, et labóris, et cha- 
ritátis, et sustinéntiae spei 
Domini nosfri Jesu Chri- 
sti, ante Deum et Patrem 
nostrum. Sciéntes fratres, 
dilécti a Deo, electiónem 
vestram: quia Evangélium 
nostrum non fuit ad vos 
in sermóne tantum, sed 
et in virtúte, et in Spiritu 
sancto, et in plenitúdine 
multa, sieut scitis, quales 
fuérimus in vobis propter 
vos. Et vos imitatóres 
nostri facti estis, et Do
mini, excipiéntes verbum 
in Iribulatióne multa, cum 
gaúdio Spiritus sancti: ita

^Bratři, děkujeme Bohu 
vždycky za vás za všechny, 
připomínajíce si vás na 
svých modlitbách; bez u- 
stání zajisté pamatujeme 
před Bohem a Otcem na
ším na dílo vaší lásky i 
na vytrvalost vaší naděje 
v Pána našeho Ježíše Kri
sta, nebof víme, bratři mi
lovaní od Boha, o vyvolení 
vašem. Vždyť evangelium 
naše nepřišlo k vám toliko 
v slově, nýbrž i v moci a 
v Duchu svátém i v pře
svědčení mnohém, jakož 
víte, jakými jsme byli mezi 
vámi pro vás, a vy jste se 
stali následovníky našimi 
i Páně, přijavše slovo při 
mnoha soužení s radosti 
Ducha svátého, takže jste 
se stali vzorem všem věří
cím v Macedonii a vAchai.
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ut facti sitis forma omni
bus credéntibus in Mace- 
dónia, et in Acháia. A 
vobis enim diffamátus est 
sermo Domini, non solum 
in Macedónia, et in Acháia, 
sed et in omni loco fides 
vesira, quae est ad Deum, 
profécta est, ita ut non 
sii nobis necésse quid- 
quam loqui. Ipsi enim de 
nobis annúntiant, qualem 
intróifum habuérimus ad 
vos: et quómodo convérsi 
estis ad Deum a simulá- 
eris, servíre Deo vivo et 
vero, et exspectáre Fílium 
ejus de coelis (quem sus- 
citávit ex mórluis), Jesum, 
qui erípuit nos ab ira 
ventúra.
G r a d u a le .  Ps. 101, 1617.

Timébunt Gentesnomen 
tuum, Dómine, et ómnes 
reges terrae glóriam tuam. 
Ý. Quóniam aedificávit 
Dóminus Sión, et vidébi- 
tur in majestáte sua.

Allelúja, allelúja.
íf. Ps. 96, 1. Dóminus 

regnávit, exsúltet te rra : 
laeténtur ínsulae multae. 
Allelúja.

E v a n i
•ý Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Matth. c. 13.

Nebo od vás rozhlásila se 
řeč Páně netoliko v Ma
cedonii i v Achai, ale i po 
všelikém místě roznesla se 
víra vaše, kteráž jest v Bo
hu, tak že není nám po
třebí nic mluviti. Onif za
jisté sami o nás vypravují, 
jaký jsme příchod měli 
k vám a kterak jste se 
obrátili k Bohu od model, 
abyste sloužili Bohu živé
mu a pravému a očekávali 
Syna jeho s nebes, které
hož byl vzkřísil z mrtvých, 
(totiž) Ježíše, kterýž nás 
vysvobodil od hněvu bu
doucího.

S tupň ov ý  zpěv. Ž. 101.
Báti se budou národové 

jména tvého, Pane, a vši
chni králové země slávy 
tvé. Nebof vzdělal Pán 
Sión a viděn bude ve ve
lebnosti své.

Aleluja, aleluja.
Ž. 96 ,1 . Pán kraluje, 

plesej země; radujte se, 
ostrovy četné. Aleluja.

e l i u m
Ť Slova sv. Evangelia 

podle Matouše. 13,31-35.
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Kristus zasadil semeno nebeského učeni na světě, jehož jest Panem. 
Jeho Prozřetelnost dává hořčičnému seménku Církve vzrůstati v mo
hutný strom. Noc jeho Milosti přivádí do kvasu nepatrný základ.

In illo témpore: Dixil 
Jesus lurbis parábolam 
hanc: Símile est regnum 
coelórum grano sinápis, 
quod accípiens homo se- 
minávil in agro suo: quod 
minimum quidem est om
nibus semínibus: cum au
tem créverii, majus est 
omnibus oléribus, et fit 
arbor, ita ut vólucres coeli 
véniant, et hábitent in 
ramis ejus. Aliam pará
bolam locútus est eis : 
Símile est regnum coeló
rum ferménto, quod ac- 
céptum múlier abscóndit 
in farínae satis tribus, 
donec fermentátum est 
totum. Haec omnia locú
tus est Jesus in parábolis 
ad turbas: et sine pará- 
bolis non loquebátur eis: 
ut implerétur, quod dictum 
erat per Prophéfam di- 
céntem: Apériam in pa
rábolis os meum, eructábo 
abscóndita a constitutió- 
ne mundi. El dlcitur Credo.

Of f er tor ium.  Ps. 117.
Déxtera Domini fecit 

virtútem, déxtera Domini 
exaltávit me: non móriar, 
sed vivam, et narrábo 
opera Domini.

Za onoho času Pán Ježíš 
řekl zástupům podobenství 
toto: Podobno jest králov
ství nebeské zrnu hořčič
nému, které vzav člověk 
jeden, zasel na poli svém; 
ono jest sice nejmenši me
zi všemi semeny, ale když 
vzroste, větší jest nežli 
(všecky) byliny a stává se 
stromem, takže ptáci ne
beští přilétají a bydlí na 
ratolestech jeho. Jiné po
dobenství pověděl jim : Po
dobno jest království ne
beské kvasu, který vzavši 
žena jedna, zadělala do tří 
měřic mouky, až zkynulo 
všecko. Toto všecko mlu
vil Ježíš zástupům v podo
benstvích, a bez podoben
ství nemluvil jim, aby se 
naplnilo, co bylo povědě
no skrze proroka slovy: 
„Otevru v podobenstvích 
ústa svá, vypravovali budu 
věci skryté od ustanovení 
světa."

Následuje C redo. 

O b ě to v án í .  Ž.117,i6ai7.
Pravice Páně prokázala 

moc, pravice Páně vyvý
šila mne; neumru, ale zů
stanu živ a budu vyprá
věli skutky Páně.
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Haec nos oblátio, Deus, Tato oběť, Bože, prosí-
mundet, quaesumus, et me, nechť nás očistí a 
rénovet, gubérnet, et pró- obnoví, řídí a ochrání, 
tegat. Per Dominům . . .  Skrze Pána našeho. . .

Ostatní modlitby jako předešlou neděli ($tr. 130).

C o m m u n i o .  Luc. 4, 22. K p ř i j ím á ní .  Luk. 4, 22.
Mirabántur omneš de Divili se všichni slo- 

his, quae procedébant de vům, která vycházela z úst 
oře Dei. Božích.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Coeléstibus, Dómine, Nebeskými, Pane, na-

pasti delíciis: quaesumus, syceni sladkostmi, prosí* 
ut semper éadem, per me, abychom vždy po tom, 
quae verácitervívimus,ap- čím vpravdě žijeme, tou- 
petámus. Per Dominům. . .  žili. Skrze Pána našeho . .

Ostatní modlitby jako předešlou neděli (str. 131).

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a

D O BA  P Ř E D P O S T N Í
Prožili jsme se Spasitelem několik blahých neděl, rozjímajíce 

o jeho tichém a skrytém dětství a těšíce se z moci, kterou ovládá 
veškero stvoření. Srdce naše se naplnila sladkou nadějí, že jednou 
budeme věčně se radovoti s tímto Králem králů.

Avšak lato chvíle věčné radosti dosud nenastala 1 I u jesliček 
při veškeré radosti cítíme, že stojíme ještě na zemi, že jest nám 
dosud bojovat! krušný boj se světem, ďáblem a tělem. Církev svátá, 
která byla předobrazena Starým zákonem, připadá si zde na světě 
jako národ židovský, jenž ze svátého města Jerusalema byl odveden 
a po 70 let držán v zajetí Babylonském. Co jsme zde na zemi ji
ného, než vyhnanci, zajatci a kořist všech možných nebezpečí, 
která na nás číhají na světě, tomto Boha nenávidějícím Babylóně!

Církev svátá, která nás mé vychovávati pro Nebe a utužtti do 
životního boje, chce nám v předpostní době přlpomenouti naše 
vyhnanství, na něž bychom si bezmála už zvykli — k své vlastní 
záhubě.

Jako židé po 70 lei truchlili v Babylóně, tak ona nás k tomu 
vede, abychom po 70 dní v roce sobě připomínali  ̂svoje olroctví 
pod mocí ďábla a tím zatoužili po svém vlastním domově — 
po Nebi.
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Proto všecka bohoslužba v nynějším období církevního roku 
nám slouží k léto připomínce. Neslyšíme radostného „Aleluja*, 
kterým jsme se těšili po celý rok. Ani krásný zpěv Andělů „Sláva 
no výsostech Bohu* nezalehne v náš sluch. Na konci mše sv. kněz 
nepropouští lid slovy: „jděte, jste propuštěni!*, ale zve k další 
modlitbě: „Chvalme Pána!* Na místě „Aleluja* zpívá se Traclus. 
A aby také náš zrak byl zaujat myšlenkou na naše truchlivé po
stavení ve světě, užívá se bohoslužebných rouch fialové barvy, 
vyjímaje svátky Svatých, které se však nikdy neslaví v neděli.

První neděle v předpostní době sluje „Devítník*. České jméno 
„Devítník* pochází odtud, že tato neděle jest 9. před Velikonocemi. 
V latině se jmenuje „Septuagesima* (dies ante Pascha). t. j. 
„sedmdesátý* (den před Velikonocemi). Dvě následující neděle 
nazývají se „Sexagesima* a „Quinquagestma. t. j. 60tý a 50tý den 
dle starého počítání před slavností velikonoční. U nás říkáme: 
neděle první a druhá po Devíiníku.

Učme se ve třech předpostních týdnech odříkat! se pozemských 
radovánek, aby neudusily v nás oheň lásky k Bohu. a straňme se 
světského hluku, abychom slyšeli, co k nám mluví Duch Svatý.

Neděle „Devítník"
(D om inica in Septuagesim a)

S h ro m á ž d ě n í u sv. V a v ř in c e  p řed  h rad b am i

„V soužení svém vzýval jsem Pána,
1 vyslyšel z chrámu svátého svého hlas můj!*

Se všech stran jsme obklopení nebezpečím a všeliká soužení 
na nás doléhají. Jest to spravedlivý trest na nás, neboť tak často 
zapomínáme na své povinnosti k Bohu! Neztrácejme však mysli 
ani v největším trápení; stačí obrátili se upřímně k Bohu a pomoc 
jeho máme zajištěnu!

I n t r o i f u s .  Ps. 17. Vstup.  Ž .1 7 , 3 ,6 a 7 .
Circumdedérunt me gé- 

mitus mortis, dolóres in- 
férni circumdedérunt me: 
et in tribulatióne mea in- 
vocávi Dominům, et exau- 
dívii de femplo sancto suo 
vocem meam.

Obklopily mne steny 
smrtelné, bolesti pekelné 
obklíčily mne; ale v sou
žení svém vzýval jsem Pá
na, i vyslyšel z chrámu 
Svatého svého hlas můj.

Ps. ib. 2-3. Díligam te, Ž. tamt. 2-3. Milovali tě 
Dómine, forfitúdo m e a : budu, Pane, sílo má'. Pán
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Dóminus firmaméntum jest tvrz moje a útočiště 
meum, et refugium meum, mé a osvoboditel můj. 
et liberátor meus.

V. Gloria Patř i . . .  V. Sláva Otci . . .
Od této neděle až do Velikonoc neříká se „Sláva na výsostech*, 

vyjímaje Zelený čtvrtek, Bílou sobotu a svátky Svatých.

O r a t i o  M o d l i t b a
Preces pópuli tui, quae- Prosby lidu svého, pro- 

sumus Dómine, cleménter símě, Pane, dobrotivě vy- 
exaúdi: ut, qui jusle pro slyš, abychom, kteří spra- 
peccátis nostris afflígimur, vedlivě za hříchy svoje 
pro tui- nóminis gloria truchlíme, pro slávu jména 
misericórditer liberémur. tvého milosrdně osvobo- 
Per Dominům nostrum . . .  zeni byli. Skrze Pán a . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svutých (viz str. 127).
Třeli modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 9, 24-10,5. ke Korintským. 9,24-10,5.

jako každý zápasník musí svoje lálo zoceloval střídmostí, lak i my 
pro svůj zápas se světem musíme se vystřihali všeho, co by naše 
lálo a naši vůli oslabovalo. Cenu věčné blaženosti získá pouze 
vítěz v tomto boji!

Fratres. Nescítis, quod 
ii, qui in stádio currunt, 
omneš quidem currunt, 
sed unus áccipit bravíum? 
Sic cúrrife, ul comprehen- 
dátis. Omnis autem, qui 
in agóne' conténdit, ab 
omnibus se ébstinet: et 
illi quidem, ut corruptíbi- 
lem corónam accípiant; 
nos autem incorrúplam. 
Ego ígitur sic curro, non 
quasi in incértum: sic 
pugno, non quasi áerem

Bratři, nevíte-li, ze ti, 
kteří běží o závod, všickni 
sice běží, ale (jen) jeden 
dostává cenu vítězství ? 
Tak běžte (i vy), abyste 
dosáhli. Každý však, kdo 
závodí, zdržuje se všeho; 
a oni (činí to), aby ob
drželi věnec porušitelný, 
my však korunu neporu
šitelnou. Já  tedy běžím ni
koli tak, jako na nejisto, 
zápolím ne jako do vzdu
chu bije, nýbrž trestám
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vérberans: sed castígo 
corpus meum, el in ser- 
vitútem rédigo: ne forte, 
cum áliis praedicáverim, 
ipse réprobus effíciar. 
Nolo enim vos ignoráre, 
fratres, quóniam paires 
nostri omneš sub nube 
fuérunt, el omneš maře 
transiérunt, et omneš in 
Móyse bapfizáti šunt iri 
nube, el in máři: et omneš 
eámdem escam spiritálem 
manducavérunt, et omneš 
eúmdem potům spiritálem 
bibérunt (bibébant autem 
de spiritáli, consequénte 
eos, petra: petra autem 
erat Christus). Sed non 
in plúribus eórum bene- 
plócitum est Deo.
G r a d u a 1 e. ps. 9, ío-u et 19-20.

Adjúior in opportunáti- 
libus, in tribulatióne: spe- 
rent in te, qui novérunt 
te: quóniam non derelín- 
quis quaerénies te, Dó- 
mine. Ý. Quóniam non in 
finem oblívio erit paúperis: 
patiéntia paúperum non 
períbit in aetérnum: ex- 
súrge, Dómine, non prae- 
váleat homo.

T ra c t u s .  Ps.129,1-4.
D e profúndis clamávi 

ad te, Dómine, Dómine,

tělo své a podrobuji v slu
žebnost, abych snad kázav 
jiným, sám nebyl zavržen. 
Nechci zajisté bratři, aby
ste nevěděli, že otcové naši 
byli pod oblakem a všickni 
prošli mořem a všickni 
v 'oblace a moři byli po
křtěni v Mojžíše a všickni 
jedli týž pokrm duchovní 
a všickni pili týž nápoj 
duchovní; pili je j totiž 
z duchovní skály, která šla 
s nimi, tou skalou pak byl 
Kristus. Avšak ve většině 
jich nezalíbilo se Bohu.

S tupňový  zpěv. Ž. 9.
Pomocníku v čas pravý, 

v soužení, nechf doufají 
v tebe, kdož tě znají, ne
boť neopouštíš hledajících 
tebe, Pane. Ý. Nebo ne
zůstane na vždy v zapo
menutí ubohý; trpělivost 
utištěných nepřijde ve 
zmar na věky. Povstaň, 
Pane, af příliš nezmohutní 
člověk.

Trakfus .  Ž. 129,1-4.
Z hlubin volám k tobě. 

Pane. Pane, vyslyš hlas
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exaúdi vocem meam. Ý. 
Fiant aures tuae inten- 
déntes in oratiónem servi 
tui. Si iniquitátes ob- 
serváveris Dómine, Dómi
ne, quis sustinébit? 
Quia apud te propitiátio 
est, et propter legem tu- 
am sustínui te, Dómine.

můj. Ý. Buďtež uši tvoje 
pozorný na modlitbu slu
žebníka tvého. Budeš- 
li nepravosti nepromíjeti, 
Pane, Hospodine, kdož 
obstojí? $r. Nebo u tebe 
jest odpuštění a pro zákon 
tvůj spoléhám na tebe, 
Pane.

E v a n g e l i u m
+ Sequénlia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 20. podle Matouše. 20,1-16.
Pán volá nás na vinici svou, do Církve svaté, abychom ji vzdě

lávali ctnostnými skutky. Když se nachýlí večer našeho života, do
slané každý z nás svou odměnu, život věčný, za všecky úlrapy a 
odříkání, jež jsme zde na světě snášeli. Na vinici Páně nalezne 
každý práci a každého Bůh odmění ze své štědrosti denárem — 
věčné blaženosti.

In illo témpore: Dixit 
jesus discípulis suis pa
ra bolam h an c: Símile est 
regnum coelórum hómini 
patrifamílias, qui éxiit 
primo mane condúcere 
operários in víneam suam. 
Conventióne autem facta 
cum operáriis ex denário 
diúrno, mísit eos in víne
am suam. Et egréssus 
circa horám tértiam, vidit 
álios stantes in foro oti- 
ósos, et dixit illis : Ite et 
vos in víneam meam, et 
quod justum fúerit, dabo 
vobis. lili autem abiérunt. 
Iterum autem éxiit circa 
sextám et nonam horám: 
et fecit simíliter. Circa

Za onoho času Pán Ježíš 
řekl učeníkům svým po
dobenství toto: Podobno 
jest totiž království nebe
ské hospodáři, který vyšel 
na úsvitě, aby najal děl
níky na vinici svou. Smlu
viv pak s dělníky denár 
na den, poslal je  na vinici 
svou. A vyšed okolo třetí 
hodiny, uzřel jiné, ani stojí 
na trhu zahálejíce. I řekl 
jim : „Jdětež i vy na vinici 
mou, a co bude spravedli- 
vo, dám vám." A šli. Opět 
však vyšel o šesté i deváté 
hodině, a učinil taktéž. Ale 
vyšed o hodině jedenácté, 
nalezl jiné, ani stojí. I řekl 
jim : .P roč tu stojíte, celý
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undécimam vero éxiit, et 
invénil álios slantes, el 
dicit i ll is : Quid hic statis 
tota die otiósi? Dicunt ei: 
Quia nemo nos condúxit. 
Dicit i ilis : Ite et vos in 
víneam meam. Cum šero 
autem factum esset, dicit 
dóminus víneae procura- 
tóri su o : Voca operários, 
et redde illis mercédem, 
incípiens a novíssimis us- 
que ad primos. Cum ve- 
níssent ergo, qui circa un
décimam horám vénerant, 
accepérunt síngulos de- 
nários. Veniéntes autem 
ei primi, arbitráii šunt, 
quod plus essent accep- 
iúri : accepérunt autem et 
ipsi síngulos denários. Et 
accipiéntes murmurábant 
advérsus patremfamílias, 
dicéntes: Hi novíssimi una 
hora fecérunt, et pares 
illos nobis fecísti, qui por- 
távimus pondus diéi et 
aestus. At Hle respóndens 
uni eórum, dixit: Arnice, 
non fácio tibi injúriam: 
nonne ex denário conve- 
nísti mecum? Tolle, quod 
tuum est, et vadě: volo 
autem et huic novíssimo 
dare, sicut et tibi. Aut non 
licet mihi, quod volo, fá- 
cere?  an óculus tuus ne- 
quam est, quia ego bonus

den zahálejíce?" Řkou je 
mu: „Nikdo nás nenajal." 
Dí 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 te
dy ti, kteří nastoupili o 
jedenácté hodině, obdrže
li každý po jednom de
náru. Přišedše pak i první, 
domnívali se, že obdrží 
více; dostali však i oni 
po jednom denáru. A do
stávše, reptali proti ho
spodáři řkouce: „Tito po
slední pracovali jedinou 
hodinu, a rovnými učinil 
jsi je  nám, kteří jsme 
nesli břímě dne i horko." 
Ale on odpověděv jedno
mu z nich pravil: „Pří
teli, nečiním tobě křiv
dy; zdali nesmluvil jsi se 
mnou jednoho denáru ? 
Vezmi, co jest tvoje, a 
odejdi. Chci však také to
muto poslednímu dáti jako 
i tobě. Aneb snad nesmím 
učinili (ve_věcech svých), 
co chci ? Ci oko tvé jest 
zlé, že já  dobrým jsem ?" 
Tak budou poslední první
mi a první posledními; 
neboť mnoho jest povo-
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sum? Sic erunt novíssimi 
primi, et primi novíssimi. 
Multi enim šunt vocáti, 
pauci vero elécti. C redo.

O f f e r t o r i u m. Ps. 91,2.
Bonům est confitéri Do

mino, et psállere nómini 
tuo, Altíssime.

S e c r e t a
Munéribus nostris, quae- 

sumus Dómine, precibús- 
que suscéptis; et coelé- 
stibus nos munda mysté- 
riis, et cleménter exaúdi. 
Per Dominům nostrum. . .

laných, ale málo vyvole
ných.

Následuje C redo.

O b ě to v á n í .  Ž. 91, 2.
Dobré jest oslavovali 

Boha; opěvovali jméno 
tvoje, Svrchovaný.

T i c h á  m o d l i t b a
Dary naše, prosíme, Pa

ne, a modlitby přijma, ne
beskými nás očisř tajem
stvími i dobrotivě vyslyš. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 130. 
Třetí modlitba dle libosti.

Communio .  Ps.30,i7-i8.
Illúmina fáciem tuam 

super servum tuum, et 
salvum me fac in tua mi- 
sericórdia: Dómine, non 
confúndar, quóniam invo- 
cávi te.

K přijím ání. Ž. 3 0 ,17-18.
Zasvitni tváří svou nad 

služebníkem svým a spas 
mne ve svém milosrdenství. 
Pane, ať nejsem zahanben, 
neboť vzýval jsem  tebe.

P o s t c o m m u n i o  
Fidéles tui, Deus, per 

tua dona firménlur: ut 
éadem et percipiéndo re- 
quírani, et quaeréndo sine 
fine percípiant. Per Do
minům nostrum ...

P o  p ř i j í m á n í  
Věrní tvoji, Bože, tvými 

dary nechť se posílí, aby 
přijímajíce, jich  vyhledá
vali, a vyhledávajíce, bez 
ustání přijímali. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 131. 
Třetí modlitba dle libosti.
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Neděle první po Devítníku
( D o m i n i c a  in S e x a g e s i m a )

Shrom ážd ění u sv. P av la

•Přilnulo k zemi tělo naše; povstaň. Pane, 
pomoz nám a vysvoboď nás I"

Svou pokaženou přirozeností lneme tolik k zemi, že z prachu a 
bláta hříchu sotva povstáváme. Přiznejme svou slabost a nemohouc* 
nost k dobrému a prosme za přímluvu sv. Pavla, učitele národů, 
abychom mohli jako kdysi on povstat! k bohulibému životu. Od svých 
předků víme, ze Bůh pokornému spěchá na pomoc. (Ž. 43, 2.)

I n f r o i I u s. Ps. 43,23-26. V s t u p .  Ž. 43, 23-26.
Exsúrge, quare obdórmis Povstaň, proč spíš, Pa- 

Dómine ? exsúrge, et ne ne ? Povstaň a nezapuzuj 
repéllas in finem : quare (nás) na vždy. Proč tvář 
fáciem fuam avérlis, ob- svou odvracíš, zapomínáš 
livísceristribulatiónemno- soužení našeho? Přilnulo 
slram ? adhaesit in terra k zemi tělo naše; povstaň, 
venter noster: exsúrge, Pane, pomoz nám a vy- 
Dómine, ádjuva nos, et svoboď nás. 
líbera nos.

Ps. ib. 2. Deus, aúribus Z. tamt. 2. Bože, na své 
nostris audívimus: patres uši jsme slyšeli, předkové 
nostri annuntiavérunt no- naši vypravovali nám. 
bis.

<T. Gloria P a t ř i . . .  V. Sláva Otc i . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, quicónspicis.quia Bože, jenž vidíš, že na 

ex nulla nostra actióne žádný svůj skutek nespo- 
confídimus: concédepro- léháme, popřej milostivě, 
pítius: ut contra advérsa abychom přímluvou Učife- 
ómnia Doctóris Géntium le národů chráněni byli. 
proiectióne muniámur. Per Skrze Pána našeho Ježíše 
Dominům nostrum. . .  Krista, Syna tvého . . .  

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 127.
Třetí modlitba dle libosti.
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L e c t i o C t ě n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z druhého listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 11,19-12,9. ke Korintským. 11,19-12,9.

Naše bída na svčlě povstává útoky nepřátel Bozích. Proti těm 
se musíme bránili v prospěch svůj vlastní i bližního. Vzorem tako
vého bojovníka pro věc Boži byl sv. Pavel, který nám dnes po
pisuje svoje útrapy. Poslední slova epištoly nám jsou velkou 
útěchou. Nezáleží na naší slabosti; za pokorného bojuje Búh.

Fratres. Libénter suffér- Bratři, rádi snášíte ne
tis insipiéntes, cum sitis 
ipsi sapiéntes. Sustinétis 
enim, si quis vos in servi- 
tútem rédigit, si quis dé- 
vorat, si quis áccipit, si 
quis extóllitur, si quis in 
fáciem vos caedit. Secún- 
dum ignobilitátem dico, 
quasi nos infírmi fuérimus 
in hac parte. In quo quis 
audet (in insipiéntia dico), 
aúdeo et ego. Hebraei 
šunt: et ego, Israelítae 
šunt; et ego. Semen Abra- 
hae šunt: et ego. Ministři 
Christi šunt (uf minus sá- 
piens d ico ): plus ego. In 
labóribus plúrimis, in car- 
céribus abundántius, in 
plagis supra modům, in 
mórtibus frequénter.- A 
Judaeis quínquies quadra- 
génas, una minus, accépi. 
Ter virgis caesus sum, 
semel lapidátus sum, ter 
naufrágium feci, nocte et 
die in profúndo maris fui: 
in itinéribus saepe, perí- 
culis flúminum, perículis

moudré, sami jsouce mou
dří; snášíte zajisté, jestli 
vás někdo v porobu vrhá, 
jestli vás kdo stravuje, 
jestli vás kdo jímá, jestli 
kdo (nad vás) se vypíná, 
jestli vás někdo bije v tvář. 
Ke svému zahanbení vy
znávám, že (v té věci) byli 
jsme slabými. Ale v čem 
kdo se osměluje (chlubi
li se), v nemoudrosti pra
vím, v tom osměluji se 
(chlubiti se) i já . Hebreji- 
li jsou? Já také. Israelity 
jsou ? Já také. Potomstvem 
Abrahamovým jsou? Já  ta
ké. Služebníky Kristovými 
jsou ? Jako nesmyslný pra
vím: Já více. V pracích 
(jsem  býval) přehojně, v 
žalářích přehojně, v ranách 
nad míru, v nebezpečenství 
smrti častokrát. Od židů 
pětkrát jsem  dostal čtyři
cet ran bez jedné, třikrát 
jsem byl metlami mrskán, 
jednou jsem byl kameno
ván, třikráte jsem ztrosko-
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latrónum, perículis ex gé- 
nere, perículis ex Génti- 
bus, perículis in civitáfe, 
perículis in solitúdine, pe
rículis in máři, perículis 
in falsis fráiribus. In la- 
bóre et aerúmna, in vigí- 
liis multis, in fame et šiti, 
in jejúniis multis, in frí- 
gore et nuditáte. Praeter 
illa, quae exlrínsecus suni, 
instántia mea quotidiána, 
solicitúdo omnium eccle- 
siárum. Quis infirmátur, 
et ego non infírmor ? quis 
scandalizátur, et ego non 
uror ? Si gloriári opórtet: 
quae infirmitátis meae 
šunt, gloriábor. Deus et 
Pater Domini nostri Jesu 
Christi, qui est benedíctus 
in saecula, scit, quod non 
méntior. Damásci praepó- 
situs gentis Arétae regis 
custodiébat civitátem Da- 
mascenórum, ul me com- 
prehénderet: et per fené- 
stram in sporta dimíssus 
sum per murum, et sic 
effúgi manus ejus. Si glo- 
riári opórtet (non éxpedit 
quidem), véniam auiem ad 
visiónes et revelatiónes 
Domini. Scio hóminem in 
Chrisio ante annos qua- 
tuórdecim (sivé in córpore, 
néscio, sivé extra corpus, 
néscio, Deus scit), raptům

tal, noc a den byl jsem 
v hlubokosti mořské, na 
cestách často, v nebezpe
čenstvích od lidí svého ná
roda, v nebezpečenstvích 
od pohanů, v nebezpečen
stvích v městě, v nebezpe
čenstvích na poušti, v ne
bezpečenstvích na moři, 
v nebezpečenstvích mezi 
falešnými bratry, v práci 
a námaze, v nočních bdě
ních často, v hladě a žízni, 
v postech často, v zimě a 
nahotě. (K tomu přistupu
je ) mimo jiné denní nával 
ke mně, péče o všecky 
církevní obce. Kdo jest 
sláb, abych já  nebyl slab 
(také)? Kdo se pohoršuje, 
abych já  nehořel? Mám-li 
se chlubili, budu se chlu- 
biti tím, co se vztahuje 
k mé slabosti. Bůh a Otec 
Pána našeho Ježíše Krista, 
jenž jest veleben na věky, 
ví, že nelžu. V Damašku 
místodržitel krále Arety 
ostříhal města Damašku, 
aby mě zajal, ale oknem 
jsem byl spuštěn v koši 
skrze hradbu a tak jsem 
ušel rukám jeho. Mám-li 
se chlubili, (prospěšno to 
ovšem není), přijdu k vidě
ním azjevenímPáně.Znám 
člověka v Kristu, jenž před 
čtrnácti roky byl vtržen
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hujúsmodi usque ad tér- 
tium coelum. Et scio hu
júsmodi hóminem (sivé in 
córpore, sivé extra corpus, 
néscio, Deus scit), quó- 
niam raptus est in para- 
dísum, el audívit arcána 
verba, quae non licet hó- 
mini loqui. Pro hujúsmodi 
gloriábor : pro me autem 
nihil gloriábor, nisi in in- 
firmitátibus meis. Nam et 
si volúero gloriári, non 
ero insípiens, veritátem 
enim dicam. Parco autem, 
ne quis me exístimet supra 
id, quod vidět in me, aut 
áliquid audit ex me. Et 
ne magnitúdo revelatió- 
num extóllat me, datus 
est mihí stimulus cam is 
meae, ángelus sátanae, 
qui me colaphízet. Propter 
quod ter Dominům rogávi, 
ut discéderet a m e : et 
díxit mihi: Súfficit tibi 
grátia mea : nam virtus 
in infirmitáte perfícitur. 
Libénter ígitur gloriábor 
in infirmitátibus meis, ut 
inhábitet in me virtus 
Christi.

G ra d u a le .  P s .82 ,19cl 14.
Sciant Gentes, quóniam 

nomen iibi D eu s: tu solus

až do třetího nebe, zdali 
v těle, nevím, aneb-li kro
mě těla, nevím; Bůh to ví. 
A vím o tomto člověku, 
že byl, zdali v těle aneb-li 
kromě těla, nevím, Bůh to 
ví, vtržen do ráje a uslyšel 
slova nevypravitelná, kte
rých nepřísluší člověku 
mluvili. Takovýmto (člo
věkem) budu se chlubili, 
sám sebou však nebudu 
se chlubili, leč jen svými 
slabostmi. Budu-li totiž 
chtít se chlubili, nebudu 
nemoudrým, nebof povím 
pravdu; uskrovňuji se však, 
aby někdo nemyslil o mně 
více, nežli co při mně vidí 
aneb ode mne slyší. A a- 
bych pro nesmírnost zje
vení se nevyvyšoval, byl 
mi dán osten pro tělo, 
anděl to satanův, aby mě 
políčkoval. Pro něj jsem 
prosil třikráte Pána, aby 
odstoupil ode mne. Ale on 
mi řekl: „Postačí ti moje 
milost; nebof síla v slabo
sti se zdokonaluje." Budu 
tedy (spíše) velmi rád se 
chlubiti svými slabostmi, 
aby síla Kristova ve mně 
přebývala.

S tupň ov ý  zpěv. Ž.82.
Nechať poznají národo

vé, že jméno tobě „Bůh";
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Allíssimus super omnem 
terram. t .  Deus meus, po
lte illos ut rotám, et sieut 
stípulam ante fáciem venti.

T r a c  t u s. Ps. 59,4 et 6.
Commovísti, Dómine, 

terram, et conturbásti eam. 
Uf. Sana contritiónes ejus, 
quia mota est. Ý. Ut fú- 
giant a fácie arcus, ut li- 
berénfur elécti tui.

tys jediný Svrchovaný na
de vší zemi. Ý. Bože mfij, 
učiň je  jako kolo a jako 
stéblo před tváří větru.

Traktus.  Ž. 59 ,4  a 6.
Zatřásl jsi, Pane, zemí 

a rozviklal jsi ji. Uf. Zahoj 
trhliny je jí, neboť se roz- 
kymácela. $ .  Nechť uprch
nou před lukem, aby vysvo
bozeni byli vyvolení tvoji.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangelii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 8. podle Lukáše. 8, 4-15.
jak přijímáme my slovo Boží? Nedotýká se snad pouze sluchu a 

do srdce nám nevchází? Nebo nepadá na tvrdé a nemilosrdné srdce? 
Anebo nenecháváme je udusili trním starostí a vášní? Prosme Pána.
aby svou Milostí zkypřil pádu n 
přinášeli užitek stonásobný!

ln illo témpore: Cum 
turba plúrima convenírent, 
et de civitátibus properá- 
rent ad Jesum, dixit per 
similitúdinem: Exiit, qui 
séminat, semináře semen 
suum: et dum séminat, 
áliud cécidit secus viam, 
et conculcátum est, et vó- 
lucres coeli comedérunt 
illud. Et áliud cécidit supra 
petram: et natum áruit, 
quia non habébat humo
rem. Et áliud cécidit inter 
spinas, et simul exórtae 
spinae suffocáverunt illud. 
Et áliud cécidit in terram 
bonám, et ortům fecii

p̂lodných srdcí našich, abychom
f*

Za onoho času, když se 
scházel zástup četný a od 
měst brali se k ježíšovi, 
pravil podobenstvím: „Vy
šel rozsévač, aby rozséval 
símě své, a když rozséval, 
některá zrna padla vedle 
česly, a byla pošlapána, a 
ptáci nebeští sezobali je. 
A jiné padlo na skálu, a 
vzešedši uschlo, poněvadž 
nemělo vláhy. A jiné padlo 
mezi Irní, a trní spolu- 
vzrosilé udusilo je . A jiné 
padlo v zemi dobrou a vze
šedši vydalo užitek stoná
sobný." To pověděv zvo
lal: „Kdo má uši k slyšení,
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frucium céntuplum. Haec 
dicens, clam ábat: Qui
habet aures audiéndi, aú- 
dial. Interrogábant autem 
eum discípuli ejus, quae 
esset haec parábola. Qui- 
bus ipse dixit: Vobis da
tum est nosse mystérium 
regni D ei: céteris autem 
in parábolis, ut vidéntes 
non vídeant, et audiéntes 
non intélligant. Est autem 
haec parábola: Semen 
est verbum Dei. Qui au
tem secus viam, hi šunt, 
qui aúdiunt: deínde venit 
diábolus, et tollit verbum 
de corde eórum, ne cre- 
déntes salvi fiant. Nam 
qui supra petram: qui cum 
audíerint, cum gaúdio su- 
scípiunt verbum: et hi ra- 
díces non habent: qui ad 
tempus credunt, et in íém- 
pore tentatiónis recédunt. 
Quod autem in spinas cé
cidit, hi šunt, qui audié- 
runt, et a solicitudínibus, 
et divítiis, et voluptátibus 
vitae, eúntes suffocántur, 
et non réferunt frucium. 
Quod autem in bonám 
terram: hi šunt, qui in 
corde bono et óptimo, au
diéntes verbum rétinent, 
et fructum áfferunt in pa- 
tiéntia.

El dicitur C redo.

slyš." I otázali se ho uče
níci jeho, co by to podo
benství znamenalo. On pak 
řekl: „Vám dáno jest znáti 
tajemství království Boží
ho, ostatním však v podo
benstvích, aby hledíce ne
viděli a poslouchajíce ne
srozuměli. Tenio pak jesl 
rozum podobenství: Símě 
jesl slovo Boží. Těmi, kteří 
(jsou) vedle cesty, rozu
mějí se li, kteří slyší: po
lom přichází ďábel a od
nímá to slovo ze srdce je 
jich, aby uvěříce spaseni 
nebyli. Těmi pak, kteří na 
skále (jsou, rozumějí se 
li), kteří, když uslyší, při
jímají slovo s radostí; ale 
ti nemají kořene: na čas 
uvěří a v čas pokušení 
odstupují. Oním pak, jež 
padlo do trní, ti se rozu
mějí, kteří uslyšeli, ale na 
cestě udušováni bývají od 
péčí a bohatství a rozkoší 
života, a nepřinášejí užit
ku. A tím, jež jest v zemi 
dobré, rozumějí se ti, kteří 
uslyševše slovo, uchová
vají je  v srdci dobrém a 
výborném a přinášejí uži
tek v trpělivosti."

Následuje C re d o .
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Offe r to r iu m.  Ps. 16.
Pérfice gressus meos in 

sémitis tuis, ut non mo- 
veántur vestígia mea: in- 
clína aurem tuam, et ex- 
aúdi verba m ea: mirífica 
misericórdias tuas, qui sal- 
vos facis sperántes in te, 
Dómine.

S e c r e t a
Oblátům tibi, Dómine, 

sacrifícium vivíficet nos 
semper et múniat. Per Do
minům nostrum. . .

O b ě t o v á n í .  Ž. 16,5,6-7.
Upevni kroky mé na ce

stách tvých, aby nekolí- 
saly šlépěje moje. Nakloň 
ucha svého a vyslyš slova 
má, divotvorným učiň mi
losrdenství svoje, jenž vy
svobozuješ doufající v te
be, Pane.

T i c h á  m o d l i t b a
Přinesená tobě, Pane, 

obět, obživuj nás stále a 
ochraňuj. Skrze Pána-na
šeho Ježíše Krista . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130. 
Třeli tichá modlitba dle libosti.

Comm.unio.  Ps. 42, 4.
Introíbo ad altáre Dei, 

ad Deum qui Iaetíficat ju- 
ventútem meam.

P o s t c o m m u n i o
Supplices te rogámus, 

omnípotens Deus: ut, quos 
tuis réficis Sacraméntis, 
tibi étiam plácitis móribus 
dignánier deservíre con- 
cédas. Per Dominům no
strum Jesum Christum. . .

K př i j í má ní .  Ž .42,4.
Přistoupím k oltáři Bo

žímu, k Bohu, jenž obvese- 
luje mne od mladosti mojí.

P o  p ř i j  í m á n í
Snažně tě prosíme, vše

mohoucí Bože, abys nám, 
jež svými občerstvuješ 
Svátostmi, tobě také líbez
nými mravy důstojně slou- 
žiti dopřál. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 131. 
Třetí modlitba dle Ubosli.
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Neděle druhá po Devífnjku
(Dominica in Quinquagesima)

Shrom ážd ění u sv. P e tra

.Budiž mi Bohem ochráncem a místem útočiště, 
abych byl spasen!*

Hřích a špína tohoto světa na nás dorážejí neustále. Bylí bychom 
ztraceni, kdybychom byli odkázáni na své vlastní síly. jenom pod 
ochranou Boží a s Jeho pomoci zbavíme se pout hříchu!

Dnes a po oba následující dny bývá vystavena nejsvětější Svátost 
Oltářní. Utecme se pod ochranu neposkvrněného Beránka, aby nás 
chránil tyto dny hříšného veselí, které právě přednostem stává se 
lak bezuzdnýml (Kdo v době mezi 2. nedělí po Devítníku a Po
peleční středou jde ke sv. zpovědi a sv. přijímání a pomodlí se 
před vystavenou Nejsvětější Svátostí na úmysl sv. Otce, získá plno- 
mocný odpustek.)

Introi tus .  Ps. 30,3-4.
Esto mihi in Deum pro- 

iectórem, ei in locum re
fugii, ui salvum me fácias: 
quóniam firmaméntum me- 
um, et refugium meum es 
tu: et propter nomen iuum 
dux mihi eris, el enútries 
me.

Ps. i b. 2. In te, Dómine, 
sperávi, non confúndar in 
aeiérnum: in jusiítia iua 
líbera me, et éripe me.

Ý. Gloria Patř i . . .
O r a t i o

Preces nosiras, quaesu- 
mus Dómine, cleménter 
exaúdi: atque a peccató- 
rum vínculis absolútos, ab 
omni nos adversitáie cu- 
stódi. Per Dominům . . .

Modlitba za přímluvu Svatých,
Třetí modlitba dle libosti.

Vstup.  Z. 30, 3-4.
Budiž mi Bohem ochrán

cem a místem útočiště, a- 
bych byl spasen, nebof sí
la má a útočiště moje jsi 
ty. A pro jméno své vůd
cem mi buď a živ mne.

Z. tam  t. 2. V tebe jsem, 
Pane, doufal, af nejsem 
zahanben na věky; pro 
spravedlnost svou vysvo
boď mne a vytrhni mne.

Ý. Sláva Otc i . . .
M o d l i t b a

Prosby naše, prosíme, 
Pane, dobrotivě vyslyš: a 
nás, pout hříchů zproštěné, 
ode všeho proiivenství o- 
chraň. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .  
sir. 127.
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L é c I i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apoštol i z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínthios. c. 13,1-13. ke Korintským. 13,1-13.

Všechen náš boj a všechna naše vítězství jsou bezcenná, ne* 
j$oU'H podnikána z Lásky. Jakými vlastnostmi se musí křesfanská 
láska honosili, to nám ukazuje sv. Pavel v dnešním svém nád
herném listě. Pouze taková láska k Bohu a k bližním nás osvobodí 
od všech poul o učiní z nás dítky Boží.

Fratres. Si linguis hó- 
minum loquar et Angeló- 
rum, charitátem autem non 
hábeam, factus sum velut 
aes sonans, aut cýmbalum 
tíniens. Et si habúero pro- 
phetíam, et nóverim mysté
ria omnia, et omnem scién- 
tiam: etsi habúero omnem 
fidem, ita ut montes tráns- 
feram, charitátem autem 
non habúero, nihil sum. 
Et si distribúero in cibos 
paúperum omneš facultá- 
tes meas, et si tradídero 
corpus meum, ita ut ár- 
deam, charitátem autem 
non habúero, nihil mihi 
prodest. Cháritas pátiens 
est, benígna est. Cháritas 
non aemulátur, non agit 
pérperam: non inflétur, non 
est ambitiósa: non quaerit 
quae sua šunt, non irritá- 
tur: non cógitat malum: 
non gaudet super iniqui- 
táte, congaúdet autem ve- 
ritáti. Ómnia suffert, omnia 
credit, ómnia sperat, óm
nia sústinet. Cháritas num-

Bratři, kdybych mluvil 
jazyky lidskými i anděl
skými, lásky však neměl, 
byl bych jako měď zvučící 
a jako zvonec znějící. A 
kdybych měl proroctví a 
znal všecka tajemství a 
veškerou vědu a kdybych 
měl všecku víru, takže bych 
hory přenášel, lásky však 
kdybych neměl, ničím bych 
nebyl. A kdybych rozdal 
na pokrmy chudých veške- 
ren statek svůj a vydal své 
tělo k spálení, lásky však 
kdybych neměl, nic by mi 
to neprospělo. Láska jest 
shovívavá, dobrotivá; lá
ska nezávidí, nechlubí se, 
nenadýmá se, není cti
žádostivá, nehledá svého 
prospěchu, neroztrpčuje 
se, nemyslí o zlém, nera
duje se z nepravosti, nýbrž 
raduje se s pravdou; vše
cko snáší, všemu věří, vše
ho se naděje, všecko pře- 
trpivá. Láska nikdy nepře
stává; buďže (jest u koho 
dar) proroctví, zanikne,
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quam éxcidif: sivé pro- 
phetíae evacuabúnlur, si
vé linguae cessábunt, si
vé sciéntia destruétur. Ex 
parte enim cognóscimus, 
et ex parte prophetámus. 
Cum autem vénerit, quod 
perféctum est, evacuábi- 
tur, quod ex parte est. 
Cum essem párvulus, lo- 
québar ut párvulus, sapié- 
bam ut párvulus. Quando 
autem factus sum vir, eva- 
cuávi, quae erant párvuli. 
Vidémus nunc per spécu- 
lum in aenígmate; tunc 
autem fácie ad fáciem. 
Nunc cognósco ex parte: 
tunc autem cognóscam, si- 
eut et cógnilus sum. Nunc 
autem manent, fides, spes, 
cháritas, tria haec: major 
autem horum est cháritas.
C r a d u a l e .  P s .76,15,16.

Tu es Deus, qui facis 
mirabília solus: notám fe- 
císti in Céntibus virtútem 
tuam. IP. Liberásti in brá- 
chio tuo pópulum tuum, 
fílios Israel et Joseph.

Trac tus .  Ps.99,1-2.
Jubiláte Deo omnis ter- 

ra: servíte Domino in lae- 
títia. tf. Intráte in con- 
spéctu ejus in exsultatióne: 
scitóte, quod Dóminus ipse

aneb (dar) jazyků, přesta
ne, aneb poznání, zanikne. 
Nebof částečně (jen) po
znáváme, částečně proro
kujeme: když však přijde 
to, co jest dokonalé, pře
stane to, co jest částečné. 
Když jsem byl dítkem, mlu
vil jsem jako dítě, smýšlel 
jsem jako díté, soudil jsem 
jako dítě; když však jsem 
se stal mužem, odložil 
jsem , co bylo dětinské. 
Nyní patříme skrze zrcadlo 
v záhadě, ale tehdy tváří 
v tvář; nyní poznávám čá
stečně, ale tehda poznám 
úplně, jakož i úplně po
znán jsem. Nyní však trvají 
víra, naděje, láska, tyto 
tři; ale největší z nich jest 
láska.

S tupňový  zpěv. Z. 76.
Ty js i Bůh, který jediný 

činíš divý; proslavil jsi 
mezi národy moc svou. 
UT. Vysvobodil jsi rame
nem svým národ svůj, sy
ny Israele a Josefovy.

Trak tu s .  Ž. 99,1-2.
Plesejte Bohu všecky ze

mě; služte Pánu s radostí. 
iP. Předstupte před obličej 
jeho s jásáním ; vězte, že 
Pán sám jest Bůh. IP. On
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est Deus. T . Ipse fecit nos, učinil nás a ne my sami; 
et non ipsi nos: nos autem my pak jsme lid jeho a 
pópulus ejus, el oves pá- ovce pasivy jeho. 
scuae ejus.

E v a n g e l i u m
t  Sequěntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 18. podle Lukáše. 18, 31-43.
Děkujme Božskému Spasiteli pokorně za jeho umučení a smrl, 

k nimž se v dnešním Evangeliu dobrovolně ubírá a jimiž nás'osvo
bodí od pout hříchů a otevře říši Lásky. Prosme ho o světlo duše 
a rozjímejme, co všecko pro nás naprostá Láska podniklo. Ukazu
jeme jí  vzorným životem svou vděčnost?

In illo lémpore: Assúmp- 
sit jesus duódecim, et ait 
illis: Ecce ascéndimus Je- 
rosólymam, et consumma- 
búntur omnia, quae scripta 
šunt per Prophétas de Fí- 
lio hóminis. Tradélur enim 
Céntibus, et illudétur, et 
flagellábilur, et conspué- 
tur: et postquam flagellá- 
verinf, occídenf eum, et 
tértia die resúrget. Et ipsi 
nihil horum intellexérunt, 
et erat verbum istud ab- 
scónditum ab eis, et non 
intelligébant, quae dice- 
bántur. Facfum est autem, 
cum appropinquáret Jeri
cho, caecus quidam se- 
débat secus viam, mendí- 
cans. El cum audíret tur- 
bam praetereúntem, inter- 
rogábat, quid hoc esset. 
Dixérunt autem ei, quod 
Jesus Nazarénus transíret. 
Et clamávit, dicens: jesu,

Za onoho času Pán Je
žíš pojav k sobě dvanáct 
(učedníků), řekl jim: „Hle, 
vstupujeme do Jerusalema, 
a dokoná se (lam) všecko, 
co psáno jest skrze pro
roky o Synu člověka; bude 
toliž vydán pohanům a bu
dou se mu posmívati a ho 
bičovati a na něj plivali, 
a když je j zbičují, zabijí 
ho; ale třetího dne vstane 
zmrtvých." Oni však nesro
zuměli z toho ničemu, a 
bylo to slovo skryto před 
nimi, a nepoznali, co bylo 
řečeno. Stalo se pak, když 
se přibližoval k Jerichu, 
slepec jeden seděl podle 
cesty a žebral. A uslyšev 
zástup mimo jiti, tázal se, 
co to jest. A řekli mu, že 
Ježíš Nazaretský tudy jde. 
1 zvolal, řka: „Ježíši, synu 
Davidův, smiluj se nade 
mnou 1“ Ale ti, kteří šli na-
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fili David, miserére mei. 
Et qui praeíbant, increpá- 
bant eum, ut iacéret. Ipse 
vero multo magis clamá- 
bat: Fili David, miserére 
mei. Stans autem Jesus, 
jussit illum addúci ad se. 
Ei cum appropinquásset, 
interrogávit illum, dicens: 
Quid iibi vis fáciam? At 
ille dixit: Dómine, ut ví- 
deam. Et Jesus dixit 1111: 
Réspice, fides tua le sal- 
vum fecit. Et conféstim vi- 
dii, el sequebáiur illum, 
magníficans Deum. Et om- 
nis plebs, ut vidit, dědit 
laudem Deo. C re d o .

Offe r to r ium .  Ps. 118.
Benedíctus es Dómine, 

doce me justificatiónes 
tuas: inlábiismeispronun- 
iiávi omnia judícia orís iui.

S  e c r e]t a
Haec hóstia, Dómine 

quaesumus, emúndet no- 
sira delícta: et ad sacri- 
fícium celebrándum, sub- 
ditórum tibi córpora men- 
tésque sanctíficei. Per Do
minům nosirum . . .

před, domlouvali mu, aby 
mlčel. On však více křičel: 
„Synu Davidův, smiluj se 
nade mnou.“ I zastavil se 
ježíš a kázal ho k sobě 
přivésli. A když se při
blížil, otázal se ho (řka): 
„Co chceš, abych ti uči
nil?- On pak řekl: „Pane, 
af vidím." I řekl mu Ježíš: 
„Prohlédni; víra tvá tě 
uzdravila.- A ihned pro
hlédl, a šel za ním ve
lebě Boha. A veškeren 
lid uzřev to, vzdal chválu 
Bohu.

Následuje C r e d o . 

O b ě to v á n í .  Ž. 118 ,12-15.
Požehnaný jsi, Pane, uč 

mne ustanovením svým; 
rty svými prohlašoval jsem 
všecka ustanovení úst tvých.

T i c h á  m o d l i t b a
Tálo obět, Pane, prosí

me, nechf smyje naše viny 
a ke slavení oběti nechf 
iěla a duše fobě podda
ných posvětí. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krisla, Syna 
tvého . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Communio .  Ps. 77. K p ř i j ím á ní .  Ž .77,29.30. 
Manducavéruni, et sátu- Jedli a nasytili se do 

ráti šunt nimis, et desidé- vůle a touhu je jich  vy-
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rium eórum áttulil cis Dó- 
minus: non šunt fraudáti 
a desidério suo.

P o s t c o m m u n i o  
Quaesumus, omnípolens 

Deus: ut, qui coeléstia 
aliménta percépimus, per 
haec conira omnia advérsa 
muniámur. Per Dominům..

plnil jim Pán; nejsou zkla
máni v iouze své.

Po př i j í mání  
Prosíme, všemohoucí Bo

že, abychom, kteří jsme ne
beské pokrmy přijali, jimi 
proti všemu protivenství 
diráněni byli. Skrze Pána..

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 131. 
Třetí modlitba dle libosti.

DOBA SVATOPOSTNÍ
„Hle, nyní jest čas příhodný; 
hle, nyní jest den spasení!*

V době předpostní nám Církev svaté ukázala naši duchovní bídu 
a hříšnost a přesvědčila nás o naší nemohoucnosti povstali vlast* 
nimi silami k novému a bohulibému životu.

V době postní sesiluje ještě předchozí myšlenky a burcuje nás 
ze spánku hříchu poukazem na věčné tresiy. Předvádí nám život 
plný námahy a utrpení Spasitele, jenž z lásky k nám byl hotov 
trpěli za nás. Dává nám však také návod, jak bychom se mohli 
zprostiti pout hříchů a jak nabýt! sil k novému životu. Jest to hlavně 
půst, ke kterému nás vede a od něhož nese celá doba své jméno.

Naše všecka bída povstala lim, že tělo nabyto převahy nad duší, 
že žádosti těla umlčují louhu duše po Bohu. Musíme se tedy na* 
učiti přemáhat! tělo iím, že mu odpíráme podali, po čem tak ne* 
zřízeně touží. A není to jen jídlo, jímž získává nadbytek nepotřeb
ných sil, jest to také jeho touha po pohodlí a žádostivost všech 
pěti smyslů.

Postem se stáváme mistry v ovládání svých žádostí a toto mi
strovství je základem pro naše věčné blaho. Církev svátá však 
chce postem získali pro nás ještě něco — odpuštění hříchů. Svými 
hříchy nahromadili jsme si tolik trestů a nikdy jim neunikneme! 
Odčinění všech vin žádá nekonečná svatost Boha, která hříchy 
našimi byla pohaněna. Všichni z nás musíme zaplatit! do posled
ního haléře I Bůh jest však při své nekonečné Spravedlnosti také 
nekonečně milosrdný. Proto čeká na naše obrácení, dopřává nám 
života, abychom se mohli ze svých hříchů káli a dobrými skutky 
smýti svoje viny: „Hle, nyní jest čas příhodný; hle, nyní jest den 
spasení l*
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Půst jest jedním z těch dobrých skutků, jehož cena jest nesmírná. 
Člověk jest složen z duše a těla a oboji musí sloužit! Bohu. Byla 
by to špatná kajícnost, která by pozůstóvola pouze z lítosti a zkrou
šeností srdce a na tělo se nevztahovala; všecky naše duševní stavy 
obrážejí se na našem těle. Tělo bylo hlavní příčinou naší vzpoury 
proti Bohu, nemůžeme je tedy vyjmouti z pokání!

Druhým dobrým skutkem, k němuž nás Církev v tuto dobu vybízí, 
jest modlitba. Tak jako slovem „půst" Církev rozumí nejen ode
jmutí potravy, ale t přemáhání zlých náklonností, útěk před hříchem 
osnahu o ctnost, tak slovem „modlitba" rozumí každou příležitost, 
při níž se duše obrací k Bohu. Jest to hlavně návštěva chrámu, 
obcování mši svaté, vyslechnutí kázání, křížové cesta a rozjímání 
o utrpení Kristově. Nejkrásnéjší modlitbou jest zbožné přijímání 
Svátostí.

Jiným dobrým skutkem jest almužna. To, co jsme postem a jiným 
odříkáním ušetřili na sobě, to rozdáváme těm, kterým bylo neustálé 
odříkání dáno již do kolébky — chudým. Almužnou smyjeme mnoho 
svých vin a cvičíme se v lásce k bližnímu, v němž milujeme Krista 
samého.  ̂ Slovem „almužna" myslí Církev svaté opět všecko milo
srdenství  ̂jež prokazujeme druhým; může tedy i nejchudší rozdá
vali almužnu.

Postní dobou označuje Církev 40Udenní přípravu na Velikonoce. 
Tímto Číslem nám chce připomenoutí 40tidenní půst Spasitele, jenž 
vzal na sebe naše hříchy a postem se připravoval na zvěstování 
radostného Evangelia; 40 dní omýval při potopě deši hříšnou zemi, 
40 roků musili Israelité bloudit! vpouští, dříve než směli vstoupilí 
do zaslíbené země, 40 dní se musil postili Mojžíš a potom dostal 
pro lid desky Zákona, 40 dní postě se putovat prorok Eliáš k hoře 
Horeb  ̂ kde se mu dostalo významného Zjevení. Tímto způsobem 
bylo číslo 40 ve Zjevení posvěceno kajícností, postem, ocišfo- 
váním a milostí.

Církev sv. snaží se vším možným způsobem dovést! nás k pokání. 
Nepředzpěvuje nám radostného „Aleluja"; místo něho zpívá vážný 
nápěv (Traktus). Ani „Sláva na výsostech Bohu" se nedotkne na
šeho sluchu. Varhany zmlknou, s oltářů zmizí relikvie 1 květiny 
a kněz se obléká ve Halová,roucha. Tím způsobem nás chce Církev 
soustředili k oplakávání našich hříchů a ukázali, jak vzpomínka 
na ně nás má přimetl k pokání a k trpělivému nesení denního 
kříže. — V prvních dobách křesťanství byla doba postní nejen 
přípravou na Velikonoce, ale i přípravou katechumenů na křest $v. 
Tím si vysvětlíme narážky na křest, jež v době postní v liturgii 
přicházejí.

Popeleční středa
„Smilováváš se nade všemi. Pane, 
a nic nenávidíš z toho, co jsi učinili" 

Poslní doba nese v latině své jméno od příští neděle Quadra* 
geslma, t. j .  čtyřicátý den (před Vzkříšením Páně), které jest
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šestým týdnem před Velikonocemi. Jelikož dle nynějšího počítání 
by pást írvai pouze 36 dní, přidává Církev ještě 4 dny nazpět a 
počíná tedy půst dnešní středou. Středa tato se nazývá Popeleční, 
neboť přede mší sv. světí kněz popel z ratolestí, které byly syě* 
ceny na Květnou neděli minulého roku, a znamená jím čela věncích 
nebo na hlavy jejich jej sype, říkaje: „Pomni člověče, že prach jsi 
a v prach se obrátíš!* Jest lo slavnostní uvedení do postní doby.

Zvyk ten se  zachoval z dávných dob křesťanství, kdy na počátku 
postní doby veřejní kajícnící byli tímto úkonem zasvěceni poslu a 
pokání. Později tento významný obřad přenesl se na všecky věřící.

Připomeňme si ledy dnes, že jsm e pouhý prach a že každé 
chvíle se  múze náš život skončili. Využijme času, jehož nám Buh 
dopřává a zničme své hříchy upřímnou lítostí a ohněm Lásky k Bohu!

Svěcení
Antiphona .  Ps. 68,17.
Exaúdi nos, Dómine, 

quóniam benígna esf mi- 
sericórdia tua: secúndum 
multitúdinem miseratió- 
num tuárum réspice nos, 
Dómine.

Ps. ib. 2. Salvum me 
fac, Deus: quóniam infra- 
vérunf aquae usque ad 
ánimam meam.

V. GloriaPalri.. Repetilur: 
Exaúdi nos, Dómine.

Dóminus vobíscum.
$ .  Ei cum spiritu tuo.

O r é m u s :
Omnípotens sempitéme 

Deus.parce poeniténtibus, 
propiliáre supplicániibus: 
et míttere dignéris sanc- 
tum Angelům luum de coe- 
lis, qui bene f  dícat, et 
san ctíf fičet hos cíneres,

popelu
Anti fona .  Ž. 68,17.
Vyslyš nás, Pane, nebof 

dobrotivé jest milosrden
ství tvé; podle množství 
slitování svých shlédni na 
nás, Pane.

Z. tam i. 2. Spas mne, 
Bože, nebof dostoupily vo
dy až k duši mojí.

V .  S l á v a  O t c i . .  Opakuje se: 
Vyslyš ná s . . .

V. Pán s vámi.
$ .  I s duchem tvým.

M o d l e m e  s e :
Všemohoucí, věčný Bo

že, odpusť kajícím, slituj 
se nad pokorné prosícími. 
Rač seslati svátého Anděla 
svého s nebe, aby f  po
žehnal a f  posvětil tento 
popel, by byl lékem spas-
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ut sint remédium salúbre 
omnibus nomen sanctum 
tuum humíliter imploránti- 
bus, ac semetípsos pro con- 
sciéntia delictórumsuórum 
accusánfibus, ante con- 
spéctum divínae clemén- 
tiae tuae facínora sua de- 
plorántibus, vel sereníssi- 
mam pietátem tuam sup- 
plíciter obnixéque flagitán- 
fibus: ef praesta perinvo- 
catiónem sanctíssimi nó- 
minis tui: ut, quicúmque 
per eos aspérsi fúerint, pro 
redemptióne peccatórum 
suórum, córporis sanitá- 
tem, et ánimae tutélam per- 
cípiant. Per Christum, Do
minům nostrum. $ .  Amen.

O r é m u s :
Deus, qui non mortem, 

sed poeniténtiam desíde- 
ras peccatórum: fragititá- 
tem conditiónis humánae 
benigníssime réspice: et 
hos cíneres, quos causa 
proferéndae humilitátis, at- 
que promeréndae véniae, 
capítibus nostris impóni 
decérnimus, bene*f*dícere 
pro tua pieiáte dignáre: 
ut, qui nos cínerem esse, 
et ob pravitátis nostrae de- 
mérifum in púlverem rever- 
súros cognóscimus, pec
catórum omnium véniam,

ným všem, kteří jméno 
svaté tvoje pokorně vzý
vají a sebe samy pro vě
domí hříchů svých obvi
ňují, před tváří božské do
brotivosti tvé nepravosti 
svoje oplakávají, aneb pře- 
jasné dobrotivosti ivé po
korně a vroucně se dopro- 
šují. Propůjč na vzývání 
nejsvětějšího jména svého, 
aby všem, kdož jím (po
pelem) posypáni budou, 
vysvobození z hříchů je 
jich, zdraví těla a ochrany 
duše se dostalo. Skrze 
Krista, Pána našeho.

1$. Amen.

M o d l e m e  s e :  
Bože, jenž ne smrti, ale 

pokání sobě přeješ hříš
níků, na křehkost přiroze
nosti lidské nejdobrotivěji 
shlédni a tento popel, je jž  
na vyznání pokory a na 
zasloužení odpuštění na 
hlavy své sypati jsm e se 
rozhodli, požehnali ve 
své dobrotivosti rač, aby
chom, kteří popelem býti 
a pro vinu nešlechetnosti 
své v prach opět obrácenu 
býti se poznáváme, odpu
štění všech hříchů a od
měny kajícím zaslíbené
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et praemia poeniténlibus 
repromíssa, miscricórdiler 
cónsequi mereámur. Per 
Christum, Dominům no- 
slrum. Amen.

O r é m u s :
Deus, qui humiliatióne 

flécteris, et satisfactióne 
placáris: aurem tuae pie- 
iátis inclína précibus no- 
stris: et capítibus servó- 
rum tuórum, horum cíne- 
rum aspersióne contáctis, 
effúnde propítius grátiam 
tuae benedictiónis: ut eos 
et spiritu compunctiónis 
répleas, et quae juste po- 
stuláverint, efficáciter trí- 
buas: et concéssa perpé- 
tuo stabilita, et intácta ma- 
nére decérnas. Per Chri
stum, Dominům nostrum.

Amen.
O r é m u s :

Omnipotens sempitérne 
Deus, qui Ninivítis in cí- 
nere et cilicio poeniténti- 
bus, indulgéntiae tuae re- 
média praestitisti: concéde 
propítius; ut sic eos imi- 
témur hábitu, quátenus vé- 
niae prosequámur obténtu. 
Per Dominům nostrum. . .

milostivě dosáhnouti za
sloužili. Skrze Krista, Pána 
našeho.

Amen.
M o d l e m e  s e :

Bože, jenž pokořením se 
býváš přemáhán a dosti- 
učiněním usmiřován, na
kloň ucha své dobrotivosti 
k prosbám našim a na hla
vy služebníků svých, to
hoto popelu posypáním 
dotknutých, blahosklonně 
milost svého požehnání 
vylej. Naplň je  duchem 
zkroušenosti a oč by spra
vedlivě žádali, skutečně 
uděl; a ustanov, af udě
lené věčně zajištěno a ne
porušeno zůstane. Skrze 
Krista, Pána našeho.

9 .  Amen.
M o d l e m e  s e :

Všemohoucí, věčný Bo
že, jenž js i Ninivetským, 
v popelu a žíněném rou
chu se kajícím, léčivé od
puštění své udělil, popřej 
milostivě, af tak je  napodo
bíme v chování, bychom 
(jako oni) odpuštění došli. 
Skrze Pána našeho . . .

Po té pokropí kněz popel svěcenou vodou, okuřuje kadidlem 
a sype na hlavy věřících se slovy: „Pomni, člověče. Že prach jsi 
a že v prach se obrátíšl* Mezi tím se zpívá:

158

Immutémur hábitu, in cí- 
nere el cilicio: jejunémus, 
et plorémus ante Domi
nům: quia multum miséri- 
cors est dimíttere peccáta 
nostra Deus noster.
Al i a An t i p h o n a  ibid.17.

Inter vestibulum et altá- 
re plorábunt sacerdótes 
ministři Domini, et dicent: 
Parce, Dómine, parce pó- 
pulo iuo: et ne claudas 
ora canéntium te, Dómine.

Sequítur:
$ .  Esth. 13, Joel 2. Emen- 

démus in mélius, quae ig- 
noránter peccávimus: ne 
súbito praeoccupáli die 
morlis.quaerámusspátium 
poeniténtiae, et inveníre 
non possímus. '  Atténde, 
Dómine, et miserére: quia 
peccávimus tibi.

Ps. 78,9. Adjuva nos, 
Deus salutáris noster: et 
propfer honórem nóminis 
tui, Dómine, líbera nos. 
Atténde, D óm ine...

Gloria Pat ř i . . .  At
ténde, Dóm ine. . .

Ý. Dóminus vobíscum!
1$. Et cum spiritu tuo!

O r é m u s :
Concéde nobis, Dómi

ne, praesídia milítiae chri-

A n t ip h o n a .  Jo e l .2 ,1 3 .
Zaměňme roucha svá. 

V popelu a rouchu žíně
ném posfme se a plačme 
před Pánem, nebof velmi 
milosrdný jest a odpustí 
hříchy naše, Bůh náš.
J i n á  a n t i f o n a  tamt. 17.

Mezi síní a oltářem 
nechf lkají kněží, služeb
níci Páně, a řkou: Ušetř, 
Pane, ušetř lidu svého a 
nezavírej úst oslavujících 
Tebe, Pane.

Následuje:
Est. 13, Joel 2. Na

pravme, v čem nerozvážně 
jsm e zhřešili, abychom, 
náhle překvapeni dnem 
smrti, nehledali času k po
kání a nalézti nemohli. * 
Popatř, Pane, a smiluj se, 
nebof jsm e zhřešili tobě.

$T. Ž. 78, 9. Pomoz nám, 
Bože, Spasiteli náš, a pro 
čest jm éna svého, Pane, 
vysvoboď nás. Popatř, 
Pane, a smiluj s e . . .

Sláva O tci. .  Popatř, 
Pane, a smiluj s e . . .

V. Pán s vámil
1$. I s duchem tvým!

M o d l e m e  s e :
Dej nám, Pane, službu 

bojovnictví křesťanského

A n t i f o n a .  J o e l 2 ,1 3 .
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stiánae sanctis inchoáre zahájiti svátými posty, a- 
jejúniiscutconfraspiritáles bychom, proti duchovním 
nequítias pugnatúri, conti- neřestem majíce bojovati, 
néntiae muniámur auxíliis. pomocí zdrželivosti byli 
Per Chrisium, Dominům chráněni. Skrze Krista, Pá- 
nostrum. ]$. Amen. na našeho, fý. Amen.

Mše svaiá
S h ro m á ž d ě n i u sv. S a b in y

Bůh jest nekonečně milosrdný a rád odpouští lomu, kdo svých 
hříchů lituje. Vstupme tedy do postní doby s vroucí zbožností a se
trvejme v ní až do konce, plníce, k čemu nás Církev svaté vybízí I

I n i r o i t u S .  Sap. 11, 24, 25,27. V s t u p .  Moudr. 1 1 , 24, 25 a 27.

Miseréris omnium, Dó- Smilováváš se nade vše- 
mine, et nihil odísti eórum, mi, Pane, a nic nemáš 
quae fecísii, dissímulans v nenávisti z toho, co jsi 
peccáta hóminum propter učinil; přehlédáš hříchy 
poeniténtiam, et parcens lidí pro pokání a šetříš 
illis: quia tu es Dóminus jich, nebof ty js i Pán, Bůh 
Deus noster. náš.

Ps. 56, 2. Miserére mei Ž. 56,2. Smiluj se nade 
Deus, miserére mei: quó- mnou, Bože, smiluj se na- 
niam in ie confídit ánima de mnou, nebof v tebe 
mea. doufá duše moje.

Gloria P a iri. . .  Hí. Sláva Ot c i . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Praesta, Dómine, fidéli- Uděl, Pane, věřícím 

bus tuis: ut jejúniórum ve- svým, af postní úctyhod- 
neránda solémnia, et cón- nou slavnost s náležitou 
grua pietáte suscípiant, et zbožností počnou a v ne- 
secúra devotióne percúr- rušené oddanosti tráví, 
rant. Per Dom inům ... Skrze Pána n ašeh o ...

Ode dneška až k neděli Smrtelné přibírají s e  je š tě  následující 
dvě modlitby:

Za přím lu vu  S v a tý c h , str. 127.
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Z a ž iv é  i
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui vivórum domi
na ris simul et mortuórum, 
omniúmque miseréris, 
quos tuos fide et opere 
futúros esse praenóscis: 
tesúpplices exorámus; ut, 
pro quibus effúndere pře
češ decrévimus, quosque 
vel praesens saeculum ad- 
huc in carne rétinet, vel 
futurum jam exútos cór- 
pore suscépit, intercedén- 
ti bus omnibus Sanctis tuis, 
pietátis tuae cleméntia, 
omnium delictórum suó- 
rum véniam consequániur. 
Per Dominům nostrum. . .

L é c t i o

m r tv é

Všemohoucí, věčný Bo
že, jenž nad živými vlád
neš zároveň i nad mrtvý
mi a smilováváš se nade 
všemi, jež  věrou a skutky 
jednou svými býti předví
dáš; pokorně tebe vzývá
me, aby ti, pro něž vysí
lat! modlitby jsm e se roz
hodli a které buď časný 
věk v těle dosud zdržuje, 
nebo budoucí těla zbave
né již přijal, na přímluvu 
všech Svatých tvých z mi
lostivé dobrotivosti dosáh
li odpuštění všech hříchů. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

Č t e n í
Joélis Prophétae. c. 2 ,12-19. z proroka Joele 2,12-19.

Slova dnešní epištoly jsou výzvou pro všecky, aby činili pokání 
z hříchů. Toto má býti však vnitřní a upřímné, a ne jen zevně pro
jevované, aniž srdce při tom cítila opravdové lítosti, čiňte pokání 
s velkou ochotou, nebof hle. Pán Čeká dychtivě na to, aby nám 
očištěným mohl prokazovali opět dobro!

Haec dicit Dóminus: Toto praví Hospodin :
Convertímini ad me in iolo „Obratle se ke mně celým
corde vestro, in jejúnio, et 
in fléfu, et in planetu. Et 
scíndite corda vesira, et 
non vestiménta vestra, et 
convertímini ad Dominům, 
Deum vestrum: quia be- 
nígnus et miséricors est, 
páfiens ei muitae miseri- 
córdiae, et praestábilis su
per malítia. Quis scit, si

svým srdcem, (a to) s po
stem, a s pláčem, i s kví
lením. Roztrhněte však 
srdce svá a ne roucha, a 
tak vrafte se k Pánu, Bohu 
svému; neboř je  dobrotivý 
a milosrdný, shovívavý a 
velmi milostivý, přístupný 
slitování nad neštěstím. 
Kdo ví, zda neobrátí se,
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convertótur, et ignóscal, et 
relínquat post se benedic- 
iiónem, sacrifícium, et li- 
bámen Domino Deo ve- 
stro? Cánite tuba in Sión, 
sanctificáte jejúnium, vo- 
cáte coetum, congregále 
pópulum, sanctificáte ec- 
clésiam, coadunáte senes, 
congregále párvulos, et su- 
géntes úbera: egrediátur 
sponsus de cubíli suo, et 
sponsa de thálamo suo. 
Inter vestibulum et altére 
plorábunt sacerdótes mi
nistři Domini, et dicent: 
Parce, Dómine, parce pó- 
pulo luo: et ne des here- 
ditátem tuam in oppró- 
brium, ut dominénlur eis 
natiónes. Quare dicunt in 
pópulis: Ubi esf Deus eó- 
rum? Zelátus est Dóminus 
terram suam, et pepércit 
pópulo suo. Et respóndit 
Dóminus, et dixit pópulo 
suo: Ecce ego mittam vo- 
bis fruménfum, et vinum, 
et oleum, et replebimini 
eis: et non dabo vos ultra 
oppróbrium in Céntibus: 
dicit Dóminus omnipotens.

Gr a d u a l e .  Ps.56,2ei4.
Miserére mei, Deus, mi- 

serére mei: quóniam in te 
confídit ánima mea. Sr. Mi
sii de coelo, et Iiberávit

by odpustil,ja zda nenechá 
po sobě požehnání k obě
ti, k úlitbě Pánu, vašemu 
Bohu ? Trubte troubou na 
Siónu, ustanovte půst svá
tý, svolejte schůzi; af se 
lid sejde, af posvětí se 
obec, shromažďte starce, 
seberte děti, také ty, které 
prsů požívají; af vyjde že
nich z pokojíka svého a 
také nevěsta ze své lož
nice. Mezi síní a oltářem 
af pláčou kněží, sluhové 
Hospodinovi. Af řeknou: 
,Odpusř, Pane, lidu své
mu, nedávej majetku své
ho v pohanění, aby nad 
ním pohané panovali; proč 
by mělo se říkali mezi ná
rody: ,Kde jest Bůh je 
ji c h ? '“ I počal řevnit Pán 
na svou zemi a odpustil 
lidu svému. Vyslyšel Ho
spodin lid svůj a řek l: 
„Ejhle, já  vám pošlu obilí, 
vína i oleje — do sytosti, 
a nedám vás již v potupu 
mezi pohany!" praví Pán 
všemohoucí.

S t u pňo v ý  zpěv. Ž .56.
Smiluj se nade mnou, 

Bože, smiluj se nade mnou, 
nebof v tebe doufá duše 
má. Ý. Poslal s nebe a
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me: dědit in oppróbrium 
conculcántes me.

T ra c tu s . Ps. 102,10.
Dómine, non secúndum 

peccáta nostra, quae fé- 
cimus nos: neque secún
dum iniquitátes nosí ras re- 
tríbuas nobis.

1t. Ps. 78, 8-9. Dómine, 
ne memíneris iniquitátum 
nostrárum antiquárum: či
to antícipent nos miseri- 
córdiae tuae, quia paúpe- 
res facti sumus nimis. ý .
(Ad hune veršům genuflectítur.)
Adjuva nos, Deus salutáris 
noster: et propter glóriam 
nóminis tui, Dómine, líbe- 
ra nos: et propítius esto 
peccátis nosiris, propter 
nomen tuum.

vysvobodil mne, dal v opo
vržení šlapající po mně.

T ra k tu s . Ž. 102,10.
Pane, ne podle hříchů 

našich, kterých jsm e se 
dopustiti my, aniž podle 
nepravostí našich splácej 
nám.

Ž. 78, 8-9. Pane, ne
vzpomínej nepravostí na
šich starých. Nechf rychle 
předejde nás milosrden
ství tvé, nebof ubohými 
velice jsme se stali. Ý. 
(Zde se pokleká.) Pomoz nám, 
Bože, Spáso naše, a pro 
slávu jména svého, Pane, 
vysvoboď nás a milostiv 
buď hříchům našim pro 
jméno své.

E v a n g e l i u m
-j- Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 6. podle Matouše. 6,16-21.
Spasitel sám nám ukazuje, jaký má býlí pást náš. Kajícnost 

naše má sice hořekovati nad urážkami, ktere jsme učinili Bohu, 
má vsak býti provázena blahou nadějí na odpuštění, nebof Běh 
kajícníka nezavrhuje; k čemu tedy zasmušovati tváře? Konejme 
svá postní cvičeni z lásky k Bohu, jehož nekonečnou Dobrotivost 
jsme svými hříchy urazili a nechtějme býti za to obdivováni; tvář 
naše nechf prozrazuje radostnou ochotu všecko v této posvátné 
době napravili, čím*jsme se proti nejvýš dobrému Bohu prohřešili!

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán Je- 
jesusdiscípulissuis: Cum žíš řekl učedníkům svým: 
jejunátis, nolíte fíeri sieut „Když se postíte, nebuďte 
hypócritae, tristes. Extér- jako pokrytci zasmušilí; 
minant enim fácies suas, nebof pošmuřují tváře své, 
ut appáreant homínibus je - aby zjevno bylo lidem,
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junántes. Amen dico vobis, 
quia recepérunl mercédem 
suam. Tu autem, cum je- 
júnas, unge caput tuum, 
et fáciem tuam lava, ne 
videáris homínibus jejú- 
nans, sed Patři tuo, qui 
est in abscóndito: et Pater 
tuus, qui vidět in abscón
dito, reddet tibi. Nolíte 
Ihesaurizáre vobis thesaú- 
ros in terra, ubi aerúgo et 
linea demolítur: et ubi fu- 
res effódiunt, et furántur. 
Thesaurizáte autem vobis 
thesaúros in coelo: ubi ne- 
que aerúgo, neque tínea 
demolítur; et ubi fures non 
effódiunt, nec furántur. Ubi 
enim est thesaurus tuus, ibi 
est et cor tuum.

Of f e r t o r i um.  Ps. 29.
Exaltábo te, Dómine, 

quóniam suscepísti me, 
nec delectásti inimícos 
meos super me: Dómine, 
clamávi ad te, et sanásti 
me.

S e c r e t a
Fac nos, quaesumus Dó

mine, his munéribus offe- 
réndis conveniénter aptá- 
ri: quibus ipsíus venerá- 
bilis Sacraménti celebrá- 
mus exórdium. Per Dómi- 
num nostrum . . .

Za p řím lu vu  S

že se postí. Amen pravím 
vám, vzali odplatu svou. 
Ty však, když se postíš, 
pomaž hlavu svou a tvář 
svou umyj, aby nebylo 
zjevno lidem, že se postíš, 
nýbrž Otci tvému, jenž jest 
ve skrytě; a O tec tvůj, 
jenž vidí ve skrytě, od
platí tobě. Neskládejte so
bě pokladů na zemi, kde 
rez a mol kazí, a kde zlo
ději vykopávají a kradou; 
ale skládejte sobě pokla
dy v nebi, kdežto ani rez 
ani mol nekazí, a kde 
zloději nevykopávají aniž 
kradou. Neboř kde jest 
poklad tvůj, tam jest i 
srdce tvé.“

O b ě t o v á n í .  Ž. 29, 2-5.
Velebili budu tebe, Pa

ne, neboř jsi mne přijal a 
nedal jsi jásat nepřátelům 
mým nade mnou. Pane, 
volal jsem k tobě a uzdra
vil jsi mne.

T i c h á  m o d l i t b a
Učiň nás, prosíme, Pa

ne, náležitě způsobilými 
k obětování těchto darů, 
jimiž slavíme počátek této 
doby velebné. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého, jenž s tebou. . .

-a lý c h , str. 127.
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Za ž iv é
Deus, cui soli cógnitus 

est númerus electórum in 
supérna felicifáte locán- 
dus: tríbue, quaesumus, ui 
intercedéntibus omnibus 
Sanctis tuis, universórum, 
quos in oratióne commen- 
dátos suscépimus, et om
nium fidélium nómina, beá- 
tae praedestinatiónis liber 
adscrípta retíneat. Per Do
minům nostrum. . .
Communi o .  P s .l ,2 e t3 .

Qui meditábitur in lege 
Domini die ac nocte, da- 
bil fructum suum in tém- 
pore suo.

P o s t c o m mu n i o
Percépta nobis, Dómi

ne, praebeant Sacraménta 
subsídium: ut tibi grata 
sint nostra jejúnia, et no
bis profíciant ad medélam. 
Per Dominům nostrum . . .

Za přímluvu S 
Za živé

Puríficent nos, quaesu
mus, omnípofens et misé- 
ricors Deus, Sacraménta, 
quae súmpsimus: et inter
cedéntibus omnibus Sanc
tis tuis praesta; ut hoc 
tuum Sacraméntum non sit 
nobis reátus ad poenam, 
sed intercéssiosalutárisad

I mrt vé
Bože, jemuž jedinému 

znám jest počet vyvole
ných pro svrchovanou bla
ženost určených; dej, pro
síme, aby na přímluvu 
všech Svatých tvých jm é
na všech, již nám v mod
litbu doporučeni byli, ja 
kož i jména všech věřících, 
kniha blaženého předur
čení obsahovala vepsaná. 
Skrze Pána našeho. . .
K př i j í mání .  Z . l , 2 a 3 .

Kdo rozjímati bude o 
zákoně Páně dnem i no
cí, vydá ovoce své v čas 
svůj.

P o  př i j í má n í
Přijaté Svátosti, Pane, 

nechř nám poskytnou po
moci, aby naše posty byly 
tobě příjemný a nám slou
žily za lék. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista . . .  

va i ých ,  sir. 131. 
i mr l vé

Nechř očistí nás, prosí
me, všemohoucí a milo
srdný Bože, Svátosti, jež 
jsme přijali a na přímluvu 
všech Svatých svých uděl, 
aby tato tvoje Svátost ne
byla nám obviněním pro 
trest, nýbrž přímluvou za 
spásu; budiž smytím vin,
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véniam: sil ablútio scéle- budiž posilou křehkých, 
rum, sit forlitúdo fragílium, budiž proti všem nebezpe- 
sit contra omnia mundi čím světa záštitou, budiž 
perícula firmaméntum: sit pro živé i mrtvé věřící od- 
vivórum atque mortuórum puštěním všech poklesků, 
fidélium remíssio omnium Skrze Pána našeho Ježíše 
delictórum. Per Dominům.. Krista, Syna tv éh o ...

Po té říká se ješlě  zvláštní kajícná modlitba; podobně děje se 
o všech mších $v. ve všední dny doby postní.

M o d litb a  za lid
if. Orémus. V'. Modleme se !
&  Humiliáte cápita ve- # . Pokořte hlavy své 

stra Deo. před Bohem!

O r a t i o  M o d l i t b a
Inclinántes se, Dómine, Na lid kořící se Veleb- 

Majestáti tuae, propitiátus nosti tvé, Pane, milostivě 
inténde: ut, qui divíno mú- shlédni, aby, kteří božským 
nere šunt refécti, coelésti- darem Jsou občerstveni, 
bus semper nutriántur au- nebeskou pomocí stále 
xíliis. Per Dominům . . .  byli živeni. Skrze P ána. . .

Na konci mše sv. říká se :
Benedicémus Domino. Dobrořečme Pánu!

9 .  Deo gráfias. $ .  Bohu díky!

Neděle první postní
( I n v o c a b i t )

S h ro m á ž d ě n í u sv. Ja n a  v L á te ř e n é

„Ochránce můj jsi ty, Bože, a útočiště mé, 
doufali budu v lebe!“

Všeliké starosti toholo života udupávají v našich srdcích oheň 
lásky Boží a na duši usazuje se prach světa; proto Církev svátá 
z vnuknutí Ducha svátého ustanovila čas, v němž se máme opět 
očistili a zažehnout! a rozdmýchati v srdcích nový oheň. Naše 
všecka spása, pomoc a sláva je  u Boha. Bůh však nás nechce spa
sili bez nás, snažme se tedy pokáním dosáhnout! Milosti, abychom 
byl! schopni konali dobré a tak se Bohu líbili!
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Invocabit me, et ego ex- 
aúdiam eum: erípiam eum, 
et glorificábo eum: longi- 
lúdine diérum adimplébo 
eum.

P s. ib. 1. Qui hábilat 
in adjutório Alfíssimi: in 
protectióne Dei coeli com- 
morábilur.

ý . Gloria P alri. . .

Introitus. Ps.90,15et 16.
Vzývali mne bude a já  

vyslyším je j ;  vyprostím je j 
a oslavím ho. Délkou dnů 
(života) nasytím je j.

Z. lami .  1. Kdo přebý
vá v pomoci Nejvyššího, 
pod ochranou Boha nebe 
dlíti bude.

Sláva Ot c i . . .

Vsiup. Ž.90,15a 16.

O r a l i o
Deus, qui Ecclésiam 

luam ánnua quadragesimá- 
li observatióne puríficas: 
praesta famíliae tuae; ut, 
quod a te obtinére absti- 
néndo nítitur, hoc bonis 
opéribus exsequátur. Per 
Dominům nostrum. . .

Mo dl i t b a
Bože, jenž Církev svou 

každoročním zachovává
ním čtyřicetidenního postu 
očišťuješ, uděl rodině své, 
aby, čeho od tebe zdrže
livostí dosíci se snaží, 
to v dobrých uplatňovala 
skutcích. Skrze Pána . . .

Za přímluvu Svatých, str. 127.
Za živé i mrtvé, str. 161.

L é c  t i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z druhého listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 2, c. 6,1-10. ke Korintským. 6,1-10.

Svalý Pavel nám ukazuje, k jakým dobrým skutkům máme použiti 
té Milosti, o niž jsme v dnešní modlitbě prosili.

Fraires. Exhortámur vos, Bratři, napomínáme (vás), 
ne in vácuum gráiiam Dei abyste nepřijímali milosti 
recipiátis. Ait enim: Tém- Boží nadarmo. Neboř pra
pore accépio exaudívi te, ví: V čas příjemný vysly- 
et in die salútis adjúvi te. šel jsem tě, a v den spa- 
Ecce nunc tempus accep- sení pomohl jsem iobě. 
tábile: ecce nunc dies sa- Aj nyní jest čas příjem- 
lútis. Némini dantes uilam ný, aj nyní jest den spa-
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offensiónem, ut non vitu- 
perélur ministérium no- 
slrum: sed in omnibus ex- 
hibeémus nosmetípsos si- 
cut Dei minístros, in multa 
patiéniia, in tribulatióni- 
bus, in necessitáfibus, in 
angúsíiis, in plagis, in car- 
céribus, in seditiónibus, in 
labóribus, in vigíliis, in je- 
júniis, in castitáte, in scién- 
iia,in longanimiláte, in sua- 
vitáte, in Spiritu Sancto, in 
charitáte non ficta, in verbo 
veritátis, in virtúte Dei: per 
arma justíiiae a déxtris 
ei a sinísiris; per glóriam, 
ei ignobiliiátem: per infá- 
miam, et bonám famam: 
ut seduclóres, et veráces: 
sicut qui ignóti, et cógniii: 
quasi moriéntes, et ecce ví- 
vimus: ut castigáti, et non 
morlificáti: quasi tristes, 
semper autem gaudéntes: 
sicut egéntes, multos au
tem locupletántes: tam- 
quam nihi) habéntes, et 
omnia possidéntes.

Gr a d u a l e .  Ps. 90,11-12.
Angelis suis Deus man- 

dávit de te, ut custódiant 
te in omnibus viis tuis. 
Uf. In mánibus portábunt 
te, ne umquam offéndas 
ad lápidem pedem tuum.

sení. Nikomu v ničem ne
dáváme pohoršení, aby se 
nepoháněla služba naše, 
nýbrž ve všem se prokazu
jeme jako služebníci Boží 
mnohou trpělivostí v sou
ženích, v nesnázích, v úzko
stech, v ranách, v žalářích, 
v nepokojích, v námahách, 
v bděních, v postech, či
stotou, poznáním, shovíva
vostí, dobrotivostí, Duchem 
Svatým, láskou nelíčenou, 
slovem pravdy, mocí Boží, 
zbrojí spravedlnosti vpra
vo i vlevo, za pocty i po
tupy, při zlé i dobré po
věsti, jako svůdcové a jsou
ce pravdomluvní, jako ne
známí a jsouce dobře zná
mí, jako umírající, a hle 
žijeme, jako trestaní, ale 
nejsouce usmrcováni, jako 
smutni, ale vždy se radu
jíce , jako chudí, ale mno
hé obohacujíce, jako nic 
nemající, ale všemi věcmi 
vládnouce.

S t upňový zpěv. Z. 90.
Andělům svým Bůh při

kázal o tobě, aby chránili 
tebe na všech cestách 
tvých. íf. Na rukou po
nesou tebe, abys snad 
neporanil o kámen nohy 
své.
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Qui hábitat in adjutório 
Altíssimi, in protectióne 
Dei coeli commorábitur. 
# . Dicet Domino: Suscép- 
tor meus es tu, et refu
gium meum, Deus meus: 
sperábo in eum. Quó- 
niam ipse liberávit me de 
láqueo venéntium, et a 
verbo áspero. Hí. Scápulis 
suis obumbrábit tibi: et 
sub pennis ejus sperábis.

Scuto circúmdabit te 
vériias ejus: non timébis 
a timóre noctúrno. Sr. A 
sagíita volánte per diem: 
a negótio perambulánte in 
ténebris, a ruina et dae- 
mónio meridiáno. Ca- 
dent a láteře tuo mílie, 
et decem míllia a dextris 
tuis: tibi autem non appro- 
pinquábit. # . Quóniam An
gelis suis mandávit de te, 
ut custódiant te in omni
bus viis tuis. Uf. In mánibus 
portábunt te, ne umquam 
offéndas ad lápidem pe
dem tuum. ř .  Super áspi- 
dem et basilíscum ambu- 
lábis, et conculcábis leó- 
nem et dracónem. # . Quó
niam in me sperávit, libe- 
rábo eum: prótegam eum, 
quóniam cognóvit nomen 
meum. Invocábit me, et 
ego exaúdiam eum: cum

Tractus. Ps.90,1-7,11-16.
Kdo přebývá v pomoci 

Nejvyššího, pod ochranou 
Boha nebe dlíti bude. 
Řekne Pánu: Obránce můj 
jsi ty a útočiště moje. Bůh 
můj, budu doufati v něho.

Neboť on vysvobodil 
mne z osidla lovců a od 
slova drsného, ý . Plecemi 
svými zastíní tě, i budeš 
pod jeho křídly doufati. 
t .  Jako štít obklopí tě 
pravda jeho ; nebudeš se 
báti před hrůzou noční. 
1f. Před střelou letící za 
dne, před věcí plížící se 
za tmy, před zkázou a zlo
duchem o polednách. ÍT. 
Padne jich po boku tvém 
tisíc a deset tisíců po pra
vici tvojí, k tobě však se 
nepřiblíží. íf. Neboř Andě
lům svým přikázal o tobě, 
aby tě chránili na všech 
cestách tvých. Uf. Na ru
kou ponesou tebe, abys 
snad neporanil o kámen 
nohy své. Uf. Po zmiji a 
bazilišku budeš kráčeli a 
šlapati budeš po lvu a 
draku. Poněvadž ve 
mne doufal, osvobodím 
je j ;  chrániti je j budu, ne
boť se znal k- jménu mé
mu. íf. Vzývali mne bude 
a já  vyslyším je j ;  při něm 
jsem v nesnázi. Uf. Vy-

Traktu s.  Ž.90,1-7,11-16.
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ipso sum in tribulatióne. prostím je j a oslavím je j;  
W. Erípiam eum, et glori- délkou dnů (života) na- 
ficábo eum: longitúdine plním je j a ukážu mu spa- 
diérum adimplébo eum, sení své. 
et osténdam illi salutáre 
meum.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Matth. c. 4.
Spasitel sám nás předchází 

pokušení.

In illo témpore: Ductus 
est Jesus in desértum a 
Spiritu, ut tentarétur a diá- 
bolo. El cum jejunásset 
quadragínta diébus,et qua- 
dragínta nóctibus, póstea 
esúriit. Et accédens ten- 
tátor, dixit e i: Si Fílius 
Dei es, dic, ut Iápides isti 
panes fiant. Qui respón- 
dens, dixit: Scriptum est: 
Non in solo pane vivit ho- 
mo, sed in omni verbo, 
quod procédit de oře Dei. 
Tunc assúmpsit eum diá- 
bolus in sanctam civitátem, 
et státuit eum super pin- 
náculum templi, et dixit 
e i: Si Fílius Dei es, milte 
te deórsum. Scriptum est 
enim: Quia Angelis suis 
mandávit de te, et in má- 
nibus tollent te, ne forte 
offéndas ad Iápidem pe- 
dem tuum. Ait illi Jesus: 
Rursum scriptum est: Non

+ Slova sv. Evangelia 
podle Matouše. 4, 1-11.

příkladem a učí nás přemáhali

Za onoho času ježíš byl 
uveden na poušf od Du
cha, aby byl pokoušen od 
ďábla. A posliv se čtyřicet 
dní a čtyřicet nocí, potom 
zlačněl. I přistoupil poku
šitel a řekl jem u: „Jsi-li 
Syn Boží, rci, af kamení 
toto stane se chleby. “ 
On pak odpovídaje, řekl: 
„Psáno je s t : Ne samým 
chlebem živ jest člověk, 
nýbrž každým slovem, kte
ré vychází z úst Božích." 
Tu pojal ho ďábel do svá
tého města a postavil je j 
na vrchol chrámu a řekl 
jem u : „Jsi-li Syn Boží, 
spusť se dolů, neboť psáno 
jest: .Andělům svým při
kázal o tobě, a na ruce 
uchopí tebe, abys snad ne
urazil o kámen nohy své."1 
Dí jemu Ježíš: „Také psá
no jest: Nebudeš pokoušeli 
Pána Boha svého." Opět

170

tentábis Dominům Deum 
tuum. Iterum assúmpsit 
eum diábolus in montem 
excélsum valde: et ostén- 
dit ei omnia regna mundi, 
et glóriam eórum, et dixit 
ei: Haec omnia fibi dabo, 
si cadens adoráveris me. 
Tunc dicit ei Jesus: Vadě 
sátana: scriptum est enim: 
Dominům Deum tuum ado- 
rábis, et illi soli sérvies. 
Tunc relíquit eum diábo
lus: et ecceAngeli acces- 
sérunt, et ministrábant ei.

Et dlcitur C re d o .

Of f e r t o r i um.  Ps. 90.
Scápulissuisobumbrábit 

tibi Dóminus, et sub pennis 
ejus sperábis: scuto cir- 
cúmdabit te véritas ejus.

S e c r e t a
Sacrifícium quadragesi- 

mális iníiii solémniter im- 
molámus, te, Dómine, de- 
precántes: ut cum epulá- 
rum restrictióne camál ium, 
a nóxiis quoque volupláti- 
bus temperémus. Per Do
minům nostrum. . .

Za přímluvu Svatých, str. 130.
Třetí za živé i mrtvé, str. 165.

Communi o .  Ps.90, 4-5.
Scápulis suis obumbrábit 

tibi Dóminus, et sub pennis

pojal ho ďábel na horu 
velmi vysokou a ukázal mu 
všecka království světa i 
slávu je jich  a řekl: „Toto 
všecko tobě dám, jestliže 
padna, budeš se mi kla- 
něti." Tu řekl mu Ježíš: 
„Odejdi, satane, neboť psá
no jest: Pánu Bohu svému 
budeš se klaněli a jemu 
jediné poctu božskou vzdá- 
váti." I opustil ho ďábel, 
a hle, Andělé přistoupili 
a sloužili jemu.

Následuje C re d o .

Ob ě t o v á n í .  Ž .90,4-5.
Plecemi svými zastíní te

be Pán, a pod jeho křídly 
budeš doufali; jako štít 
obklopí tě pravda jeho.

T i c h á  m o d l i t b a
Oběť svatopostního po

čátku slavně přinášíme, 
prosíce tebe. Pane, aby
chom na pokrmech ujíma
jíce  si tělesných, škodli
vých rovněž žádostí se 
zdržovali. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista . . .

K př i j í mání .  Ž .90,4-5.
Plecemi svými zastíní te

be Pán, a pod jeho křídly
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ejus sperábis: scuto cir- budeš doufali; jako šlíf 
cúmdabit le vérifas ejus. obklopí tě pravda jeho.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Tui nos, Dómine, Sacra- Tvé Svátosti obět svátá, 

ménti Iibátio sancta re- Pane, nás obnov a od 
staúret: et a velustáte pur- starého člověka očištěné 
gátos, in mystérii salutáris k účastenství přiveď fa- 
fáciat transíre consórfium. jemslví spasného. Skrze 
Per Dominům nostrum. . .  Pána našeho . . .

Za přímluvu Svatých, str. 131.
Třeli za živé í mrtvé. sir. 165.

Neděle druhá postní
( R e m i n i s c e r e )

S h ro m á ž d ě n í u sv. M a rie  v D o m n ic e

„Bože můj, v tebe doufám; nebudu zahanbeni* 
Prvním krokem k naší spáse jest pokora, ve které poznáváme 

a přiznáváme svou ubohost a nemohoucnost vzchopili se vlaslními 
silami. Toto poznání nás však nesmí strhnout! k zoufalství, nýbrž 
k modlitbě, v níž pokorně vyznáme svou hříšnost a prosíme o pomoc 
Boha nejvýš milosrdného. Pouze On -nás může vylrhnouli z ne
bezpečí, jež nás hrozí na duši a na těle zničili.

I nt roi tus .  Ps. 24 ,6 ,3 ,22 .
Reminiscere miserafió- 

num iuárum, Dómine, et 
misericórdiae tuae, quae a 
saeculo šunt: ne umquam 
dominéntur nobis inimíci 
nostri, líbera nos, Deus 
Israel, ex omnibus angú- 
stiis noslris.

Ps. ib. 1-2. Ad te, Dómi
ne, levávi ánimam meam: 
Deus meus, in te confído, 
non erubéscam.

Ý. Gloria Patři . . .

V s t u p .  Z. 24, 6, 3 a 22. 
Rozpomeň se na slito

vání svá, Pane, a na mi
losrdenství svoje, jež od 
věčnosti trvají; nechť ni
kdy nepanují nad námi ne
přátelé naši. Osvoboď nás, 
Bože, Israele, ze všech 
úzkostí našich.

Ž. tam t. 1-2. K tobě, 
Pane, pozdvihl jsem duši 
svou. Bože můj, v tebe dou
fám, nebudu zahanben. 

íf. Sláva Ot c i . . .
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O r a t i o  M o d l i t b a
Deus,quicónspicis omni Bože, jenž vidíš, že veš- 

nosviriúte destítui, intérius keré síly jsme zbaveni, 
exferiúsque custódi: ut vnitř i zevně nás opatruj, 
ab omnibus adversitátibus abychom ode všech pro- 
muniámur in córpore, et a fivenství byli chráněni na 
pravis cogitatiónibus mun- těle a od zvrácených my- 
démur in mente. PerDómi- šlenek očištěni na duši. 
num nostrum Jesum Chri- Skrze Pána našeho Ježíše 
stům, Fílium tuum. . .  Krista, Syna tvého. . .

Ostatní modlitby jako předešlou neděli, str. 167.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Thessaion. 1, c. 4 ,1-7 . k Thesalonickým 4, 1-7.

Běh od nás v pokání nežádá ničeho, co by naší lidskou přiro
zenost znehodnotilo, naopak — to Jest vůle Boží, naše posvěcení! 
S Jakou radostí a ochotou musíme tedy v sobě nlčiti stopy po hříchu!

Fratres. Rogámus vos, Bratři, prosíme vás a 
et obsecrámus in Domino napomínáme v Pánu Ježíši, 
Jesu, ut, quemádmodum abyste podle toho vždy ví- 
accepístis a nobis, quó- ce  prospívali, jak jsie pri- 
modo opórteat vos ambu- jali od nás poučení o lom, 
láre, et placére D eo; sic kterak máte žiti a Bohu 
et ambulétis, ut abundéiis se líbili, jakož i žijete. Ví- 
magis. Scitis enim, quae te zajisté, která přikázání 
praecépta déderim vobis jsem vám dal skrze Pána- 
per Dominům Jesum. Haec Ježíše. To jest loiiž vůle 
est enim volúntas Dei, Boží, vaše posvěcení: aby- 
sanciificátio veslra: ut ab- sie se zdržovali od smil- 
stineátis vos a fomicaiió- ství, aby každý z vás do
ně, ut sciat unusquísque vedl tělo své držeti ve 
vestrum vas suum possi- svatosti a ve cti, nikoli 
dére in sanctificatióne, et v náruživé žádostivosti, ja- 
honóre, non in passióne kož i pohané, kteří neznají 
desidérii, sicut et Gentes, Boha, a aby nikdo nezkra- 
quae ignorant Deum: et coval a nepodváděl v té 
ne quis supergrediátur, ne- věci bratra svého, neboť
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que circumvénial in negó- 
lio fratrem suum: quóniam 
vindex est Dóminus dc his 
omnibus, sicul praedíximus 
vobis, et testificáti sumus. 
Non enim vocávil nosDeus 
in immundítiam, sed in 
sanctificatiónem: in Chri- 
sio Jesu, Domino nostro.
Gr a d u a l e .  Ps. 24,17-18.

Tribulatiónes cordis mei 
dilatátae šunt : de neces- 
sitátibus meis éripe me, 
Dómine. Vide humili- 
tátem meam, et labórem 
meum: et dimítte omnia 
peccáta mea.

Tr ac t us .  Ps. 105,1-4.
Confitémini Domino, 

quóniam bonus: quóniam 
in saeculum misericórdia 
ejus. V. Quis loquétur po- 
téntias Domini, audítas fé- 
ciet omneš laudes ejus? 
í r. Beáti, qui custódiunt 
judícium, et fáciunt justí- 
tiam in omni témpore. t .  
Meménto nosiri, Dómine, 
in beneplácito pópuli tui: 
visita nos in salutári tuo.

mstitelem toho jest Pán, 
jakož jsme vám byli dříve 
pověděli a osvědčili. Vždyť 
nepovolal nás Bůh k ne
čistotě, nýbrž k posvěcení, 
v Kristu Ježíši, Pánu na
šem.

S t u p ň o v ý  zpěv.  Ž. 24.
Soužení srdce mého se 

rozmnožila; z běd mých 
vytrhni mne, Pane. t .  Po- 
patř na ponížení moje a 
na trápení mé a odpusť 
všechny hříchy moje.

Traktus .  Ž. 105,1-4.
Chvalte Pána, neboť jest 

dobrý, neboťna věky (trvá) 
milosrdenství jeho. * .  Kdož 
vylíčí veledíla Páně, ozná
mí všecku chvályhodnost 
jeho ? ti. Blahoslaveni, 
kdož zachovávají práva a 
konají spravedlnost kaž
dého času. Ý. Pamatuj na 
nás, Pane, v milostivosti 
na lid svůj; navštiv nás se 
spásou svou.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 17. podle Matouše. 17, 1-9.
Kristus, jenž jest vzorem pro náš život a jenž nás svým příkladem 

učíodčiňovati příkoří vúčí Bohu, dává nám dnes tušiti slávu, která 
I nás očištěné jednou očekává. Přinesme tedy rádi ty oběti sebe* 
zapírání, k nimž nás Církev svátá v postě vybízí!
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ln illo témpore: Assúmp- 
sit Jesus Petrům, et Jacó- 
bum, et Joánnem fratrem 
ejus, et duxit illos in mon- 
tem excélsum seórsum: et 
transfigurátus est ante eos. 
Et resplénduit fácies ejus 
sicut sol: vestiménta autem 
ejus facta šunt alba sicut 
nix. Et ecce  apparuérunt 
illis Móyses et Elías cum 
eo loquéntes. Respóndens 
autem Pelrus, dixit ad Je- 
sum: Dómine, bonům est 
nos hic esse. Si vis, faciá- 
mus hic tria tabernácula, 
tibi unum, Móysi unum, et 
Elíae unum. Adhuc eo lo- 
quénte, ecce  nubes lúcida 
obumbrávit eos. Et ecce 
vox de nube, dicens: Hic 
est Fílius meus diléctus, 
in quo mihi bene complá- 
cui: ipsum audite. Et au- 
diéntes discípuli, cecidé- 
runt in fáciem suam, et ti- 
muérunt valde. Et accéssit 
Jesus, et tétigit eos, dixit- 
que e is : Súrgite, et nolíte 
timére. Levántes autem 
óculos suos, néminem vi- 
dérunt, nisi solum Jesum. 
Et descendéntibus illis de 
monte, praecépit eis Jesus, 
dicens: Némini dixéritis vi
sionem, donec Fílius hó- 
minis a mórtuis resúrgat.

Et dlcitur C re d o .

Za onoho času Pán Ježíš 
pojal Petra, Jakuba a Jana, 
bratra jeho, a vedl je  na 
horu vysokou v soukromí 
a proměnil se před nimi.
1 zaskvěla se tvář jeho 
jako slunce a roucho je 
ho učiněno jest bílé jako 
sníh, a aj, ukázal se jim 
Mojžíš a Eliáš rozmlouva
jíc e  s ním. Petr pak pro
mluviv řekl Ježíšovi: „Pa
ne, dobře jest nám zde 
býti; chceš-li, udělejme tu 
tři stánky, tobě jeden, Moj
žíšovi jeden a Eliášovi je 
den." Když ještě mluvil, 
hle, oblak světlý zastínil 
je . A a j, hlas s oblaku 
řkoucí: Tento jest Syn 
můj milý, v němž se mi za
líbilo, toho poslouchejte. 
A učedníci uslyševše to, 
padli na svou tvář a báli 
se velmi. I přistoupil Ježíš 
a dotek se jich pravil: 
„Vstaňte a nebojte se." 
Pozdvihše pak očí svých, 
neviděli nikoho, leč Samé
ho Ježíše. A když sestu
povali s hory, přikázal jim 
Ježíš řk a : „Nepovídejte 
nikomu o tom vidění, do
kud Syn člověka nevstane 
z mrtvých."

Následuje C re d o .
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Of f e r t o r i um.  Ps. 118.
Meditábor in mandátis 

tuis, quae diléxi valde: et 
levábo manus meas ad 
mandáta tua, quae diléxi.

S e c r e t a
Sacrifíciis praeséniibus, 

Dómine quaesumus, intén- 
de placáfus: ut et devo- 
tióni nosirae profíciant et 
salúti. Per Dominům . . .

Ob ě t o v á n í .  Ž. 118,47a 48.

Rozjímali budu o přiká
záních tvých, která jsem 
si zamiloval velice a po
zdvihnu rukou svých k při
kázáním tvým, jež jsem si 
zamiloval.

T i c h á  m o d l i t b a
Na oběti přítomné, Pane, 

prosíme, pohlédni usmířen, 
ař zbožnosti naší prospějí 
i spáse. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista . . .

Ostatní tiché modlitby jako předešlou neděli! sir. 171.

Co mmuni o .  Ps. 5, 2-4.
Intéllige clamórem me- 

um: inténde voci oratiónis 
meae, Rex meus, et Deus 
meus: quóniam ad te orá- 
bo, Dómine.

P o s t c o m m u n i o
Súppiices te rogámus, 

omnípotens Deus: ut, quos 
tuis réficis Sacraméntis, ti- 
bi étiam plácitis móribus 
dignánler deservíre con- 
cédas. Per Dominům no- 
strum Jesum Christum . . .

Ostatní modlitby po přijímání

K př i j í mání .  Ž. 5,2-4.
Všimni si volání mého; 

pozoruj hlas modlitby mé, 
Králi můj a Bože můj, ne
boř k tobě modliti se budu, 
Pane.

P o  př i j í má n í
Pokorně tě prosíme, vše

mohoucí Bože, abys těm, 
které svými občerstvuješ 
Svátostmi, tobě rovněž lí
beznými mravy důstojně 
sloužiti popřál. Skrze Pána 
našeho Ježíše K ris ta ...
ako předešlou neděli, str. 172.
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Neděle třetí postní
(O  cu  1 i)

S h ro m á ž d ě n í u sv. V a v ř in c e  p řed  h rad b am i

„K tobě jsem pozdvihl očí svých, 
kterýž přebýváš na nebesích 1"

V tuto neděli konalo se v prvých dobách křesfanství před celou 
obcí věřících skrutinium, čili zkouško katechumenů, již toužili po 
křtu svátém. To mělo vliv také na formulář dnešní mše sv. Církev 
svátá nám líčí, jak život křesfona jest ustavičný boj světlo proti 
imě. Proto jest nám tolik potřebí Milosti, o niž no začátku mše 
prosíme.
I n t r o i t u s .  Ps. 24,15-16. V s t u p .  Ž. 24,15-16.

Oculi mei semper ad 
Dominům: quia ipse evél- 
let deláqueopedesm eos: 
réspice in me, et miserére 
mei : quóniam únicus et 
pauper sum ego.

Ps. ib. 1-2. Ad te, Dómi
ne, levávi ánimam meam: 
Deus meus, in te confído, 
non erubéscam. 

ý . Gloria Patři . . .

Oči moje povždy obrá
ceny jsou k Pánu, neboř on 
vyprostí z osidla nohy mo
je . Pohleď na mne a smiluj 
se nade mnou, neboř opu
štěn a ztrápen jsem já.

Ž. tamt. 1-2. K tobě, Pa
ne, pozdvihuji duši svou. 
Bože můj, v tebe doufám, 
nebudu zahanben. 

ť .  Sláva Ot c i . . .
O r a t i o

Quaesumus, omnípotens 
Deus, vota humílium ré
spice: atque ad defensió- 
nem nostram, déxteram 
tuae majestátis exténde. 
Per Dominům nostrum . . .

M o d l i t b a
Prosíme, všemohoucí 

Bože, na prosby pokor
ných shlédni a k naší o- 
braně pravici své veleb
nosti vztáhni. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

Ostatní modlitby jako no první neděli postní, str. 167.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu svátého Pavla Apo- 
ad Ephésios. c. 5, 1-9. štola k Efeským. 5,1-9.

V době postní pracujeme na své spáse. Kajícnost svou musíme 
dáli najevo svým obracením a návratem k Bohu, jakož i následo
váním jeho lásky. Varujme se především nečistoty a lakotnosti,
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kterými poskvrňujeme nejen sebe, ale dopouštíme se nespravedl
nost! i vůči bližnímu.

Fratres. Estóte imitató- 
res Dei, sicut fílii charís- 
simi: et ambuláte in di- 
lectióne, sicut et Christus 
diléxit nos, et trádidit se- 
metípsum pro nobis oblá- 
tiónem, et hóstiam Deo in 
odérem suavitátis. Forni- 
cátio autem, et omnis im- 
mundítia, aut avarítia, nec 
nominétur in vobis, sicut 
decet sanctos: aut turpi- 
túdo, aut stultilóquium, aut 
scurrílitas, quae ad rem 
non pérlinet: sed magis 
gratiárum áctio. Hoc enim 
scitóte intelligéntes: quod 
omnis fornicátor, aul im- 
múndus, aut avárus, quod 
est idolórum sérvitus, non 
habet hereditátem in regno 
Christi et Dei. Nemo vos 
sedúcat inánibus verbis: 
propter haec enim venit 
ira Dei in fílios diffidén- 
liae. Nolíte ergo éffici par- 
tícipes eórum. Erátis enim 
aliquándo ténebrae: nunc 
autem lux in Domino, lit 
fílii lucis ambuláte: fructus 
enim lucis est in omni bo- 
nitále.et justítia, et veriláte.

C r a d u a l e .  P s .9 ,20eM.
Exsúrge, Dómine, non 

praeváleat homo: judicén-

Bratři, buďte následov
níky Božími jako dílky mi
lé a žijte v lásce, jakož i 
Kristus miloval nás a vydal 
sebe sama za nás v dar, 
a to v oběf krvavou Bohu 
k vůni líbezné. Smilství 
však a všeliká nečistota 
neb lakota nebudiž ani 
jmenována mezi vámi, ja 
kož sluší na věřící; taktéž 
ani mrzkost a prázdné tla
chání neb vtipkování, kte
rá se nesluší, nýbrž spíše 
děkování. Toto pak vězte 
a znejte, že žádný smilník 
neb nečistý neb lakoiník, 
to jest modloslužebník, ne
má dědictví v království 
Kristově a Božím. Nikdo 
vás nesváděj marnými řeč
mi, neboř pro tyto věci 
hněv Boží přichází na ne- 
poslušníky; nestávejte se 
tedy účastníky jejich. Bylif 
jste někdy tmou, nyní však 
jste světlem v Pánu; jako 
účastníci světla žijte — ne
boť ovoce světla (záleží) 
ve všeliké dobrotě a spra
vedlnosti a pravdě.

S t upňový zpěv.  Ž. 9.
Povstaň, Pane, aby se 

nestal příliš mocným člo-
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tur Gentes in conspéctu 
tuo. $r. In converténdo ini- 
mícum meum retrórsum, 
infirmabúntur, et peribunt 
a fácie tua.

Tr ac t us .  P s .1 2 2 ,1-3.
Ad te levávióculosmeos, 

qui hábitas in coelis. &■ 
Ecce sicut óculi servórum 
in mánibus dominórum 
suórum. V. Et sicut óculi 
ancíllae in mánibus dómi- 
nae suae: ita óculi nostri 
ad Dominům Deum no- 
strum, donec misereátur 
nostri. Ý. Miserére nobis, 
Dómine, miserére nobis.

věk. Buďtež souzeni náro
dové před tváří tvou. # . 
Když obrátíš nepřátele mé 
na útěk, klesnou a zahy
nou před tváří tvou.

Trakt us .  Ž. 122,1-3.
K tobě pozdvihl jsem 

očí svých, jenž přebýváš 
na nebesích, ti. Hle, jako 
oči služebníků na ruce pá
nů je jich . A jako oči 
děvečky na ruce paní je jí, 
tak oči naše na Pána Boha 
našeho, až by se smiloval 
nad námi. t r. Smiluj se 
nad námi, Pane, smiluj se 
nad námi.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 11. podle Lukáše. 11, 14-28.
Posedlý v dnešním Evangeliu jest obrazem hříšníka, který dostal 

se pod moc zlého ducha. Jako onen oněmí, to jest zatvrdí se a 
hřích svůj nevyzná. — Obracejme se s důvěrou ke Kristu, našemu 
lékaři a on nás vysvobodí z moci satana. Nebuďme však po svém 
smíru s Bohem lehkomyslní a bděme, abychom se nestali znovu 
kořistí pekla.!

In illo tempóre: Eratje- 
sus ejíciens daemónium, et 
illud erat mufum. Et cum 
ejecísset daemónium, lo- 
cútus est mutus, et edmi- 
rátae šunt turbae. Quidam 
autem ex eis dixérunt: In 
Beélzebub principe dae- 
moniórum éjicit daemónia. 
Et álii tenfántes, signum 
de coelo quaerébant ab

Za onoho času Pán Ježíš 
vymítal ducha zlého, a ten 
byl němý. A když vyvrhl 
ducha zlého, němý mluvil; 
i podivili se zástupové. 
Někteří z nich však řekli: 
„V Belzebubu, náčelníku 
duchů zlých, vymítá zlé 
duchy." A jiní pokoušejíce 
ho, žádali na něm zname
ní s nebe. Ale on znaje
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eo. Ipse autem, ut vidit 
cogitaiiónes eórum, dixit 
eis: Omne regnum in se- 
ípsum divísum desolábitur, 
et domus supra domům 
cadet. Si autem et sátanas 
in seípsum divísus est, quó- 
modo stabit regnum ejus? 
quia dícitis, in Beélzebub 
me ejícere daemónia. Si 
autem ego in Beélzebub 
ejício daemónia: fílii vestri 
in quo ejíciunt ? Ideo ipsi 
júdices vestri erunt. Porro 
si in dígito Dei ejício dae
mónia: profécto pervénit 
in vos regnum Dei. Cum 
fortis armálus custódit átri- 
um suum, in páce šunt ea, 
quae póssidet. Si autem 
fórtior eo supervéniens ví- 
cerit eum, universa arma 
ejus aúferet, in quibus con- 
fidébat, et spólia ejus dis- 
tribuet. Qui non est me
čům, contra me est: et qui 
non cólligit mecum, dis- 
pérgit. Cum immúndus spi
ritus exíerit de hómine, 
ámbulat per loca inaquósa, 
quaerens réquiem: et non 
invéniens, dicit: Revértar 
in domům meam, unde 
exívi. Et cum vénerit, ín- 
venit eam scopis mundá- 
tam, et omátam. Tunc va
dit, et assúmit šeptem ólios 
spiritus secům, nequióres

smýšlení je jich  řekl jim: 
„Každé království proti so
bě rozdělené zpustne a 
dům na dům padne. Jestli 
tedy také satan proti sobě 
rozdělen jest, kterak obsto
jí království jeho? Neboť 
pravíte, že já  v Belzebubu 
vymítám duchy zlé. A vy- 
mítám-li já  duchy zlé v Bel
zebubu, v kom vymítají je  
synové vaši? Protož oni 
budou soudci vašimi. Jestli 
však prstem Božím vymí
tám duchy zlé, tož přišlo 
k vám království Boží. 
Když silák ozbrojen hlídá 
dvoru svého, v pokoji jest 
majetek jeho. Když však 
silnější než on přijda, pře
může ho, odejme veškerou 
jeho zbroj, na niž spolé
hal, a rozdělí kořist jeho. 
Kdo není se mnou, proti 
mně jest, a kdo neshro
mažďuje se mnou, rozpty
luje. Když duch nečistý 
vyjde od člověka, chodí 
po místech suchých, hle
daje odpočinutí, a nenalé
zaje praví: Navrátím se 
do domu, z něhož jsem vy
šel. A přijda nalezne je j 
vymetený a ozdobený. Tu 
jde a vezme s sebou sedm 
jiných duchů horších, než 
jest sám, a vejdouce pře
bývají tam. I stávají se
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se, et ingréssi hábitant ibi. 
Et fiunt novíssima hómi- 
nis illíus pejóra prióribus. 
Factum est autem, cum 
haec díceret: extóllens vo- 
cem quaedam múlier de 
turba,dixit ilii: Beálusven- 
ter, qui te portávit, et úbera, 
quae suxísti. At ille dixit: 
Quinímo beáti, qui aúdiunt 
verbum Dei, et custódiunt 
illud. Et dfcitur C r e d o .

Of f e r t or i um.  Ps. 18.
Justítiae Domini rectae, 

laetificántes corda, ei ju- 
dícia ejus dulcióra super 
mel et favum: nam et ser
vus tuus custódit ea.

S e c  r é t a
Haec hóstia, Dómine, 

quaesumus, emúndet no- 
stra delícta: et ad sacrifi- 
cium celebrándum, subdi- 
tórum tibi córpora mentés- 
que sanctíficet. Per Do
minům nostrum. . .

poslední věci člověka toho 
horšími, než byly první." 
I stalo se, když to pravil, 
jedna žena ze zástupu, po
zdvihla hlasu a řekla jemu: 
„Blahoslavený život, kierý 
tebe nosil, a prsy, kterých 
js i požíval." Ale on pravil: 
„ Ovšem blahoslavení, kteří 
slyší slovo Boží a ostří
hají ho."

Následuje C r e d o .

Ob ě t o v á n í .  Ž. 18, 9-12.
Rozsudky Boží jsou spra

vedlivé, rozradoslftující 
srdce; a soudy jeho sladší 
medu a strdí. Také služeb
ník tvůj zachovává je.

T i c h á  m o d l i t b a
Tato obět, Pane, pro

síme, nechť zahladí naše 
viny a těla i duše tobě 
poddaných ku slavení o- 
běti posvětí. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého. . .

Ostatní liché modlitby jako na první neděli postní, sir. 171.

Co mmu ni o .  P .83,4-5. K p ř i j í má ní .  Ž .83,4-5.
Passer invénit sibi do- Vrabec nalezl si domov 

mum, et turtur nidum, ubi a hrdlička hnízdo, kam by 
repónat pullos suos: altá- uložila mláďata svoje; já  
ria tua, Dómine virtútum, pak nalezl oltáře tvé, Pane 
Rex meus, et Deus meus: zástupů, Králi můj a Bože 
beáti, qui hábitant in domo můj. Blahoslaveni, kteří
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lua, in saeculum saeculi přebývají v domě tvém; 
laudábunt te. na věky věkův chváliti

budou tebe.
P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í má n í

A cunctis nos, quaesumus Ode všech, prosíme, Pa- 
Dómine, reátibus et peří- ne, vin a nebezpečí mi- 
culis propitiátus absólve: lostivě osvoboď nás, kte- 
quos tanli mystérii tríbuis rýmž dáváš účastni ti se tak 
esse partícipes. Per Dó- velikého tajemství. Skrze 
minum nostrum. . .  Pána našeho. . .

Ostatní modlitby po přijímání jako na první neděli postní, sír. 172.

Neděle čtvrtá postní
( L a e t a r e )

S h ro m á ž d ě n í u sv. K ř íž e  Je r u s a le m s k é h o

•Chvalte Pána, neboř dobrotivý je s t; 
opěvujte Jméno jeho, neboť sladké je s t ! '

Dnes nás Církev svaté vyrušuje na okamžik ze smutku nad na* 
šlmi hříchy, aby nám ukázala, že cílem a odměnou vší kajícnosti 
jest radost v Bohu. Proto se obléká kněz dle možnost! v růžové 
roucho a také zvuk varhan snaží se v nás vzbudit! radostnou naději. 
V prvých dobách křesf&nství byla tato neděle radostnou zvláště 
pro katechumeny, neboť následující středu jim mělo být svěřeno 
Evangelium, Vyznání víry a Otčenáš a křest je jich  každým dnem 
se blížil. Nyní světí papež na tuto neděli zlatou růžl, jež jest 
znakem duchovní radosti; posílá j i  pak darem nějaké vynikající 
osobnosti, kterou chce zvláště vyznamenali.

I nt roi t us .  Is .6 6 ,lO e tll .
Laetáre Jerusalem, et 

convénlum fácile omneš, 
qui dilígitis eam: gaudéte 
cum laetítia, qui in tristítia 
fuístis: ut exsultélis, et sa- 
tiémini ab ubéribus con- 
solatiónis vestrae.

Ps. 121,1. Laetálus sum 
in his, quae dieta šunt

Vs t u p .  I s .6 6 ,1 0 a 11.
Vesel se, Jerusaleme a 

shromážděte se všichni, 
kteří je j milujete. Radujte 
se a veselte se, kteří jste 
truchliví byli; plesejte a 
nasyťte se plností útěchy 
svojí.

Z. 121,1. Zaradoval jsem 
se nad tím, co mi bylo
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mihi: in domům Domini řečeno: „Do domu Páně 
íbimus. půjdeme!"

Gloria Patři . . .  Ý. Sláva Ot c i . . .
O r a t i o  Mo d l i t b a

Concéde, quaesumus, Popřej, prosíme, všemo- 
omnípotens Deus: ut, qui houcí Bože, abychom, kteří 
ex mérito nostrae actiónis po zásluze za své počínání 
afflígimur,tuaegrátiaecon- trpíme, útěchou tvé milosti 
solatióne respirémus. Per opět pookřáli. Skrze Pána 
Dominům nostrum . . .  našeho Ježíše Krista . . .

Ostatní modlitby jako na první neděli postní, str. 167.

L é c t i o Č l e n í
Epístolae b. Pauli Apósioli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Gálatas. c. 4, 22-31. ke Galatům. 4, 22-31.

Sv. Pavel ukazuje v Epištole, že syn nevolnice Jest obrazem 
synagogy, syn pak paní obrazem Církve svaté. Jsme tedy synové 
svobodní, svobodné dítky Boží, kterým Kristus vymohl právo na 
nebe. Ta svoboda, po níž tolik tisíc let lidstvo úpělo, byla nám 
dána do vínku; nezaměňme jl ledy za otroctví ďáblu 1

Fratres. Scriptum e st: 
Quóniam Abraham duos 
fílios hábuit: unum de an- 
cílla, et unum de iíbera. 
Sed, qui de ancílla, secún- 
dum carnem natus est: qui 
autem de Iíbera, per re- 
promissiónem: quae šunt 
per allegoríam dieta. Haec 
enim šunt duo testaménta. 
Unum quidem in monte 
Siná, in servitútem géne- 
rans: quae est Agar: Siná 
enim mons est in Arábia, 
qui conjúnctus est ei, quae 
nunc est Jerúsalem, et ser- 
vit cum fíliis suis. lila au
tem, quae sursum est Je-

Bratři, psáno jest: Abra
ham měl dva syny, jedno
ho z nevolnice, druhého ze 
svobodnice. Ale ten, jenž 
byl z nevolnice, narodil se 
podle těla, ten pak, který 
byl ze svobodnice, skrze 
zaslíbení (se narodil). To 
jest předobrazné. Jsou to 
totiž (předobrazeny) dva 
zákony, jeden (daný) na 
hoře Sinaj, který plodí ke 
služebnosti, to jest Agar; 
Sinaj totiž jest hora v Ará
bii, ale srovnává se s ny
nějším Jerusalemem, ne
boť (také on) slouží s dít- 
kami svými. Hoření však
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rúsalem, líbera est, quae 
esl malér nostra. Scripfum 
est enim: Laetáre stérilis, 
quae non paris: erúmpe, 
el clama, quae non páriu- 
ris: quia multi fílii desér- 
lae, magis quam ejus, quae 
hábe! virům. Nos autem, 
fratres, secúndum Isaac 
promissiónis fílii sumus. 
Sed quómodo tunc is, qui 
secúndum carnem natus 
fúerat.persequebátur eum, 
qui secúndum spíritum: 
ita et nunc. Sed quid dicit 
Scriptúra? Ejice ancíllam, 
et fíiium ejus: non enim 
haeres erit fíiius ancíllae 
cum fílio líberae. Itaque, 
fratres, non sumus ancíl
lae fílii, sed líberae: qua 
libertáte Christus nos li- 
berávit.

Or a d uá l e .  Ps.  121, l e t 7.
Laetátus sum in his, quae 

dieta šunt mihi: in domům 
Domini íbimus. t ’. Fiat pax 
in virtútetua; et abundán- 
tia in túrribus tuis.

Tr ac t us .  Ps. 124,1-2.
Qui confídunt in Domi

no, sieut mons Sión: non 
commovébitur in aetér- 
num, qui hábitat in Jerů-

jerusalem jest svoboden, 
to jest naše matka, nebof 
jest psáno: „Rozvesel se, 
neplodná, která nerodíš; 
zajásej a zaplesej, která 
neznáš bolestí porodních; 
nebof mnoho dílek bude 
míti ta, která jest opuště
na, více nežli ta, která má 
muže.“ My však, bratři, 
jsme podle Izáka dítkami 
zaslíbení. Ale jako tehda 
ten, který se byl narodil 
podle těla, pronásledoval 
toho, který byl podle du
cha, tak i nyní. Avšak co 
dí Písmo? „Vyvrž nevol
nici i syna jejího, nebof 
nebude dědili syn nevol
nice se synem svobodni- 
ce .“ Proto, bratři, nejsme 
dítkami nevolnice, nýbrž 
svobodnice; k té svobodě 
osvobodil nás Kristus.

S t upňov ý  zpěv. Z. 121.
Zaradoval jsem se nad 

tím, co mi bylo řečeno: 
„Do domu Páně půjdeme."

Budiž pokoj ve tvém 
hradu a hojnost ve věžech 
tvých.

Trakt us .  Ž. 124,1-2.
Kdož doufají v Pána, 

jsou jako hora Sión; neza- 
kolísá na věky, kdo pře
bývá v Jerusalemě, ff. Ja-
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sálem. s .  Montes in cir- ko hory jsou okolo něho, 
cúitu ejus: et Dóminus in tak Pán jest vůkol lidu 
circúitu pópuli sui, ex hoc svého, od toho času až 
nunc,etusqueinsaeculum. na věky.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 6. podle Jana. 6, 1-15.
Zázračné nasycení zástupů v poušti chlebem jest předobrazem 

ještě vznešenějšího syceni chlebem andělů* kterého se dostává 
ditkám Církve svaté. Budeme*)! je j duchovně přijímali, neuprchne 
před námi Pán Ježíš, ale nechá se od nás provolat! králem, neboř 
touží právě po tom, aby mohl kralovat! v našich duších a srdcích.

In illo témpore: Abiit Je- 
sus trans maře Galilaeae, 
quod est Tiberíadis: et se- 
quebátur eum multitúdo 
magna, quia vidébant sig
na, quae faciébat super 
his, qui infirmabántur. Sú- 
biit ergo in montem Jesus: 
et ibi sedébat cum discí- 
pulis suis. Erat autem pró- 
ximum Pascha, dies festus 
Judaeórum. Cum suble- 
vásset ergo óculos Jesus, 
et vidísset, quia multitúdo 
maxima venit ad eum, di- 
xit ad Philíppum: Unde 
emémus panes, ut mandú- 
cent hi? Hoc autem di- 
cébat tentans eum: ipse 
enim sciébat, quid esset 
faetúrus. Respóndit ei Phi- 
líppus: Ducenlórum dena- 
riórum panes non suffí- 
ciunt eis, ut unusquísque 
módicum quid accípiat.

Za onoho času odešel 
Ježíš za moře Galilejské, 
to jest Tiberiadské, a ve
liký zástup šel za ním, ne
bof viděli divý, které činil 
na nemocných. I vystoupil 
Ježíš na horu a posadil 
se tam s učedníky svými. 
Byly pak blízko veliko
noce, slavnost židovská. 
Tedy Ježíš pozdvih očí a 
spatřiv, že zástup veliký 
jde k němu, pravil k Fi
lipovi: „Odkud nakoupíme 
chlebů, aby pojedli tito ?“ 
To však řekl, zkoušeje ho, 
nebof sám věděl, co hodlá 
činiti. Filip mu odpověděl: 
„Za dvě stě denárů chlebů 
nestačí jim, aby každý ně
co málo doslal." Dí jemu 
jeden z učedníků jeho, (to
tiž) Ondřej, bratr Šimona 
P e tra : „Jest zde jeden 
pacholík, který má pět
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Dicit ci unus ex discípulis 
cjus, Andréas frater Simó- 
nis Petři: Est puer unus 
hic, qui habet quinque pa- 
nes hordeáceos, et duos 
pisces: sed haec quid šunt 
inter tantos? Dixit ergo 
jesu s: Fácite hómines dis- 
cúmbere. Erat autem foe- 
num mullum in loco. Dis- 
cubuérunt ergo viri, núme- 
ro quasi quinque millia. 
Accépit ergo Jesus panes: 
et cum grátias egísset, di- 
stríbuit discumbéntibus: 
simíliter et ex píscibus, 
quantum volébant. Ut au
tem impléti šunt, dixit dis
cípulis suis: Collígite, quae 
superavérunt, fragménta, 
ne péreant. Coilegérunt 
ergo, et implevérunt duó- 
decim cóphinos fragmen- 
tórum ex quinque pánibus 
hordeáceis, quae super- 
fuérunt his, qui manducá- 
verant. lili ergo hómines 
cum vidíssent, quod Jesus 
fécerat signum, dicébant: 
Quia hic est vere Prophé- 
ta, qui ventúrus est in mun- 
dum. Jesus ergo cum co- 
gnovísset, quia ventúri es- 
sent, ut ráperent eum, et 
fácerent eum regem, fugit 
íterum in montem ipse 
solus.

Et dlcitur C r e d o .

chlebu ječných a dvě ry
by, ale co jest to na tak 
mnohé?" Tedy řekl Ježíš: 
„Rozkažte lidem, af se po
sadí." Bylo pak mnoho 
trávy na tom místě. I po
sadilo se mužů počtem asi 
pět tisíc. Tu Ježíš vzal chle
by a díky učiniv rozdal 
sedícím; podobně i z ryb, 
kolik chtěli. Když však se 
nasytili, řekl učedníkům 
svým: „Sebeřte pozůstalé 
drobty, af nezhynou." I se
brali a naplnili dvanáct 
košů drobty, z pěti chlebů 
ječných, kteréž pozůstaly 
po těch, kteří byli jedli. 
Tedy ti lidé uzřevše div, 
kterýž byl učinil Ježíš, 
pravili: „To jest jistě Je n  
prorok, který má přijíti 
na svět." Proto Ježíš, po
znav, že chtějí přijíti a 
chopili ho, aby je j učinili 
králem, uchýlil se opět 
na horu sám jediný.

Následuje C r e d o .
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Of f e r t o r i um.  Ps. 134. O b ě t o v á n í .  Ž. 134, 3 a 6 .
Laudáte Dominům, quia Chvalte Pána, nebof 

benígnus est: psállite nó- dobrotivý je s t ;  opěvujte 
mini ejus, quóniam suávis jméno jeho, nebof sladký 
est: omnia, quaecúmque jest. Všecko, cožkoliv 
vóluit, fecit in coelo et in chtěl, učinil na nebi i na 
terra. zemi.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Sacrifíciis praeséntibus, Na oběti přítomné, Pane, 

Dómine, quaesumus, in- prosíme, pohlédni usmí- 
ténde placátus: ut et de- řen, aby i zbožnosti naší 
votióni nostrae profíciant, prospívaly i spáse. Skrze 
et salúti. Per Dominům. .  Pána našeho. . .

Ostatní tiché modlitby jako na první neděli postní, str. 171.

Communi o .  Ps. 121,3-4.
Jerusalem, quae aedifi- 

cátur ut cívitas, cujus par- 
ticipátio ejus in idípsum: 
illuc enim ascendérunt tri- 
bus, tribus Domini, ad 
confiténdum nómini tuo, 
Dómine.

P o s t c o m m u n i o
Da nobis, quaesumus 

miséricors Deus: ut sanc- 
ta tua, quibus incessánter 
explémur, sincéris tracté- 
mus obséquiis, et fidéli 
semper mente sumámus. 
Per Dominům nostrum . . .

Ostatní modlitby po přijímání Je

K př i j í mání .  Z. 121,3-4.
Jerusalem jest zbudován 

jako město, jehož části 
jsou vespolek spojeny; 
nebof tam putují pokolení, 
pokolení Páně oslavovat 
jméno tvé, Pane.

P o  p ř i j í m á n í
Dej nám, prosíme, mi

losrdný Bože, abychom se 
Svátostmi tvými, kterými 
jsme neustále syceni, s u- 
přímnou zacházeli úctou 
a s věřící je  povždy při
jímali myslí. Skrze Pána ..
(O na první neděli postní, str. 172.
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Neděle pátá postní
( S m r t e l n á )

S h ro m á ž d ě n í u sv. P e tr o

•Buď pozdraven, o Kříží,
naděje jediná v tomto čase utrpení!"

Až dosud nám Církev svátá v postních nedělích připomínala naši 
hříšnost, aby v nás vzbudila touhu po vyproštěni z osidel pekla a 
naučila nás cenltl sí Vykoupení, které budeme o Velikonocích 
slavili. Dva poslední týdny před Velikonocemi věnuje všecko své 
rozjímáni utrpení a smrti vtělené Lásky; proto se dnešní neděle 
nazývá v češtině •smrtelná". Všecka slova liturgie jakoby vychá* 
zela přímo z úst Vykupitele, jenžúpí pod nesmírnou tíhou našich 
hříchu — On, jenž nemá na sobě nejmenší vinyl Stále žalostněji 
a bolestněji znějí jeho slova, až o Velkém pátku vytryskne z urnu* 
čeného Srdce poslední kapka Krve, která byla za ijés vylita! Za 
nás! Myslíme na to, že my jsme si zasloužili všecka ta muka duše 
a těla, která za nás trpěl Beránek Boží? Jak tedy musíme mísit! 
svůj vděk do chvalozpěvů o Kříži, které Církev svata v tomto 
čase pěje I

Ve Stupňové modlitbě neříká se žalm Jú d ica", jenž se zpívá 
ve Vstupu. Vstup není zakončen obvyklou chválou na nejsv. Trojici: 
•Sláva Otci 1 Synu i Duchu svátému. . . . "  Všecky kříže a obrazy 
jsou zakryty, aby nás nic nevytrhovalo z rozjímání muk Páně.

Ve Vstupu, Stupňovém zpěvu a Traktu naříká Spasitel nad ne* 
spravedlností a ukrutností svých nepřátel.

I ntroi tus .  Ps. 42,1-2. Vstup.  Ž. 42,1-2.
Júdica me, Deus, et dis- 

cérne causam meam de 
gente non sancta: ab ho
rnině iníquo et dolóso éri- 
pe me: quia tu es Deus 
meus, et fortitúdo mea.

Ps. ib. 3. Emítte lucem 
tuam, et veritátem tuam: 
ipsa me deduxérunt, et ad- 
duxérunt in montem sanc- 
tum tuum, et in taberná- 
cula tua. Júdica m e . . .

Suď mne, Bože, a roz
hodni při mou proti lidu 
nesvatému. Od člověka ne
spravedlivého a lstivého 
vysvoboď mne, neboř ly 
jsi.Bůh můj a síla má.

Z. tamt.  3. Sešli světlo 
své a pravdu svou; ty mne 
budou provázeti a přive
dou k hoře svaté tvé a do 
slánků tvých. Suď mne, 
Bože . . .

Or a t i o
Quaesumus, omnípotens 

Deus, famíliam tuam pro-

M o d l i t b a
Prosíme, všemohoucí 

Bože, na rodinu svou mi-
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pítius réspice: ut, te lar- loslivě shlédni, aby tvojí 
giénfe, regátur in córpore: dobrotivostí bylo vedeno 
et te servánte, custodiátur je jí tělo a tvou ochranou 
in mente. Per Dominům zachována je jí duše. Skrze 
nostrum Jesum Christum.. Pána našeho . . .

Ode dneška až do Zeleného čtvrtku říká se druhá modlitba buď 
proti pronásledovatelům Církve nebo zu Papeže (viz 1. neděli 
adventní, str. 54).

L é c t i o Č t e n í
Epísfolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Hebraeos. c. 9,11-15. k Židům. 9, 11-15.

Kristus jest neposkvrněný vel< 
vlastní krvi smývá naše viny.

Fratres. Christus assí- 
stens Póntifex fulurórum 
bonórum, per ámplius et 
perféctius tabemáculum 
non manufáctum, id est, 
non hujus creatiónis: ne- 
que per sánguinem hircó- 
rum, aut vitulórum, sed 
per próprium sánguinem 
introívit se mel in Sancta, 
aetéma redemptióne in- 
vénta. Si enim sanguis hir- 
córum et taurórum, et ci- 
nis vítulae aspérsus, inqui- 
nátos sanctíficat ad emun- 
datiónem carnis: quanto 
magis sanguis Christi, qui 
per Spíriium Sanctum se- 
metípsum óbtulit immacu- 
látum Deo, emundábit con- 
sciéntiam nostram ab opé- 
ribus mórtuis, ad servién- 
dum Deo vivénti? Et ideo 
noví testaménti mediátor 
est, ut mořte intercedénte,

kněz a obětní Beránek, jenž svou

Bratři, Kristus vystoupiv 
jako velekněz budoucích 
statků, skrze větší a do
konalejší stánek, ne ru
kama udělaný, (o jest ne 
z tohoto tvorstva, ani skrze 
krev kozlů neb telat, nýbrž 
skrze vlastní krev vešel 
jednou pro vždy do vele- 
svatyně, zjednav vykoupe
ní věčné. Neboř jestli krev 
kozlův a býkův a pokrope
ní popelem z jalovice po
svěcuje poskvrněné k či
stotě tělesné, čím spíše 
krev Kristova, jenž skrze 
Ducha Svatého sebe sa
ma obětoval jako obět 
bezúhonnou Bohu, očistí 
svědomí naše od mrtvých 
skutků, abychom sloužili 
Bohu živému. A proto jest 
prostředníkem nové úmlu
vy (závěti), aby skrze smrt, 
podstoupenou na vykoupe-
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in redemptiónem eárum 
praevaricafiónum, quae 
eranl sub priori testamén- 
lo, repromissiónem accí- 
piani, qui vocáii šunt aetér- 
nae hereditátis: in Christo 
Jesu, Domino nosiro.
Gr a d u a l e .  Ps. 142,9-10.

Eripe me, Dómine, de 
inimícis m eis: doce me 
fócere voluntáfem tuam.

~f. Ps. 17, 48-49. Libe- 
ráior meus, Dómine, de 
géniibus iracúndis: ab in- 
surgéniibus in me exaltá- 
bis me: a viro iníquo erí- 
pies me.

T r a c t u s .  Ps. 128,1-4.
Saepe expugnavérunt me 

a juveniúte mea. Íí. Dicai 
nunc Israel: saepe expu- 
gnavérunt me a juventúte 
mea. íf. Eienim non po- 
fuérunl mihi: supra dorsum 
meum fabricavérunt pec- 
catóres. íf. Prolongavé- 
runt iniquiiáies suas: Dó- 
minus justus concídit cer- 
víces peccatórum.

ní přestupů (spáchaných) 
pod první úmluvou, obdr
želi zaslíbené dědictví věč
né ti, kteří jsou povoláni, 
v Kristu Ježíši, Pánu našem.

S t u pňo v ý  zpěv. Ž. 142.
Vysvoboď mne, Pane, 

od nepřátel mých; nauč 
mne plniti vůli tvou.

t .  Ž. 17, 48-49. Tys o- 
svoboditel můj, Pane, od 
zástupů zuřivých; nad pro
tivníky vyvýšíš mne, od 
člověka nešlechetného o- 
svobodíš mne.

Tr akt us .  Ž. 128,1-4.
Často doráželi na mne 

od mladosti mé. ti. Af to 
řekne nyní Israel: často 
doráželi na mne od mla
dosti mé. Avšak ne- 
přemohli mne. Na hřbetě 
mém kovali hříšníci. # . 
Dlouho páchali nepravosti 
své; spravedlivý Pán však 
zlomil šíje hříšníků.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 8. podle Jana. 8, 46-59.
Lidé nenávidí Křísla tolik, že mu vyčítají dokonce spojeni s ďáblem. 

On však s božskou důstojnosti ukazuje na svou bezhříšnost a na 
své věčné Irvání. Zaslepený dav je j chce za tuto radostnou zvěsl 
kamenovatí; on jim však unikne, nebof nepřišel dosud jeho čas.
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In illo témpore: Dicébat 
Jesus turbis Judaeórum: 
Quis ex vobis árguet me 
de peccáto? Si veritátem 
dico vobis, quare non cré- 
ditis mihi? Qui ex Deo 
est, verba Dei audit. Pro- 
ptérea vos non audítis, 
quia ex Deo non estis. Re- 
spondérunt ergo Judaei, et 
dixérunt ei: Nonne bene 
dícimus nos, quia Sama- 
ritánus es tu, et daemónium 
habes? Respóndit Jesus: 
Ego daemónium non há- 
beo: sed honorífico P a
trem meum, et vos inho- 
norástis me. Ego autem 
non quaero glóriam meam: 
est, qui quaerat, et júdicet. 
Amen, amen dico vobis: 
Si quis sermonem meum 
serváverit, mortem non vi- 
débit in aetérnum. Dixérunt 
ergo Judaei: Nunc cognó- 
vimus, quia daemónium ha
bes. Abraham mórtuus est, 
et Prophétae: et tu dicis: 
Si quis sermonem meum 
serváverit, non gustábit 
mortem in aetérnum. Num- 
quid tu major es patře no- 
stro Abraham, qui mórtuus 
est? et Prophétae mórtui 
šunt. Quem teípsum facis? 
Respóndit Jesus: Si ego 
glorífico meípsum, gloria 
mea nihil est: est Pater

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl k zástupům ži
dovským a k velekněžím: 
„Kdo z vás bude mne vinili 
z hříchu? Jestliže pravdu 
mluvím (vám), proč mi ne
věříte? Kdo z Boha jest, 
slova Boží slyší; proto vy 
neslyšíte, že z Boha ne
jste." Tu židé odpověděli 
a řekli jemu: „Zdaliž my 
dobře nepravíme, že Sa
maritán js i a zlého ducha 
m áš?“ Ježíš odpověděl: 
„Já zlého ducha nemám, 
ale ctím Otce svého, a vy 
mě zneuctíváte. Já  však 
nehledám slávy své; jestif, 
kdo (ji) hledá a soudí. 
Amen, amen pravím vám: 
Bude-li kdo zachovávali 
slovo mé, neumře na vě
ky." I řekli mu židé: „Ny
ní jsme poznali, že zlého 
ducha máš. Abraham u- 
mřel i proroci, a ty pravíš: 
,Bude-li kdo zachovávati 
slovo mé, nezemře na vě
ky.' Zdaliž js i ty větší nežli 
otec náš Abraham, který 
zemřel? Také proroci ze
mřeli. Kým činíš sebe sa
ma?" Ježíš odpověděl: 
„Oslavuji-li se já  sám, 
sláva má nic není. Jest 
to Otec můj, jenž mne 
oslavuje, o němž vy pra
víte, že jest Bohem vaším.
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meus, qui gloríficaf me, 
quem vos dícitis, quia Deus 
vesler esl, et non cogno- 
vístis eum: ego autem noví 
eum: et si díxero, quia non 
scio eum, ero símilis vo- 
bis, mendax. Sed scio eum, 
et sermonem ejus servo. 
Abraham pater vester ex- 
sultávit, ut vidéret diem 
meum: vidit, et gavísus 
est. Dixérunt ergo Judaei 
ad eum: Quinquagínta
annos nondum habes, et 
Abraham vidísti? Dixit eis 
Jesus: Amen, amen dico 
vobis, ántequam Abraham 
fíeret, ego  sum. Tulérunt 
ergo lápides, ut jácerent 
in eum: Jesus autem ab- 
scóndit se, et exívit de 
templo. Et dicltur C r e d o .

Of f e r t o r i u m.  Ps.118.
Confitébor tibi, Dómine, 

in toto corde meo: relrí- 
bue servo tuo: vivam, et 
custódiam sermónes tuos: 
vivífica me secúndum ver
bum tuum, Dómine.

S e c r e t a
Haec múnera, quaesu- 

mus Dómine, et víncula 
nostrae pravitátis absól- 
vant, et tuae nobis miseri- 
córdiae dona concílient. 
Per Dominům nostrum. . .

A (přece) nepoznali jste 
ho, ale já  ho znám, a řek- 
nu-li, že ho neznám, bu
du podoben vám, lhářem. 
Avšak znám je j a slovo 
jeho zachovávám. Abra
ham, otec váš, zaplesal, 
aby viděl den můj: i viděl 
a radoval se.“ Tu řekli 
k němu židé: „Padesáte 
roků ještě nemáš, a Abra
hama jsi viděl?" Ježíš řekl 
jim : „Amen, amen pravím 
vám: Prve než Abraham 
byl, jsem já ." I chápali 
se kamení, aby házeli na 
něho. Ale Ježíš se skryl 
a vyšel z chrámu.

Následuje C re d o .

Ob ě t o v á n í .  Ž. 118,17,107.
Oslavovati tě budu, Pa

ne, z celého srdce svého; 
buď milostiv služebníku 
svému. Budu žiti a osfří- 
hati slov tvých; obživ mne 
podle slova svého, Pane.

T i c h á  m o d l i t b a
Tyto dary, prosíme, Pa

ne, nechť pout nepravosti 
nás zbaví a tvého milo
srdenství dary nám zjed
nají. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .
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Druhá modlitba budí proti pronásledovatelům Církve nebo za 
Papeže. (Viz 1. neděli adventní, sir. 57.)

C o m m u n io .  í.Cor. 11,24,25. K p ř i j ím á n í.  1. Koř. 11.
Hoc corpus, quod pro „Toto jest tělo, které se 

vobis tradétur: hic' calix za vás vydává; toto jest 
novi Testaménti est in meo kalich nové úmluvy v mojí 
sánguine, dicit Dóminus: krvi," praví Pán. „To čiňte, 
hoc fácite, quotiescúmque kolikrátkoli přijímáte, na 
súmitis, in meam comme- mou památku." 
moratiónem.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n i
Adésto nobis, Dómine Přispěj nám, Pane Bože 

Deus noster: et quos tuis náš, a které js i svými ta- 
mystériis recreásti, per- jemstvími občerstvil, usta- 
pétuis defénde subsídiis. vičnou ochraňuj pomocí. 
Per Dominům nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

Druhá modlilba bud proti pronásledovatelům Církve nebo za 
Papeže. (Viz 1. neděli adventní, str. 58.)

SVATÝ TÝDEN
„Svatý* týden neboli „velký* (hebdomada sancta, maior), také 

„pašijový*, počíná se Květnou nedělí a konci na Bílou sobotu před 
započetím svatvečera velikonočního. Svá jména mé odtud, že se 
v něm slaví velké a přesvatá tajemství našeho Vykoupení. Pašijový 
je j v české řeči nazýváme proto, že se vněm čtou ze všech čtyř 
evangelistů zprávy o umučení (passio) a smrti Pána ježíše.

Celá liturgie tohoto týdne nese na sobě ráz něčeho nesmírné 
velkého a úžasného. Bůh jest rozhněván na lidstvo a přece posítá 
svého nejmilejšího Syna, aby za ně trpět! Toho je  schopna pouze 
nekonečné Láska! A Spasitel bez reptání přijímá úkol svého Otce 
a nechá se mučiti od těch, které přišel vykoupili. Naše hříchy je j 
přibily na kříž a přece nám zde zanechává nejsladší pokrm, je jž  
může Láska svým milým připravili — Nejsvětější Svátosti To do
vede také pouze nekonečná Láska! Jsmedl lidé se srdcem a krví, 
musí nás tato velká tajemství Svatého týdne ohromiti a strhnouti 
k nejpokornějším dikům za naši Spásu! Naše srdce musí se hro
zit! hříchu a nenávidět! je j,  ježlo žádal lakové výkupné!

Církev svaté plna soustrasti prožívá všecka muka Spasitele, je jí  
smutek dostupuje v posledních třech dnech (triduum sacrum) nej- 
vyššího stupně. Umlčuje zvony a zbavuje oltáře všech ozdob —
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jsou j í  oltáře symbolem pro Krista — v temných hodinkách (te* 
nebrae) pláče ústy proroka IsaiáŠe nad mukami toho, jenž zQ 
Lásku dostal rány, trny a hřeby.

Křesťané dřívějších věků zdržovali se v tento týden rukodělné

fráce, aby mohli věnovali Spasiteli chvíli soucitného rozjímání;
řesfanští císorové zaslavovaji soudní řízení, zakazovali vymáhání 

dlužných Částek a Často dávali milost zajatcům a trestancům. Kéž 
by nevyčerpatelná velikost a svatost těchto dní byla zdrojem ve* 
likého a svátého povznesení naš*ch duší, které si uvědomily hnus* 
nosí hříchu a nekonečnost Lásky Boží!

Květná neděle
Dnešní bohoslužba vyjadřuje zároveň radost i smutek, což se 

jeví ve dvou samostatných částech: ve svěcení palem s průvodem 
a ve mši svaté. V prve častí přidáváme se k radostnému volání 
slávy, jímž byl Pán ježíš uvítán, když vjížděl na oslátku do jeru* 
saíema; náš jásot, jímž vítáme Krista jako svého Krále, nesmí se 
však jako jásot židů proměnili po několika hodinách ve spílání a 
rány. V druhé část!, ve mši svaté, probouzí se v nás vzpomínka 
na utrpení, které Kristu tehdy nastávalo.

Obřad svěcen í palem  podobá se svou formou jakési mši svaié 
(missa sicca); jsou při něm zpěvy, modlitby, čtení a zvláštní preface. 
Zakončen jest tento obřad pěti modlitbami; po něm následuje 
průvod a pak vlastní mše svátá. Palmy, které se nesou v průvodu 
a které upomínají na přivítání Krista před Jerusalemem, značí ví
tězství Páně nad nepřátelí naší spásy. Olivové ratolesti značí Boží 
milosrdenství a mír $ Bohem a nabádají k něžnosti a mírumilov* 
noslí. Zelené ratolesti pak vůbec jsou symbolem ctnostného života 
spravedlivých; také dobrých skutků, s nimiž musíme předstoupili 
jednou před tvář Boží. Posvěcené ratolesti nejsou však pouhými 
symboly, nýbrž nositeli skutečných milostí, neboť Církev svolá svým 
žehnáním předává jim vyšší sily ku prospěchu věřících.

Svěcení palem
Sbor pěje nejprve A n tifo n u :

Hosánna filio David: Hosanna Synu Davidovu,
benedíctus, qui venit in Požehnaný, jenž p/ichází 
nómine Domini. O Rex ve jménu Páně. O, králi 
Israel: Hosánna in ex- israelský. Hosanna na vý- 
célsis. sostech.

Dóminus vobíscum. íí. Pán s vámi.
T&. Et cum spiritu (uo. I s duchem tvým.
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O r é m u s :
Deus, quem dilígere et 

amáre, justítia esi: ineffá- 
bilis gráliae tuae in nobis 
dona multíplica: etqui ře
čišti nos in mořte Eilii tui 
speráre, quae crédimus; 
fac nos, eóaem resurgénte, 
perveníre, quo téndimus. 
Qui iecum vivit. . .

L é c i i o
libri Exodi. c. 15,27-161-7.

In diébus illis: Vené- 
runt filii Israel in Elim, 
ubi erant duódecim fontes 
aquárum, et sepiuagínta 
paimae, et casirametáfi 
šunt juxla aquas. Proíectí- 
que šunt de Elim, et venit 
omnis multitúdo filiórum 
Israel in desérfum Sin, 
quod est inter Elim et 
Sínai: quintodécimo die 
mensis secúndi, postquam 
egréssi šunt de terra Ae- 
gýpti. Et murmurávit omnis 
congregáfio filiórum Israel 
contra Móysen ei Aaron 
in soliiúdine. Dixéruntque 
filii Israel ad eos: Utínám 
mórtui essémus per ma- 
num Domini in terra Ae- 
gýpti, quando sedebámus 
super ollas cárnium, ei co- 
medebámus panem in sa- 
turitátel Cur eduxístis nos

M o d l e m e  s e :
Bože, je jž  z celého srdce 

milovali jest spravedlivo, 
dary nevýslovné milosti 
své v nás rozmnož; a jako 
jsi v nás smrií Syna svého 
vzbudil naději na to, več 
věříme, lak nám dej pro 
jeho vzkříšení dospěli tam, 
kam toužíme. Jenž s tebou 
živ j e s t . . .

Č t e n í
z 2. Mojž. 15, 27-16, 1-7.

V těch dnech přišli sy
nové Israelovi do Elimu, 
kdež bylo dvanácte stud
nic a sedmdesáte palem: 
tam u vod tábořili. Vy
trhnuvši z Elimu všecko 
množství synů Israelových 
táhlo na poušť Sin, která 
jest mezi Elimem a Siná- 
jem, patnáctého dne dru
hého měsíce po východu 
z Egypta. Tu na poušti 
reptala všecka obec synů 
Israelových proti Mojží
šovi a Aronovi. Synové 
Israelovi jim pravili: „Kéž 
bychom byli zemřeli Ho
spodinovou rukou v Egyp
tě, když jsme sedávali nad 
hrnci masa a jídali chleba 
do sytosti. (Proč) jste  nás 
vyvedli na iuio poušf, aby
ste umořili všecko množ
ství hladem?* Tu pravil
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in desertům istud, ut occi- 
derétis omnem multilúdi- 
nem fame? Dixit autem 
Dóminus ad Móysen: Ec- 
ce, ego pluam vobis panes, 
de coelo : egrediátur pó- 
pulus, et cólligat, quae suf- 
fíciunt per síngulos dies: 
ut tentem eum, utrum ám- 
bulet in lege mea, an non. 
Die autem sexto parent, 
quod ínferant: et sít du- 
plum, quam collígere so- 
lébant per síngulos dies. 
Dixerúntque Móyses et 
Aaron ad omneš fílios 
Israel: Véspere sciétis, 
quod Dóminus edúxerit 
vos de ferra Aegýpti: et 
mane vidébitis glóriam 
Domini.

Hospodin k Mojžíšovi: 
„Hle, já  vám budu dštíti 
s nebe chléb; af vychází 
lid a sbírá, co stačí na 
každý den; chci ho zkou
šeli, zda bude jednati dle 
mého zákona či ne. Dne 
pak šestého af uschovají, 
co přinesli domů; budiž 
toho dvakrát tolik, co kaž
dodenně sbírati ,budou." 
I řekl Mojžíš a Aron ku 
všem synům Israelovým: 
„Večer poznáte, že Hospo
din vás vyvedl z Egypta 
a ráno uzříte slávu jeho.

Poté zpívá $e místo Stupňového zpěvu R e s p o n s o r iu m :

S .Jo a n . 11,47-49,50 et53.
Collegérunt Ponfífices 

et Pharisaei consílium, et 
dixérunt: Quid fácimus, 
quia hic homo multa signa 
facit? Si dimíttimus eum 
sic, omneš credent in eum: 
* Et vénient Románi, et 
tollent nostrum locum et 
gentem. Unus autem ex 
illis, Cáiphas nómine, cum 
esset Póntifex anni illíus, 
prophetávit, dicens: Expe- 
dit vobis, ut unus moriátur 
homo pro pópulo, et non

Jan .1 ,47-49 ,50  a 53.
Velekněží a fariseové 

shromáždili veleradu a 
řekli: „Co učiníme, neboť 
tento člověk koná mnohé 
divý? Necháme-li ho tak. 
všichni uvěří v něho. I 
přijdou Římané a uzmou 
naše místo a lid." Je 
den pak z nich, jménem 
Kaifáš, jsa  nejvyšším kně
zem toho roku, prorokoval 
řka: „Jest užitečno pro 
vás, aby jeden člověk u- 
mřel za lid a ne aby celý
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tota gens péreat. Ab illo národ zahynuli*— Od to- 
ergo die cogitavérunt in- ho tedy dne pomýšleli ho 
terfícere eum, dicéntes: Et usmrtili, řkouce: „1 přijdou 
vénient Románi, et tollent Římané a uzmou naše mí- 
nostrum locum et gentem. sto i lid."

Nebo jiné R e s p o n s o r iu m :

$ .  Matth. 26, 39 et 41. $ .  Mat. 26, 39 a 41.
In monte Olivéti orávit Na hoře Olivetské mod- 

ad Patrem: Pater, si fíeri lil se k O tci: „Otče, je-li 
potest, tránseat a me ca- možno, af odejde ode mne 
lix iste. * Spiritus quidem kalich tento. * Duch sice 
promptus est, caro autem hotov jest, ale tělo slabé; 
infirma: fiat volúnias tua. staň se vůle tvá. V. Bděte 

i Uf. Vigiláte et oráte, ut a modlete se, abyste ne- 
non intrétis in tentantió- vešli v pokušení. Duch sice 
nem. Spiritus quidem . . .  hotov jest, ale tělo slabé."

E v . a n g e l i u m
Ť Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 21. podle Matouše. 21,1-9.
In illo témpore: Cum Za onoho času, když se 

appropinquásset Jesus Je- přiblížili k Jerusalemu a 
rosólymis.et veníssetBéth- přišli do Betfagy k hoře 
phage ad montem Olivéti: Olivetské, tehda Ježíš po- 
tunc mísit duos discípulos slal dva učedníky řka jim: 
suos, dicens eis: Ite in ca- „Jděte do městečka, které 
stéllum, quod contra vos jest proti vám, a hned na* 
est, et statím inveniétis leznete oslici přivázanou 
ásinam alligátam, et pul- a oslátko s ní. Odvažte je  
lum cum ea: sólvite et ad- a přivedfte ke mně. A řek- 
dúcite mihi: et si quis vo- ne-ii vám kdo co, rcete: 
bis áliquid díxerit, dícite, ,Pán jich potřebuje,' a 
quia Dóminus his opus hned je  propustí." Toto 
habet: et conféstim dimít- pak stalo se, aby se ná
let eos. Hoc autem totum plnilo, co bylo pověděno 
factum est, ut adimpleré- skrze proroka slovy: Po- 
tur, quod dicium est per vězte dceři siónské: Aj,
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Prophétam dicéntem: Dí- 
cite fíliae Sión: Ecce rex 
tuus venit tibi mansuétus, 
sedens super ásinam, et 
pullum, fílium subjugális. 
Eúntes autem discípuli, fe- 
cérunl, sicut praecépit illis 
Jesus. Et adduxérunt ási
nam, et pullum: et impo- 
suéruni super eos věsti- 
ménta sua, et eum désu- 
per sedére fecérunt. Plú- 
rima autem turba slravé- 
runt vestiménta sua in via: 
álii autem caedébant ra- 
mos de arbóribus, et ster- 
nébant in via: furbae au
tem, quae praecedébant, 
et quae sequebántur, cla- 
mábant, dicéntes: Hosán- 
na fílio David: benedictus, 
qui venit in nómineDomini.

Polé světí s

ÍT. Dóminus vobíscum.
Et cum spiritu tuo.

král tvůj béře se k tobě 
tichý, sedě na oslici a 
oslátku jhu podrobené. 
Odešedše pak učedníci a 
učinivše, jak  jim byl při
kázal ježíš, přivedli oslici 
i oslátko a vložili na ně 
roucha svá; i posadil se 
na ně. Přemnohý pak zá
stup prostřel roucha svá 
na cestu, a jiní sekali ra
tolesti se stromův a pro
stírali na cestu, zástupové 
pak, kteří šli vpředu i kteří 
vzadu byli, volali řkouce: 
„Hosanna Synu Davidovu! 
Požehnaný, jenž se béře 
ve jménu Páně, hosanna 
na výsostech!"

ra to lesti:

y . Pán s vámi.
1J. I s duchem tvým.

O r é m u s :
Auge fidem in te spe- 

rántium, Deus, et súppli- 
cum preces cleménter ex- 
aúdi : véniat super nos 
múltiplex misericórdia tua: 
benefdicántur et hi pál- 
mites palmárům, seu olivá- 
rum: et sicut in figura Ec- 
clésiae multiplicásti Noe 
egrediéntem de area, et

M o d l e m e  s e : 
Rozmnož víru v tebe 

doufajících, Bože, a pros
by snažně tě vzývajících 
milostivě vyslyš. Nechť se
stoupí na nás mnohoná
sobné milosrdenství tvoje. 
Buďtež ■{• požehnány i tyto 
ratolesti palmové nebo oli
vové. A jako jsi, předobra- 
zuje Církev, zahrnul po-

198

Móysen exeúntem de Ae- 
gýpto cum fíliis Israe l; 
ita nos portántes palmas, 
et ramos olivárum, bonis 
áctibus occurrámus ób- 
viam Christo: et per ipsum 
in gaúdium introeámus ae- 
témum. Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spiritus 
Sancti Deus.

P ř e
y . Per omnia saécula 

saeculórum.
Amen.
Dóminus vobíscum.

$ .  Et cum spiritu tuo.
y . Sursum corda.

Habémus ad Domi
nům.

y . Crátias agámus Do
mino, Deo nostro.

$ .  Dignum et justum 
est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper, et ubí- 
que grátias ágere, Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
aetérne Deus. Qui gloriá- 
ris in consílio sanctórum 
tuórum. Tibi enim sérviunt 
creatúrae tu ae: quia te 
solum auciórem et Deum 
cognóscunt, et omnis fa-

žehnáním Noe, vystupují
cího z archy, a Mojžíše, 
vycházejícího z Egypta se 
syny israelskými, tak dej i 
nám, kteří neseme palmy a 
ratolesti olivové, ať s dob
rými skutky vyjdeme vstříc 
Kristu a skrze něho do 
radosti vstoupíme věčné. 
Jenž s tebou živ jest a 
kraluje v jednotě Ducha 
Svatého Bůh.

a c e
t .  Po všechny věky 

věkův.
Ijt. Amen.
y . Pán s vámi.

I s duchem tvým.
i/. Vzhůru srdce.
I£. Máme k Hospodinu.

y .  Vzdejme díky Pánu, 
Bohu svému.

1£. Hodno jest a spra- 
vedlivo.

Vpravdě hodno a spra- 
vedlivo jest, slušno a spa- 
sitelno, abychom tobě vždy 
a všude díky vzdávali, Ho
spodine svátý, Otče vše
mohoucí, věčný Bože, jenž 
veleben jsi ve sboru svá
tých svých. Toběf slouží 
tvorové tvoji, neboť tebe 
jediného za původce a 
Boha uznávají. A všecko
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ctúra tua te collaúdat, ei 
benedícunt te sancti lui. 
Quia illud magnum Uni- 
génili lui nomen coram ré- 
gibus et poteslétibus hujus 
saéculi, libera voce confi- 
téntur. Cui assíslunl An- 
geli et Archángeli, Throni 
et Dominafiónes: cumque 
omni milítia coeléstis exér- 
citus, hymnům glóriae tuae 
cóncinunt, sine fine di- 
céntes:

Sancius, Sanclus, Sanc- 
tus Dóminus, Deus Sá- 
baoth. Pleni šunt coeli, et 
terra gloria tua. Hosánna 
in excélsis.Benedictus, qui 
venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.

Dóminus vobíscum.
JJ. Et cum spiritu tuo.

O r é m u s :
Pétimus, Dómine Sancfe, 

Pater omnípotens, aetérne 
Deus: ut hanc creatúram 
olívae, quam ex ligni ma
térie prodíre jussísti, quam- 
que colúmba rédiens ad 
arcam próprio pértulit ore, 
benefdícere, et sanctřf-fi- 
cáre dignéris: ut, quicúm- 
que ex ea recéperint, ac- 
cípiant sibi protecfiónem 
ánimae et córporis: fiat- 
que, Dómine, nostrae sa

dilo tvé tě vespol chválí a 
blahořečí ti sváli (voji, ne
boř hlasitě vyznávají ono 
veliké jméno tvého Jedno
rozeného před králi a moc
nostmi tohoto světa. Jemuž 
slouží Andělé i Archandě
lé, Trůnové a Panstva a 
s celým zástupem nebes
kého vojska chvalozpěv 
slávy Ivé prozpěvují, bez 
ustání říka jíce :

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Plna jsou 
nebesa i země slávy Ivé. 
Hosanna na výsostech. 
Požehnaný, jenž přichází 
ve jménu Páně. Hosanna 
na výsostech.

Pán s vámi.
1$. 1 s duchem tvým.

M o d l e m e  s e :
Prosíme, Hospodine Sva

tý, Otče všemohoucí, věč
ný Bože, abys tento výtvor 
olivy, jemuž js i dal ze 
hmoty dřeva vyrůsti a jejž 
holubice vracející se do 
archy ve svém zobáčku 
přinesla, po+žehnati a po- 
•f-svěfifi ráčil, by těm, kdo
koliv by z něho (snílku) 
přijali, doslalo se ochrany 
duše a těla. Staň se tedy, 
Pane, toto znamení milosti
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lútis remédium, tuae grá- 
tiae sacraméntum. Per Do
minům . . .  Ij&. Amen.

O r é m u s :
Deus, qui dispérsa cón- 

gregas, et congregála con- 
sérvas: qui pópulis óbviam 
Jesu ramos portántibus be- 
nedixísti: bénefdic étiam 
hos ramos palmae et olí
vae, quos tui fámuli ad 
honórem nóminis tui fi- 
déliter suscípiunt: ut, in 
quemcúmque locum intro- 
dúcti fúerint, tuam bene- 
dictiónem habitatóres loci 
iliíus consequántur: et
omni adversitáte effugáta, 
déxtera tua prótegat, quos 
redémit Jesus Christus, Fí- 
lius tuus, Dóminus noster. 
Qui tecum vivil. . .

O r é m u s :
Deus, qui miro disposi- 

tiónis órdine, ex rébus 
étiam insensibílibus, dis- 
pensatiónem nostrae salú- 
iis osténdere voluísti: da, 
quaesumus; ut devóta tuó- 
rum corda fidélium salú- 
briler intélliganl, quid my
stice desígnet in íacto, 
quod hódie coelésti lú- 
mine affláta, Redemptóri 
óbviam procédens, palmá
rům atque olivárum ramos 
veslígiis ejus turba sub-

tvé prostředkem naší spá
sy. Skrze Pána n ašeh o ... 

T&. Amen.
M o d l e m e  s e :  

Bože, jenž rozptýlené 
shromažďuješ a shromáž
děné zachováváš, jenž jsi 
zástupům, nesoucím rato
lesti vstříc Ježíšovi, po
žehnal, pofžeh nej také 
tyto větve palmové a oli
vové, jež tvoji služebníci 
ke cli jména tvého s věrou 
přijímají, aby — na které
koliv místo vneseny bu
dou — obyvatelé místa to
ho požehnání tvého do
sáhli. Pravice tvá pak za
puď všeliké protivenství a 
chraň ty, které vykoupil 
Ježíš Kristus, Syn tvůj, Pán 
náš. jenž s tebou živ je s t . .

M o d l e m e  s e :  
Bože, jenž jsi podivu

hodným řádem svých ú- 
radků i na věcech neži
vých rozdílení spásy naší 
znázornili chtěl, dej, pro
síme, aby zbožná srdce 
tvých věřících ke svému u- 
žilku porozuměla, co v du
chovním smyslu znamená 
v té události, že dnes ne
beským osvícením nad
chnutý zástup vycházeje 
vstříc Vykupiteli, palmové 
a olivové větve pod jeho
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strávit. Palmárům ígitur 
rami de mortis principe 
triúmphos expéctant: súr- 
culi vero olivárum, spiri
tuálem unctiónem advenís- 
se quodámmodo clamant. 
Intelléxit enim jam tunc 
illa hóminum beáta mulli- 
túdo praefigurári: quia Re- 
démpfor noster humánis 
cóndolens misériis, pro to- 
tíus mundi vita cum mortis 
principe esset pugnatúrus, 
ac moriéndo triumphatú- 
rus. Et ideo tália óbse- 
quens administrávil, quae 
in illo et triúmphos vic- 
tóriae, et misericórdiae 
pinguédinem declarárent. 
Quod nos quoque plena 
fide, et factum, et signifi- 
cátum retinéntes, te, Dó- 
mine sancte, Pater omni- 
potens, aetérne Deus, per 
eúmdem Dominům no- 
strum Jesum Christum sup- 
pliciter exorámus: ut in 
ipso, atque per ipsum, cu- 
jus nos membra fíeri vo- 
luísti, demortisimpério vic- 
tóriam reportántes, ipsius 
gloriósae resurrectiónis 
partie i pes esse mereámur. 
Qui fecum vivit. . .

O r é m u s :
Deus, qui per olívae 

ramum, pacem terris co-

kročeje prostíral. Palmové 
tedy ratolesti dávají nám 
tušiti budouci vítězství nad 
knížetem smrti; snítky pak 
olivové jakoby oznamo
valy, že duchovní poma
zání už nadešlo. Poroz
uměl totiž už tehdy onen 
blažený zástup lidí, že se 
tím předobrazuje, jak Vy
kupitel náš ze soucitu nad 
lidskými bědami bude za 
život celého světa s kní
žetem smrti zápasit! a svou 
smrtí zvítězí. A proto při
nesl na počest tyto věci, 
jež by naznačovaly i jeho 
vítězoslávu i hojnost milo
srdenství. Také my i udá
lost i je jí  význam plně 
věříme a na mysli máme 
a tebe, Hospodine svátý, 
Otče všemohoucí, věčný 
Bože, skrze téhož Pána na
šeho Ježíše Krista snažně 
prosíme, abychom v něm 
a skrze něho, jehož údy 
js i nás chtěl míli, nad vlá
dou smrti zvítězili a jeho 
slavného vzkříšení zaslou
žili účastnými se stáli. 
Jenž s tebou živ j e s t . . .

M o d l e m e  s e :  
Bože, jenž jsi holubici 

nařídil, olivovou ratolestí
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lúmbam nuntiáre jussísti: pokoj zemi zvěstovali, rač, 
praesta, quaesumus; ut prosíme, tyto olivové i ji- 
hos olívae, ceterarúmque ného stromoví ratolesti 
árborum ramos, coelésti nebeským + požehnáním 
bene+dictióne sanctífices; posvětiti, aby všemu lidu
ut cuncto pópulo tuo pro- 
fíciant ad salútem. Per 
Christum, Dominům no- 
strum. $ .  Amen.

O r é m u s :
Béne+dic, quaesumus 

Dómine, hos palmárům 
seu olivárum ramos: et 
praesta; ut, quod pópulus 
tuus in tui veneratiónem 
hodiérna die corporáliter 
agit, hoc spirituáliter sum- 
ma devotióne perfíciat, de 
hoste victóriam reportán- 
do, et opus misericórdiae 
summópere diligéndo. Per 
Dominům nostrum . . .

K. Dóminus vobíscum.
$ .  Et cum spiritu tuo.

O r é m u s :
Deus, qui Filium tuum 

Jesum Christum Dominům 
nostrum, pro salute nostra 
in hune mundum misísti, 
ut se humiliáret ad nos, et 
nos revocáret ad te : cui 
étiam, dum Jerusalem ve- 
níret, ut adimpléret Scrip- 
túras, credéntium popu- 
lórum turba, fidelíssima 
devotióne vestiménta sua

tvému prospívaly k spáse. 
Skrze Krista, Pána na
šeho.

F&. Amen.
M o d l e m e  s e :  

Po+žehnej, prosíme, Pa
ne, tyto palmové nebo oli
vové ratolesti a dej, aby, 
co lid tvůj k uctění tvému 
dnešního dne viditelně či
ní, to duchovně s největší 
zbožností dokonal tím, že 
bude nad nepřítelem vítě
zili a dílo milosrdenství 
svrchovaně milovati. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého . . .

Ijt. Pán s vámi.
Uf. I s duchem tvým.

M o d l e m e  s e :
O Bože, tys Syna svého 

Ježíše Krista, Pána naše
ho, pro spásu naši na tento 
svět poslal, aby se snížil 
k nám a nás opět přivedl 
k to b ě ; jemu také, když 
vcházel do Jerusalema, 
aby naplnil Písmo, zástup 
věřícího lidu v nejupřím
nější oddanosti roucha svá 
a větve palmové na cestu
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cum ramis palmárům in prostíral. Dej, prosíme, 
via sternébant: praesta bychom mu víry cestu při- 
quaesumus; ut illi fídei pravili, na níž by po od- 
viam praeparémus, dequa, stranění kamene urážky a 
remóto lápide offensiónis, skály pohoršení zelenaly 
et petra scándali, frón- se před tebou skutky naše 
deant apud te opera no- jako ratolesti spravedlno- 
slra justítiae ramis; ut ejus sti, abychom jeho šlépějí 
vestígia sequi mereámur. následovali byli hodni. 
Qui iecum vivit. . .  jenž s tebou živ j e s t . . .

Amen. ]£. Amen.
Za rozdáváni ratolestí zpívá se Ant i io n  a :

_ Púeri Hebraeórum, por- Pacholata hebrejská ne- 
(ántes ramos olivárum, ob- sla ratolesti olivové a vy- 
viavéruntDomino, clamán- šla vstříc Pánu, volajíce a 
tes, et dicéntes: Hosánna řkouce: „Hosanna na vý- 
in excélsis. sostech 1“

Al i a  A n t i p h o n a  j i n á A n t i f o n a
Púeri Hebraeórum ve- Pacholata hebrejská pro- 

stiménta prosternábanf in stírala roucha na cestu a 
via,etclamábant dicéntes: volala, řkouce: „Hosanna 
Hosánna fílio David: be- synu Davidovu! Požehna- 
nedíctus, qui venit in nó- ný, jenž přichází ve jménu 
mine Domini. Páně."

Po rozdílení modlí se kněz:

t r. Dóminus vobíscum.
$ .  Et cum spiritu tuo.

O r é m u s :
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui Dominům no- 
strum Jesum Christum su
per pullum ásinae sedére 
fecísii, et turbas populó- 
rum vestiménta, vel ramos 
árborum in via stémere,

Pán s vámi.
5 .  I s duchem tvým.

M o d l e m e  s .e : 
Všemohoucí, věčný Bo

že, tys chtěl, aby Pán náš 
Ježíš Kristus na oslátko se 
posadil a tys vnukl zástu
pům lidu, aby roucha ne
bo ratolesti stromové na 
cestu prostírali a jemu Ho-
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et Hosánna decantáre in 
laudem ipsíus docuísti: da, 
quaesumus; ut illórum in- 
nocéntiam imitári possí- 
mus, et eórum méritum 
cónsequi mereámur. Per 
eúmdem Christum Domi
nům nostrum. $ .  Amen.

sanna zpívali. Dej, prosí
me, abychom je  v nevin
nosti následovali uměli a 
je jich  zásluh dosáhnout! 
byli hodni. Skrze téhož 
Krista, Pána našeho.

Ij6. Amen.

Průvod
Už před r. 400 bylo v Jerusalemě zvykem, že věřící s biskupem 

v čele kráčeli v průvodě s hory Olivetské a pěli při lom hymny. 
Brzo na začátku středověku přistupuje k tomu ještě zvláštní svěcení 
ratolestí, které se při průvodě nesou. Průvod představuje slavný 
vjezd Kristův do Jerusalema před umučením. Církev svaté lim sice 
napodobuje proradné židy, vkládá však na rozdíl od nich do tohoto 
obřadu všecku svou lásku, obdiv a vděčnost pro vítěze nad smrtí 
a hříchem. Takovým způsobem kráčí Církev za Kristem všemi ze* 
měmi a všemi národy až do skonáni světa.

D ta c o n u s  diclt: Proce-
dámus in páce.

$ .  In nómine Chrisli. 
Amen.

Za průvodu se zpívají některé

Ant i phona .  Matth. 21.
Cum appropinquáret Dó

minus Jerosólymam, mísit 
duos ex discípulis suis, di- 
cens: Ite in castéllum.quod 
contra vos est: et inve- 
niétis pullum ásinae alli- 
gátum, super quem nullus 
hóminum sedit: sólvite, 
et addúcite mihi. Si quis 
vos interrogáverit, dícite: 
Opus Domino esf. Solvén- 
tes adduxérunt ad jesum :

J á h e n  praví: Vyjděme
v pokoji.

Ji . Ve jménu Kristově. 
Amen.
z následujících Anttfon:

Ant i f ona .  M at.21 ,1-3, 7-9.
Když se přiblížil Pán 

k Jerusalemu, poslal dva 
z učedníků svých ř k a : 
„Jděte do městečka, které 
leží před vámi a naleznete 
oslátko přivázané, na němž 
(dosud) nikdo z lidí ne
seděl; odvažte je  a při
veďte ke mně. Bude-li se 
vás někdo tázali, řekněte: 
Pán ho potřebuje." Odvá
zavše je , přivedli k Ježí-
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el imposuérunt illi vešli- šovi; i položili na ně rou- 
ménta sua, et sedit super cha svá a (on) se na ně 
eum: álii expandébant ve- posadil. Druzí rozprostí- 
sliménla sua in via: álii rali roucha svá na cestu; 
ramos de arbóribus ster- jiní trousili na zemi rato- 
nébant: et qui sequebán- lešti stromové a ti, kteří 
tur, clamábant: Hosánna, je  následovali, volali: „Ho- 
benedíclus, qui venit in sanna, požehnaný, jenž při- 
nómine Domini, benedíc- chází ve jménu Páně! Po
tům regnum patris nostri žehnáno budiž království 
D avid: Hosánna in ex- otce našeho Davida! Ho- 
célsis : miserére nobis, fili sanna na výsostech! Smi- 
David. luj se nad námi, synu Da

vidův!"
A n t i p h o n a .  Joann.1 2 , 12eti3. J i ná  A n t i f o n a .
Cum audísset pópulus, Když uslyšel zástup, že 

quia Jesus venit Jerosóly- Ježíš přichází do Jerusale- 
mam, accepérunf ramos ma, vzal ratolesti palmové 
palmárům: et exiérunt ei a vyšel mu vstříc; i volaly 
óbviam, et clamábant púe- dítky řkouce: „Tentof jest, 
ri, dicéntes: Hic est, qui jenž přijití má ke spáse 
ventúrus est in salutem pó- lidu! Tento jest spása naše 
půli. Hic est salus nostra, a vykoupení Israelovo! Jak 
et redémptio Israel. Quan- veliký jest ten, jemuž Trů- 
tus est iste, cui Throni et nové a Panstva spěchají 
Dominatiónes occúrrunt? v ústřely! Neboj se, dcero 
Noli timére, fília Sión: ec- Siónská; hle, Král tvůj 
ce  Rex tuus venit tibi, se- přichází k tobě sedě na 
dens super pullum ásinae, oslátku, jakož psáno jest. 
sicut scriptum est. Salvě Zdráv buď. Králi, tvůrce 
Rex, fabricátor mundi, qui světa, jenž js i přišel nás 
venísti redímere nos. vykoupili 1“

AI i a A n t i p h o n a  J i n á  A n t i f o n a
Ante sex dies solémnis Šest dní před slavností 

Paschae, quando venit Dó- velikonoční, když se bral 
minus in civitátem Jerúsa- Pán do města Jerusalema,
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lem, occurrérunt ei púeri: spěchaly mu v ústrety dítky; 
et in mánibus portábant ra- v rukou pak nesly ratolesti 
mos palmárům, et clamá- palmové a volaly: „Ho- 
bant voce magna, dicén- sanna na výsostech! Po
těš: Hosánna in excélsis: žehnán buď, jenž jsi přišel 
benedíclus, qui venísti in s hojností milosrdenství! 
multitúdine misericórdiae Hosanna na výsostech!" 
tuae: Hosánna in excélsis,

A l i a  A n t i p h o n a  J i n á  A n t i f o n a
Occúrrunt turbae, cum Spěchají zástupové s kví- 

flóribus et palmis Redem- tím a palmami Vykupiteli 
ptóri óbviam: et victóri v ústrety a vítězi slavné- 
triumphánti digna dant ob- mu důstojný vzdávají hold. 
séquia: Fílium Dei ore Syna Božího ústy národo- 
gentes praedicant: et in vé velebí a ke chvále Kri- 
laudem Christi voces to- slově hlasy hřmí k obla- 
nant pernúbila: Hosánna kům: „Hosanna na výso- 
in excélsis. stech 1“

A l i a  A n t i p h o n a  J i n á  A n t i f o n a
Cum Angelis et púeris Buďme věřícími jako an-

fidéles inveniámur, triům- dělé a dítky a slavnému 
phatóri mortis clamántes: vítězi nad smrtí volejme: 
Hosánna in excélsis. „Hosanna na výsostech!"

A l i a  A n t i p h o n a  J i n á  A n t i f o n a
Turba multa, quae con- Zástup četný, jenž sešel 

vénerat ad diem festům, se ke dni slavnostnímu, 
clamábat Domino: Bene- volal na Pána: „Požehnán 
díctus, qui venit in nómi- buď, jenž přichází ve jm é
ně Domini: Hosánna in nu Páně! Hosanna na vý- 
excélsis. sostech!“

Při návratu průvodu uzavrou se dveře kostela a několik zpěváků 
z vnitřku chrámu zpivá střídavě s chórem, jenž stojí přede dveřmi:

H y m n u s
Gloria, laus, et honor, Sláva, chvála a čest to- 

tibi sit, Rex Christe Re- bě, Králi, Kriste, Vykupi-

207



démpfor: Cui pueríle decus 
prompsit Hosánna pium.

1£. Gloria, Iaus. . ,
Israel cs lu Rex, Dáví- 

dis el ínclyla proles: Nó- 
mine qui in Domini, Rex 
benedicle, venis.

Gloria, Iaus . . .
Coélus in excélsis te 

laudat coelicus omnis, El 
mortális homo, et cuncta 
creáta simul.

Gloria, Iau s. . .
Plebs Hebraea libi cum 

palmis óbvia venit: Cum 
přece, volo, hymnis, ád- 
sumus ecce  tibi.

]£. Gloria, Iaus. . .
Hi libi passúro solvé- 

bant múnia laudis: Nos 
libi regnánti pángimus ec
ce melos.

Jjfe. Gloria, Iaus. . .
Hi placuére tibi, pláceat 

devólio nostra: Rex bone, 
Rex clemens, cui bona 
cuncta placeni.

Gloria, laús. . .

teli — jemuž výkvět mládí 
Hosanna pěl zbožně.

$ .  Sláva, chvála . . .
Israele ty’s Král, Davi

dův potomek slavný. Ve 
jménu přicházíš Páně, po
žehnaný Králi.

Jjk Sláva, chvála . . .
Na výsostech chválí tebe 

všechen nebešťanů zástup, 
také člověk ve smrtelném 
těle a s ním všechno tvor
stvo. JJ. Sláva, chvála. . .

Lid ti hebrejský vstříc 
vyšel s palmami; hle, my 
prosbou, slibem, zpěvem 
tebe ctíme.

$ . Sláva, chvála. . .
Oni tobě k mukám při

pravenému vzdali chválu 
povinnou; my, hle tobě 
vládnoucímu písně libé pě
jeme. $ .  Sláva, chvála. . .

Jako oni líbili se tobě, 
tak i naše libá ti buď zbož
nost. Králi dobrý, Králi 
mírný, jenž libuješ si ve 
všem, co jest dobré.

$ .  Sláva, ch v á la ...
Poté podjáhen zatluče patou kříže na dveře chrámové, které se 

ihned otevrou. Tímto obřadem se naznačuje, že Kristus nám svou 
smrtí no kříži otevřel opět nebe, které ném hříchem bylo uzamčeno.

Když vstupuje průvod do chrámu, zpívá se :

©. Ingrediénte Domino Jj&. Když vstupoval Pán 
in sanctam civitátem, He- do svátého města, dítky 
braeórum púeri resurrec- hebrejské zvěstovaly vzkří-
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lionem vitae pronuntián- 
tes, * Cum ramis palmá
rům: Hosánna, clamábant, 
in excélsis.

Cum audísset pópu- 
lus, quod Jesus véniret 
Jerosólymam, exiérunt ób- 
viam ei. Cum ramis pal
márům . . .

šení života; * s ratolestmi 
palmovými volaly: „Ho
sanna na výsostech!*

Když uslyšel lid, že 
Ježíš přichází do Jerusale
ma, vyšel mu vstříc. S  ra
tolestmi palmovými. . .

Mše svátá
S h r o m á ž d ě n í  u sv.  j a n a  v L a t e r á n ě

„O Bože, Bože můj, shlédni na mněl Proč mne opouštíš?* 
Církev svátá nám při průvodě dala nahlédnout! na jeden paprsek 

slávy Vykupitele po jeho zmrtvýchvstání, abychom snáze snesli 
pohled na jeho nesmírné ponížení před dokonáním díla naší spásy. 
Ústy proroka volá Kristus ve Vstupu úpěnlivě k Otci o pomoc ve 
své bezedné úzkosti a sklíčenosti. Nechrne otřásli nitro svého srdce 
tímto bědováním a rozjímejme, co to znamená, že Kristus sám 
sebe ponížil, aby nás mohl spasili 1 Vezměme sí za příklad jeho
pokoru a vezme, ze nejen 
opět do něho přivede.

Introi tus.  P s .21 ,20et22.
Dómine, ne longe fácias 

auxílium tuum a me, ad de- 
fensiónem meam áspice: 
líbera me de oře leónis, 
ei a cómibus unicórnium 
humilitátem meam.

Ps. ib. 2. Deus, Deus 
meus, réspice in me, quare 
me dereliquísti? longe a 
saláte mea verba delicló- 
rum meórum.

Dómine, ne longe . . .
O r a t i o

Omnípotens sempilérne 
Deus, qui humáno géneri

s nebe svedla, ale tabe nas

V stup. Ž. 21,20 a 22.
Pane, nezůstávej daleko 

ode mne se svou pomocí; 
ku pomoci mi přispěj! Vy
svoboď mne z tlamy lví a 
od rohů bůvolích — mne 
ztrápeného.

Ž. tam t. 2. Bože, Bože 
můj, shlédni na mne. Proč 
js i mne opusiil? Daleko 
od spásy své naříkám nad 
vinami svými. Pane, ne
zůstávej daleko. . .

M o d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž jsi dal Spasiteli
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ad imitándum humilitátis 
exémplum, Salvalórem no- 
strum carnem súmere, et 
crucem subírc fecísti: con- 
céde propítius; ut et pa- 
tiéniiae ipsíus habére do- 
cuménta, et resurrectiónis 
consórtia mereámur. Per 
eúmdem Dominům. . .

našemu vtěliti se a pod- 
stoupiti smrt kříže, aby po
kolení lidské mělo k ná
sledování příklad pokory, 
uděl nam milostivě, aby
chom sobě zasloužili od je 
ho trpělivosti se uciti a na 
jeho vzkříšení účastenství 
míti. Skrze téhož Pána . . .

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Philippén. c. 2, 5-11. k Filippenským. 2, 5-11.

Kristus vzdal se dobrovolně práv svého Božství a vzal na sebe 
lidskou podobu, aby mohl podstoupit! za nás potupnou smrt na 
kříži. Proto musíme se mu klanětil — Jak musíme býti teprve my 
pokorni, když jsme sí vědomi svých hříchů!

Fratres: Hoc enim sen- 
lite in vobis, quod et in 
Chrislo Jesu : qui cum in 
forma Dei esset, non ra- 
pínam arbitrátus est esse 
se aequálem Deo: sed se- 
metípsum exinanívit for
mám servi accípiens, in si- 
militúdinem hóminum fac- 
tus, et hábitu invénlus ut 
homo. Humiliávit semet- 
ípsum, factus obédiens us- 
que ad mortem, mortem 
autem crucis.Propferquod 
et Deus exaltávit illum: 
et donávit illi nomen, quod 
est super omne nomen:
(Hic genuflectilur.) ut in nó-
mine Jesu omne genu flec- 
tátur coeléstium, terré- 
strium, et infernórum: et

Bratři, to zajisté smý
šlení mějte v sobě, které 
bylo i v Kristu Ježíši, jenž 
jsa  ve způsobe Boží, ne
pokládal toho za věc ulou
penou, že jest rovný Bohu, 
nýbrž sebe sama zmařil 
přijav způsobu služebníka 
tím, že podobným se stal 
lidem a ve vnějším zjevu 
svém byl shledán jako člo
věk. Ponížil sebe sama 
stav se poslušným až k 
smrti, a to k smrti kříže. 
Proto také Bůh povýšil ho 
a dal mu jméno, kteréž 
jest nade všecko jméno, 
(Zde se pokleká.) aby ve jmé
nu Ježíšově pokleklo veš
keré koleno, nebešťanů, 
pozemšťanů i těch, kteří
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omnis lingua confiteáfur, 
quia Dóminus Jesus Chri- 
stus in gloria est Dei 
Patris.

O ra duále.  Ps. 72, 2 4  et i-3.

Tenuísti manum déxte- 
ram meam: et in voluntáte 
tua deduxísti me: et cum 
gloria assumpsísti me. V. 
Quam bonus Israel Deus 
reclis corde! mei autem 
pene moti šunt pedes: pě
ně effúsi šunt gressus mei: 
quia zelávi in peccatóri- 
bus, pacem peccaiórum 
videns.

T r a c t u s. Ps. 21, 2-9,18,
Deus, Deus meus, ré- 

spice in me: quare me de- 
reliquísti? Longe a sa
lute mea verba delictórum 
meórum. Ý. Deus meus 
clamábo per diem, nec 
exaúdies: in nocte, et non 
ad insipiéntiam mihi.
Tu autem in sancto hábi- 
tas, Iaus Israel. Uf. In te 
speravérunt patres nostri: 
speravérunt, et liberásti 
eos. ti. Ad te clamavé- 
runt, et salvi facti šunt: 
in te speravérunt, et non 
šunt confúsi. ť .  Ego autem 
sum vermis, et non homo: 
oppróbrium hóminum, et

jsou v podsvětí, a aby 
každý jazyk vyznal, že 
Pánem jest Ježíš Kristus 
ke slávě Boha Otce.
S t u pňo v ý  zpěv.  Ž. 72.

Pojal js i mne za mou 
pravici a dle vůle své jsi 
mne vedl a se slávou jsi 
mne přijal, O jak dobrý 
jest, Israeli, Bůh těm, kdož 
jsou upřímného srdce! Mo
je  nohy tehdy málem by 
byly poklesly a kročeje 
moje málem by byly u- 
klouzly, neboť jsem se roz
horlil nad bezbožníky, vida 
blahobyt hříšníků.

.19,22,24,32. T r a k t u s .
Bože, Bože můj, shlédni 

na mne! Proč js i mne o- 
pustil? Daleko od spásy 
své vzdychám nad vinami 
svými. y . „Bože můj,“ vo
lám přes den a nevyslý
cháš mne -  • v noci. 0 ,  ne
dopusť, aby se mi (proto) 
smáli, že jsem  nerozumný. 
íf. Vždyť ty přebýváš ve 
svatyni, chválo Israele. if. 
V tebe doufali otcové naši; 
doufali a tys je  vysvobo
zoval. Uf. K tobě volávali 
a docházeli spásy; v tebe 
doufali a nebývali zahan
beni. ~íf. Já pak jsem červ 
a ne člověk; lidem na po-
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abjéclio plebis. Omneš 
qui vidébant me, asperna- 
bántur me: locúti šunt lá- 
biis, et movérunt caput.

Sperávit in Domino, 
erípiateum: salvum fáciat 
eum, quóniam vult eum. 
Ipsi vero consideravérunt, 
el conspexérunt m e: divi- 
sérunt sibi vestiméntamea, 
et super vestem meam mi- 
sérunt sortem. t r. Líbera 
me de ore leónis: et a 
córnibus unicórnium hu- 
militátem meam. # . Qui 
timétis Dominům, laudáte 
eum: univérsum semen 
Jacob magnificáte eum. 
Uf. Annuntiábitur Domino 
generátio ventúra: et an- 
nuntiábunt coeli justítiam 
ejus. Uf. Pópulo, qui nascé- 
tur, quem fecit Dóminus.

směch a vyvrhel chátry. Ý. 
Všichni, kdož mne viděli, 
pohrdali mnou; šklebili 
pysky a potřásali hlavou.

„Důvěřoval v Pána," 
(pravili), „ať je j vyprostí; 
ař mu pomůže, když jest 
jeho miláčkem." $ .  Dívají 
se a číhají na mne;  dělí 
sobě roucha moje a o můj 
oděv metají los. tf. Vysvo
boď mne z tlamy lví a od 
rohů bůvolích — mne ztrá
peného. Uf. Kdož se bojíte 
Pána, chvalte j e j ; všecko 
sémě Jakubovo, velebte 
je j. íf. Vypravovali sobě 
bude o Pánu pokolení bu
doucí a nebesa budou zvě- 
stovati spravedlnost jeho. 
íf. Pokolení příštímu, které 
Pán učiní.

Buďto kněz a dva jáhnové nebo tři jáhnové zpívají zprávu o umu* 
cení našeho Vykupitele, jáhen nezdraví obvyklým .Pán s vámi.* 
Také se  nepřinesou ke knize rozžaté svíce, aby se vyjádřil smutek 
nad tím, co se bude předčítali. Drží se však v rukou posvěcené 
ratolesti na označeni naší víry a věrnosti k trpícímu Pánu. — 
Mfiže naše srdce z&slali chladno při zprávě o tom, jak Bfih nás 
milovat? — Křížek f  značí Krista, C (Chórista nebo Cantor) 
Evangelistu, S  (Succentor nebo Synagoga) ostatní mluvčí osoby.

P á s s i o  D o m i n i  nos t r i  
J e s u  C h r i s t i  

secúndum Matthaeum. 
cap. 26 et 27.

U m u č e n í  P á n a  n a š e 
h o  j e ž í š e  K r i s t a  

podle Maloušej.
kap. 26 a 27.

In illo témpore: Dixit Je- Za onoho času Pán Ježíš 
susdiscípulissuis: + Scitis pravil učedníkům svým: 
quia post bíduum Pascha + .Víte, že po dvou dnech
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fiet, et Fílius hóminis tra- budou Velikonoce a Syn 
détur, ut crucifigátur? C  člověka bude vydán, aby 
Tunc congregáti šunt prín- byl ukřižován?" C  Tehdy 
cipes sacerdótum, et se- sešli se veleknězi a starší 
nióres pópuli in átrium lidu v domě/ nejvyššího 
príncipis Sacerdótum, qui kněze, jméném Kaifáše, a 
dicebáturCáiphas: et con- uradili se,/aby Ježíše lsli- 
sílium fecérunt, ut Jesum vě jali a/zabili; ale pra- 
dolo tenérenl, et occíde- vili: S  yNe v den sváteční, 
rent. Dicébant autem: S  aby sn^d nenastal rozbroj 
Non in die festo, ne forte v lidu:'" C  Když pak Ježíš 
iumúllus fíeret in pópulo. bylyv Betanii v domě Ši- 
C  Cum autem Jesus essel mpna malomocného, při- 
in Bethánia in domo Simó- stoupila k němu žena s ná- 
nisleprósi.accéssitad eum yiobou alabastrovou masti 
múlierhabens alabástrum/drahé a vylila ji na hlavu 
unguénti pretiósi, et effúdií jeho, když byl za stolem, 
super caput ipsíus recum- Vidouce to učedníci, roz- 
béntis. Vidéntes autem/di- mrzeli se a řekli: S  „K če- 
scípuii, indignáti šunt* di- mu ztráta tato? Vždyf se 
céntes: S  Ut quidp^rdítio (o mohlo draze prodali a 
haec? potuit enim istud ve- dáti chudým." C  Věda pak 
númdarimullo,et dáripau- to Ježíš řekl jim : •}• „Proč 
péribus. C  Sciepé autem téženěčiníteob!íže?D ob- 
Jesus, ait illis: -fyQuid mo- rý skutek zajisté vykona- 
lésti estis huic mulíeri ? la nade mnou. Vždyf chu- 
opus enim bonům operáta dé máte vždycky s sebou, 
est in me. Nam semper mne však vždycky nemáte; 
paúperes hábétis vobís- neboť vylivši mast tu na 
cum: me autem non sem- mé tělo, učinila to k mé- 
per ha bé tis. Mittens enim mu pohřbení. Amen pra- 
haec unguéntum hoc in vím vám : kdekoli bude 
corpus níeum, ad sepelién- kázáno evangelium toto 
dum me fecit. Amen dico po celém světě, tam bude 
vobis, ubicúmque praedi- se vypravovali na památku 
cátum fúerit hoc Evangé- je jí  také to, co učinila 
lium in toto mundo, dicé- ona." C  Tehdy jeden ze 
tur et quod haec fecit in dvanácti, jménem Jidáš
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memóriam ejus. C  Tunc 
ábiit unus de duódecim, 
qui dicebátur Judas Isca- 
riótes, ad príncipes sacer- 
dótum, et ait illis: S  Quid 
vultis mihi dare, et ego 
vobis eum tradam? C At 
illi constituérunt ei trigínta 
argénteos. Et exínde quae- 
rébat opportunitétem, ut 
eum tráderet. Prima autem 
die Azymórum accessérunt 
discípuli ad Jesum, dicén- 
fes: S  Ubi vis parémus 
tibi comédere Pascha? C  
At Jesus dixit: f  Ite in civiy 
tátem ad quemdam, et dí  ̂
cite ei: Magister dicit: 
Tempus meum prope/est, 
apud te fácio Pascha cum 
discípulis meis. C  Et fe- 
cérunt discípuli, sičut con- 
stítuit illis Jesus/' et para- 
vérunt Pascha/ Véspere 
autem facto, díscumbébal 
cum duódecim discípulis 
suis. Et edéntibus illis, di
xit : f  Amen dico vobis, quia 
unus veslrum me traditú- 
rus est/ C  Et contristáii 
valde/coepérunt sínguli dí- 
cere í S  Numquid ego sum, 
Dóihine? C  At ipse re
spóndens, ait: f  Qui in- 
Jíhgit mecum manum inpa- 

yirópside, hic me tradet. Fí- 
/ lius quidem hóminis vadit, 

sicut scriptum est de illo:

iškariotský, odešed k ve- 
lekněžím řekl: S  „Co mi 
chcete dáti, a já  vám ho 
zradím?" C  1 ustanovili 
mu dáti třicet stříbrných. 
A od té chvíle hledal času 
příhodného, aby ho zradil. 
Prvního pak dne přesnic 
učedníci přistoupili k Je 
žíšovi řkouce: S  „Kde 
chceš, af připravíme tobě, 
abys jedl beránka?" C  A 
on řekl: + „Jděte do města 
k jistému člověku a rcele 

Jemu: Mistr praví: Čas můj 
jest blízko; u tebe budu 
jisti beránka s učedníky 
svými." C  I učinili učed
níci tak, jakož jim uložil 
Ježíš, a připravili beránka. 
Když pak byl večer, za
ujal místo u stolu se dva
nácti učedníky svými. A 
když jedli, řekl: J- „Amen 
pravím vám: jeden z vás 
mne zradí." C  I zarmou- 
tivše se velmi, počali je 
den každý říkati j e mu: 
S  „Zdali já  jsem  to, Pa
ne?" C  On pak odpoví
daje řekl: + „Kdo se mnou 
omáčí ruku v míse, ten mě 
zradí. Syn člověka sice 
jde, jakož psáno jest o 
něm, ale běda člověku to
mu, skrze něhož Syn člo
věka bude zrazen; lépe 
by mu bylo, kdyby se byl
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vae autem hómini illi, per 
quem Fílius hóminis tra- 
détur: bonům erat ei, si 
natus non fuíssethomoille. 
C  Respóndens autem Ju- 
das, qui trádidit eum, dixit: 
S  Numquid ego sum, Rab- 
bi? C  Ait illi: f  Tu dixísti. 
C  Coenánfibus autem eis, 
accépit Jesus panem, et be- 
nedíxit, ac fregit, dedítque 
discípulis suis, et ait: + 
Accípite, et comédite: hoc 
est corpus meum. C  El ac- 
cípiens cálicem, grátias 
egit: et dědit illis, dicens: 
t  Bíbite ex hoc omneš. Hic 
est enim sanguis meus novi 
tesiaménti, qui pro mullis 
effundétur in remissiónem 
peccatórum. Dico autem 
vobis: non bibam ámodo 
de hoc genímine vitis, us- 
que in diem illum, cum il- 
lud bibam vobíscum no
vum in regno Patris mei. 
C  Et hymno dieto, exiérunf 
in montem Olivéti. Tunc 
dicit illis Jesus: + Omneš 
vos scándalum paliémini 
in me, in ista nocte. Scrip
tum est enim: Percútiam 
pastorem, et dispergéntur 
oves gregis. Postquam au
tem resurréxero, praecé- 
dam vos in Calilaeam. C  
Respóndens autem Petrus, 
ait illi: S  Et si omneš scan-

nenarodil člověk ten." C  
í promluvil Jidáš, kterýž 
ho zradil, a řekl: S  „Zdali 
já  jsem to, mistře ?“ C  Dí 
mu Ježíš: f  „Ty jsi řekl." 
C  Když pak večeřeli, Ježíš 
vzal chléb a požehnav roz
lámal je j a dav učedníkům 
svým řekl: f  „Vezměte a 
jezte: toto jest tělo mé." 
C  A vzav kalich, poděko
val a dal jim řka: f  „Pijte 
z toho všickni, neboř toto 
jest krev má Nového zá
kona, která se vylévá za 
mnohé na odpuštění hří
chů. Ale pravím vám: Od 
této chvíle nebudu piti 
z tohoto vinného kmene 
až do onoho dne, kdy je j 
budu piti s vámi v krá
lovství Otce mého." C  A 
chválu vzdavše vyšli na 
horu Olivetskou. Tehdy dí 
jim Ježíš: +  „Vy všickni 
pohoršíte se nade mnou 
této noci; neboř psáno 
jest: Biti budu pastýře a 
rozprchnou se ovce stáda. 
Ale když vstanu z mrtvých, 
předejdu vás do Galileje." 
C  Odpovídaje pak Petr 
řekl jem u : S  „Byf se 
všickni pohoršili nad te
bou, já  se  .nikdy nepo
horším." C  Řekl jemu Je 
žíš: -j- „Amen, pravím to
bě : této noci, prve než ko-
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dalizáti fúerint in le, ego 
numquam scandalizábor. 
C  Ait illi Jesus: + Amen 
dico tibi, quia in hacnocte, 
ánfequam gallus cantet,ter 
me negábis. C  Ait illi Pe- 
trus: S  Eliam si oportúerit 
me moři tecum, non te ne- 
gábo. CSimíliter et omneš 
discípuli dixérunt.THnc ve- 
niť jesus cum illis ínviilam, 
quae dícitur Gethsémani, 
et dixit discípulis suis: + 
Sedéte hic, donec vadam 
illuc, et ořem. C  Et as- 
súmpto Petro, et duóbus 
fíliis Zebedaei, coepit con- 
tristári, et moestus esse. 
Tuncait illis: + Tristis est 
ánima mea usque ad mor- 
lem: susiinéte hic, et vi- 
giláte mecum. C  Et pro- 
gréssus pusíllum, prócidit 
in fáciem suam, orans, et 
dicens: + Pater mi, si pos- 
síbile est, tránseat a me 
calix iste. Verúmlamen non 
sicul ego volo, sed sicut 
tu. C  Et venit ad discípu- 
los suos, et invénit eos dor- 
miéntes: et dicit Petro: + 
S ic non potuíslis una hora 
vigiláre mecum? Vigiláte, 
et oréte, ut non intrétis in 
tentatiónem. Spiritus qui- 
dem promptus est, caro 
autem infírma. CIterumse- 
cúndo ábiit, et orávit, di-

hout zazpívá, .třikrát mne 
zapřeš." C  J3í jemu Petr: 
S  „Bych rrtel umříti s te
bou, nezapru tebe." C Po
dobně pravili též všickni 
učednici. (Tehdy Ježíš při
šel s nimi ňa popluží, které 
slově Getsemany, a řekl 
učedníkům svým: + „Po
seďte tuto, ažodejda tamto 
se pomodlím." C  A pojav 
Petra a dva syny Zebe- 
deovy, počal se rmoutili a 
teskliv býti. Tu řekl jim: 
+ „Smutná jest duše má 
až k smrti 1 pozůstaňte 
tuto, a bděte se mnou." 
C  A popošed maličko 
padl na tvář a modlil se 
řka: + „Otče můj, je-li 
možno, af odejde kalich 
tento ode mne ; ale ne 
jak  já  chci, nýbrž jak ty." 
C  I přišel k učedníkům 
svým a nalezl je , ani spí; 
i řekl Petrovi: +  „Tak-Ii 
jste nemohli jedné hodiny 
bdíti se mnou? Bděte a 
modlete se, abyste nevešli 
v pokušení; duch zajisté 
hotov jest, ale tělo ne
mocno." C  Opět podruhé 
odešel a modlil se řka: 
t  „Otče můj, nemůže-li 
kalich tento minouti mne, 
leč bych je j pil, staň se 
vůle tvá." C  A přišed opět, 
nalezl je , ani spí, nebof
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cens: +  Pater mi, si non 
pořest hic calix transíre, 
nisi bibam illum, fiat vo- 
lúntas fua. C  Et venit íte- 
rum, et invénit eos dor- 
miéntes: erant enim óculi 
eórum graváti. Et reliciis 
illis, íterum ábiit, et orávit 
tértio, eúmdem sermonem 
dicens. Tunc venit ad discí- 
pulos suos, et dicit illis: f  
Dormíte jam, et requiésci- 
te:ecceappropinquávit ho
ra, et Fílius hóminis tradé- 
tur in manus peccatórum. 
Súrgiie, eámus: ecce  ap- 
propinquávit, qui me tra- 
det. C  Adhuc eo loquénte, 
ecce Judas unus de duo- 
decim venit, et cum eo 
furba multa cum gládiis, 
et fústibus, missi a princí- 
pibus sacerdótum, et se- 
nióribus pópuli. Qui au
tem trádidit eum, dědit illis 
signum, dicens: S  Quem- 
cúmque osculátus fúero, 
ipse est, tenéte eum. C E t 
conféstim accédens ad Je- 
sum, dixit: S  Ave, Rabbi. 
C  Et osculátus est eum. Di- 
xítque illi Jesus: -f- Arnice, 
ad quid venísti? C  Tunc 
accesséruni, et manus in- 
jecérunt in Jesum, et tenu- 
érunt eum. Et ecce unus 
ex his, qui erant cum Jesu, 
exténdens manum, exémit

oči je jich  byly obtíženy. 
I nechal jich  a odešed 
opět modlil se potřetí, táž 
slova říkaje. Poté přišel 
k učedníkům svým a řekl 
j im:  f  „Spěte již  a od
počívejte; aj přiblížila se 
hodina, a Syn člověka bu
de vydán v ruce hříšníků. 
Vstaňte, pojďme! Hle při
blížil se ten, který mě zra
dí." C  A když ještě mluvil, 
hle Jidáš, jeden ze dva
nácti, přišel a s ním zá
stup veliký s meči a kyji 
(posláni byvše) od vele
knězi a starších lidu. Ten 
pak, který je j zrazoval, dal 
jim znamení řka : S  „Kte
rého políbím, ten jest to, 
chopte se  ho." C  A hned 
přistoupiv k Ježíšovi řekl: 
5  „Zdráv buď, m istře!" 
C  A zulíbal je j. I řekl mu 
Ježíš: + „Příteli, nač js i 
přišel?" CTu přistoupivše 
vztáhli ruce na Ježíše a jali 
ho. A hle, jeden, z těch, 
kteří byli s Ježíšem, vztáh 
ruku vytasil meč svůj a 
udeřiv služebníka nejvyš- 
šího kněze, ufal mu ucho. 
Tu řekl mu Ježíš: -J- „Vtas 
svůj meč na jeho místo; 
nebof všickni, kteří beroju 
meč, od meče zahynou. Gi 
myslíš, že nemohu prošiti 
Otce svého, a dá mi nyní
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gládium suum, el percú- 
liens servum príncipis sa- 
cerdótum, amputávil aurí- 
culam ejus. Tunc ait illi 
Jesus: -j-Con verte gládium 
tuum in locum suum. Om
neš enim, qui accéperini 
gládium, gládio peribunt. 
An putas, quia non possum 
rogáre Patrem meum, et 
exhibébit mihi modo plus 
quam duódecim legiónes 
Angelórum? Quómodo er
go implebúnturScriptúrae, 
quia sic opórtet fíeri? C  
In illa hora dixit Jesus tur- 
bis: + Tamquam ad lalró- 
nem exíslis cum gládiis, 
et fústibus comprehénde- 
re me: quotídie apud vos 
sedébam docens in tem- 
plo, et non me tenuísíis. C  
Hoc autem totum factum 
est, ut adimpleréntur Scrip- 
túrae Prophetárum. Tunc 
discípuli omneš, relício eo, 
fugérunt. At illi tenéntes 
Jesum, duxérunt ad Cái- 
pham principem sacerdó
tum, ubi Scribae, et se- 
nióres convénerant. Petrus 
autem sequebátur eum a 
longe, usque in átrium prín
cipis sacerdótum. Et in- 
gréssusintro, sedébat cum 
minístris, ut vidéret finem. 
Príncipes autem sacerdó
tum, et omne concílium,

více než dvanáct plukův 
andělů? Kterak tedy na
plní se Písma, že musí sé 
tak stati?" C  V tu hodi
nu Ježíš řekl zástupům: 
•f „Jako na lotra vyšli 
jste s meči a kyji zajmout 
mě. Denně sedával jsem 
(u vás) uče ve chrámě, a 
nejali jste mne." C  Ale 
toto všecko se stalo, aby 
se naplnila Písma proro
cká. Tu všickni učedníci 
opustivše ho utekli. Ti 
však, kteří jali Ježíše, od
vedli ho k nejvyššímu kně
zi Kaifášovi, kde zákonici 
a starší se byli shromáž
dili. Petr šel za ním z da
leka až ku paláci nejvyš- 
šího kněze a vešed dovnitř 
seděl se služebníky, aby 
viděl konec. Veleknězi pak 
a velerada celá hledali fa
lešného svědectví proti Je 
žíšovi, aby ho vydali na 
smrt, a nenalezli, ačkoliv 
mnoho svědků falešných 
přistoupilo. Naposled při
šli dva (svědkové falešní) 
a řekli: S  „Tento pravil: 
,Mohu zbořiti chrám Boží 
a ve třech dnech je j zase 
vystavěli.' “ C  Tu povstal 
nej vyšší kněz a řekl jemu: 
S  „Nic-li neodpovídáš 
k těm věcem, kteréž tito 
proti tobě svědčí?" C  Ale
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quaerébant falsum tesii- 
mónium contra Jesum, ut 
eum morti tráderent: et 
non invenérunt, cum multi 
falši testes accessíssent. 
Novíssime autem venérunt 
duo falši testes, et dixérunt: 
•S Hic dixit: Possum de- 
strúere templům Dei, et 
post tríduum reaedificáre 
illud. C  Et surgens prin- 
ceps sacerdótum, ait illi: 
5  Nihil respóndes ad ea, 
quae isti advérsum te testi- 
ficántur? C  Jesus autem 
tacébat. Et princeps sacer
dótum ait illi: S  Adjúro te 
per Deum vivum, ut dicas 
nobis, si tu es Christus, Fí- 
lius Dei. C  Dicit illi Jesus: 
+ Tu dixísti. Verúmtamen 
dico vobis, ámodo vidébi- 
tis Fílium hóminis sedén- 
tem a dextris virtútis Dei, 
et veniéntem in núbibus 
coeli. CTunc princeps sa
cerdótum scidit vestiménta 
sua, dicens: SBlasphemá- 
vit: quid adhuc egémus fé- 
stibus? Ecce nunc audístis 
blasphémiam: quid vobis 
vidéfur? C  At illi respon- 
déntes, dixérunt: S  Reus 
est mortis. C  Tunc exspu- 
érunt in fáciem ejus, et co- 
laphis eum caecidérunt, 
álii autem palmas in fáciem 
ejus dedérunt, dicéntes: 5

Ježíš mlčel. I řekl mu nej- 
vyšší kněz: S  „Zapřísa
hám tě skrze Boha živého, 
abys nám pověděl, jsi-Ii 
Kristus, Syn Boží?" C  Dí 
mu Ježíš: +  „Ty jsi řekl; 
avšak pravím vám: Od to
hoto času uzříte Syna člo
věka seděti na pravici Bo
ží a přicházeti v oblacích 
nebeských." C  Tu nejvyš- 
ší kněz roztrhl roucha svá 
a řekl: S  „Rouhal se! Což 
ještě potřebujeme svědků? 
Aj nyní jste  slyšeli rou
hání. Co se vám zdá?" 
C  A oni odpovídajíce řek
li: S  „Hoden jest smrti." 
C  Poté plivali na jeho 
tvář a bili je j pěstí, jiní 
poličkovali ho říkajíce: 
S  „Hádej nám, Kriste, kdo 
jest to, který tě udeřil?" 
C  Petr pak seděl venku 
ve dvoře. I přistoupila 
k němu jedna děvečka a 
řekla: S  „1 ty jsi byl 
s Ježíšem Galilejským." 
C  Ale on zapřel přede 
všemi řka : S  „Nevím, co 
pravíš." C  A když vyšel 
do brány, uzřela ho jiná 
děvečka a řekla těm, kteří 
tam byli : S  „Také tento byl 
s Ježíšem Nazaretským." 
C  A opět zapřel s přísa
hou: „Neznám toho člově
ka." A po malé chvíli při-
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Prophetíza nobis Christe, 
quis esl, qui te percússit? 
CPetrus vero sedébat foris 
in áirio: et accéssit ad eum 
una ancílla, dicens: S  Et 
tu cum Jesu Calilaeo eras. 
C  At ille negávit coram 
omnibus, dicens: S  Néscio 
quid dicis. C  Exeúnfe au
tem illo jánuam, vidit eum 
ália ancílla, et ait his, qui 
erant ibi : 5  Et hic erat cum 
Jesu Nazaréno. C  Et íte- 
rum negávit cum juramén- 
to: Quia non novi hómi- 
nem. Et post pusíllum ac- 
cessérunt, qui stabant, et 
dixérunt Petro: S  Vere et 
tu ex illis es: nam et lo- 
quéla tua manifestům te 
facit. C  Tunc coepit dete- 
stári, et juráre quia non 
novísset hóminem. Et con- 
tínuo gallus cantávit. Et 
recordátus est Petrus verbi 
Jesu, quod díxerat: Priús- 
quam gallus cantet, ter me 
negábis. Et egréssus foras, 
flevil amáre. Mane autem 
facto, consílium iniérunt 
omneš príncipes sacerdó- 
tum, et senióres pópuli ad- 
vérsus Jesum, ut eum morti 
tráderent. Et vinctum ad- 
duxérunt eum, et tradidé- 
runt Póntio Piláto praesidi. 
Tunc videns Judas, qui eum 
trádidit, quod damnátus es-

stoupili okolostojící a řekli 
Petrovi: S  „Vpravdě i ty 
jsi z nich, nebof také mlu
va tvá tě prozrazuje." C 
Tu počat se proklínali a 
přisahati, že nezná člově
ka toho. A hned kohout 
zazpíval. I rozpomenul se 
Petr na slovo Ježíšovo, 
kteréž byl řekl: Prve než 
kohout zazpívá, třikrát mě 
zapřeš. A vyšed ven pla
kal hořce. Když pak bylo 
ráno, všickni velekněží a 
starší lidu učinili nález 
proti Ježíšovi, aby ho vy
dali na smrt. I svázavše 
ho přivedli a vydali je j 
vladaři Pontiu Pilátovi. 
Tehda Jidáš, jenž ho zra
dil, vida, že jest odsouzen, 
pojat lítostí navracel tři
cet stříbrných velekněžím 
a starším řka: S  „Zhřešil 
jsem zradiv krev spraved
livou." C  Ale oni řek li: 
S  „Co nám do toho? Ty 
viz." C  I povrhl stříbrné 
ve chrámě a vzdálil s e ;  
a odešed osidlem se obě
sil. Velekněží však vzavše 
stříbrné pravili: S  „Ne
sluší je  vložili do poklad
ny, neboř jest to mzda 
krve." C  A poradivše se 
koupili za ně pole hrnčí
řovo ku pohřbívání pout
níků. Proto nazváno jest
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set, poeniténtia ductus rétu- 
lit trigínta argénteos prin- 
cípibus sacerdótum, et se- 
nióribus, dicens: S  Pec- 
cávi, tradens sánguinem 
justum. C  At illi dixérunt: 
S  Quid ad nos? Tu víderis. 
C  Et projéctis argénteis 
in templo, recéssit: et 
ábiens, láqueo se suspén- 
dit. Príncipes autem sacer
dótum, accéplis argénteis, 
dixérunt: S  Non licet eos 
mítfere in córbonam: quia 
prétium sánguinis est. C  
Consílio autem ínito, emé- 
runt ex illis agrum fíguli, 
in sepultúram peregrinó- 
rum. Propter hoc vocátus 
est ager ille, Hacéldama, 
hoc est, ager sánguinis, 
usque in hodiérnum diem. 
Tunc implétum est, quod 
dictum est per Jeremíam 
Prophétam, dicéntem: Et 
accepérunt trigínta argén
teos prétium appretiáti, 
quem appretiavérunt a fí- 
liis Israel: et dedérunt eos 
in agrum fíguli, sicut con- 
stítuit mihi Dóminus. Jesus 
autem stetit ante Praesi- 
dem, et interrogávit eum 
Praeses, dicens: S  Tu es 
Rex Judaeórum? C  Dicit 
illi Jesus: t  Tu dicis. C  Et 
cum accusarétur a prin- 
cípibus sacerdótum, et se-

pole to Hakeldama, to jest 
pole krve, až do dnešního 
dne. Tehda se naplnilo, 
co bylo pověděno od 
proroka Jeremiáše slovy: 
„A vzali třicet stříbrných, 
mzdu to muže proceně
ného, jehož procenili sy
nové israelští, a dali je  
za pole hrnčířovo, jakož 
mi ustanovil Pán." Ježíš 
pak byl postaven před vla
dařem. I otázal se ho vla
dař řka: S  „Ty-Ii jsi král 
židovský?" C A  Ježíš řekl 
jem u: f  „Ty pravíš." C 
A když velekněží a starší 
na něj žalovali, neodpo
věděl ničeho. Tu řekl mu 
Pilát: S  „Neslyšíš-li, jak 
veliké věci proti tobě vy
povídají?" C  Ale on ne
odpověděl mu k žádnému 
slovu, takže vladař divil se 
velmi. O slavnosti však 
vladař propouštíval lidu 
jednoho vězně, kterého 
chtěli. Měl pak tehdy věz
ně pověstného, který slul 
Barabáš. Když se tedy se
šli, řekl jim Pilát: Š  „Kte
rého chcete, abych vám 
propustil, Barabáše-li či 
Ježíše, jenž slově Kristus?" 
C  Nebof věděl, že ho vy
dali ze závisti. Ale když 
seděl na soudné stolici, 
manželka jeho poslala
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nióribus, nihil respóndit. 
Tunc dicit illi Pilátus: S  
Non audis quanta advér- 
sum le dicunt testimónia? 
C  Ei non respóndit ei ad 
ullum verbum, ita ul mi- 
rarétur Praeses vehemén- 
ter. Per diem autem so- 
lémnem consuéverat Prae
ses pópulo dimíttere unum 
vlnctum, quem voluíssent. 
Habébat autem tunc vinc- 
tum insígnem, qui dicebé- 
tur Barábbas. Congregétis 
ergo illis, dixit Pilátus: S  
Quem vultis dimíttam vo- 
b is : Barábbam, an Jesum, 
qui dicitur Christus? C 
Sciébat enim, quod per in- 
vídiam tradidíssent eum. 
Sedénte autem illo pro tri- 
bunáli, mísit ad eum uxor 
ejus, dicens: 5  Nihil tibi, 
et justo illi: multa enim 
passa sum hódie per vi
sum propter eum. C  Prín- 
cipes autem sacerdótum, 
et senióres persuasérunt 
pópulis, ut péterent Ba
rábbam, Jesum vero pér- 
derent. Respóndes autem 
Praeses, ait illis: S  Quem 
vultis vobis de duóbus di- 
mítti? C  At illi dixérunt: 
S  Barábbam. C  Dicit illis 
Pilátus: S  Quid ígitur fá- 
ciam de jesu, qui dicitur 
Christus? CDicunt omneš:

k němu, řkouc: S  „Nic ne
měj se spravedlivým tímto; 
nebof jsem mnoho vytrpě
la dnes ve snách pro ně
ho." C  Veleknězi však a 
starší přemluvili lid, aby 
prosili za Barabáše, Ježíše 
pak aby zahubili. I pro
mluvil vladař a řekl jim: 
S  „Kterého chcete z těch 
dvou, abych vám propu
stil?" C  A oni řekli: S  
„Barabáše." C  Dí jim Pi
lát: S  „Co tedy mém uči- 
niti s Ježíšem, jenž slově 
Kristus?" C  Řkou všichni: 
S  „Ukřižován buď." C  Dí 
jim vladař: S  „1 co zlého 
učinil?" C  Ale oni více kři
čeli řkouce: S  „Ukřižován 
buď." C  Vida ledy Pilát, 
že nic neprospívá, nýbrž 
rozbroj větším se stává, 
vzal vodu a umyl si ruce 
před lidem řka: S  „Ne
vinen jsem krví spravedli
vého tohoto; vy vizte." C 
A všecken lid odpověděv 
řekl: S  „Krev jeho na nás 
i na naše syny." C  Tu 
propustil jim Barabáše, 
Ježíše pak ubičovav vydai 
jim, aby byl ukřižován. 
Tehda vojáci vladařovi 
vzavše Ježíše do soudního 
dvora, shromáždili k němu 
celou tlupu a svlékše ho 
přioděli je j pláštěm šarla
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S  Crucifigálur. C  Ait illis 
Praeses: o  Quid enim mali 
fecit? C  At illi magis cla- 
mábant, dicéntes: S  Cru- 
cifigátur. C  Videns autem 
Pilátus, quia nihil profí- 
ceret, sed magis iumúltus 
fíeret: accépta aqua, lavit 
manus coram pópulo, di
cens: S  Innocens ego sum 
a sánguine justi hujus: vos 
vidéritis. C  Et respóndens 
univérsus pópulus, dixit: 
S  Sanguis ejus super nos, 
et super íílios nostros. C  
Tunc dimísit illis Baráb
bam: Jesum autem flagel- 
látum trádidit eis, ut cru- 
cifigerélur. Tunc mílites 
Praesidis suscipiénles Je 
sum in praetórium, congre- 
gavérunt ad eum univér- 
sam cohórtem: et exuén- 
les eum, chlámydem coccí- 
neam circumdedérunt e i: 
et plecténtes corónam de 
spinis, posuérunt super ca- 
put ejus, et arúndinem in 
déxtera ejus. Et genu flexo 
ante eum, illudébant ei, 
dicéntes: S  Ave Rex Ju- 
daeórum. C  Et exspuéntes 
in eum, accepérunt arún
dinem, et percutiébant ca- 
put ejus. Et postquam illu- 
sérunt ei, exuérunt eum 
chlámyde, et induérunt 
eum vestiméntis ejus, et

tovým; a spletše korunu 
z trní, vložili mu ji na 
hlavu a (dali) třtinu v pra
vici jeho, a pokleknuvše 
před ním posmívali se mu 
řkouce: S  „Zdráv buď, 
králi židovský !" C  A vy
plivše se na něj, vzali třti
nu a bili ho do hlavy. 
A když se mu posmívali, 
svlékli s něho plášf a o- 
blékli je j v roucha jeho a 
odvedli je j, aby ho ukřižo
vali. Vycházejíce pak na
lezli člověka .cyrenského, 
jménem Šimona; toho při
nutili, aby nesl kříž jeho. 
A přišli na místo, které 
slově Colgotha, to jest 
místo lebčí. I dali mu píli 
vína smíšeného se žlučí; 
a okusiv nechtěl piti. Když 
pak je j ukřižovali, rozdě
lili si roucha jeho, meta
jíce  o ně los (aby se na
plnilo, co bylo pověděno 
skrze proroka slovy: Roz
dělili sobě roucha má a
0 můj oděv metali los.) 
A sedíce hlídali ho tam.
1 dali nad hlavu jeho ná
pis viny je h o : „Tento jest 
Ježíš, král židovský." Po
tom ukřižovali s ním dva 
lotry, jednoho na pravici, 
druhého na levici. Ti pak, 
kteří tudy chodili, rouhali 
se mu potřásajíce hlavou

223



duxérunt eum ul crucifíge- 
rcnf. Exeúntes autem, in- 
venérunt hóminem Cyre- 
naeum, nómine Simonem: 
hune angariavérunt, ut tól- 
leret crucem ejus. Et ve- 
nérunt in locum, qui dí- 
citur Cólgotha, quod est, 
Calváriae locus. Et dedé- 
runt ei vinum bíbere cum 
felle mistum. Et cum gu- 
stásset.nóluit bíbere. Post- 
quam autem crucifixérunt 
eum, divisérunt vestiménta 
ejus, sortem mitténtes: ut 
implerétur quod dictum est 
per Prophétam dicéntem: 
Divisérunt sibi vestimén
ta mea, et super vestem 
meam misérunt sortem. Et 
sedéntes, servábant eum. 
Et imposuérunt super ca- 
put ejus causam ipsíus 
seripiam: Hic est Jesus, 
Rex Judaeórum. Tunc cru- 
cifíxi šunt cum eo duo la- 
trónes; unus a dextris, et 
unus a sinístris. Praeter- 
eúntes autem blasphemá- 
bant eum, movéntes cápita 
sua, et dicéntes: S  Vah, 
qui déstruis templům Dei, 
et in tríduo illud reaedífi- 
cas: salva temetípsum. Si 
Fílius Dei es, descénde de 
cruce. C  Simíliter et prín- 
cipes sacerdótum illudén- 
tes cum Scribis et senióri-

svou a říkajíce: S  „Ha, 
jenž boříš chrám Boží a 
ve třech dnech je j zase 
vystavuješ, pomoz sám so
bě. Jsi-li Syn Boží, sestup 
s kříže." C  Podobně i ve- 
lekněží posmívajíce se mu 
se zákoníky a staršími ří
kali: S  „jiným pomohl, 
sám sobě pomoci nemůže; 
je-li králem israelským, ař 
nyní sestoupí s kříže, a 
uvěříme v něho. Doufal 
v Boha, af ho nyní vysvo
bodí, miluje-li ho; nebof 
pravil: Syn Boží jsem ." 
C  Taktéž rouhali se mu 
i lotři, kteří byli s ním 
ukřižováni. Od šesté ho
diny pak nastala tma po 
vší zemi až do hodiny de
váté. A okolo hodiny de
váté Ježíš zvolal hlasem 
velikým řka: f  „Eli, Eli, 
lamma sabaktani," C  to 
jest: t  „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil?" 
C  Někteří pak z těch, kteří 
tam stáli,, uslyševše to pra
vili : S  „Eliáše volá tento." 
C  A hned jeden z nich 
běžel a vzav houbu na
plnil ji  octem a vloživ ji 
na třtinu dával mu piti. 
Ostatní však říkali: S  „Ne
chej, af uvidíme, přijde-li 
Eliáš, aby ho vysvobodil." 
C  Ale Ježíš zvolav hla-
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bus, dicébant: S  Alios sal- 
vos fecil, seípsum non po- 
test salvum fácere: si Rex 
Israel est, descéndat nunc 
de cruce, et crédimus ei: 
confídit in D eo: líberet 
nunc, si vult eum; dixit 
enim: Quia Fílius Dei sum. 
C  Idípsum autem et latró- 
nes, qui crucifíxi erant cum 
eo, improperábant ei. A 
sexta autem hora ténebrae 
factae šunt super univér- 
sam terram usque ad ho
rám nonam. Et círca ho
rám nonam clamávit Je
sus voce magna, dicens: 
t  Eli, Eli, lamma sabacthá- 
ni? C  Hoc est: -f- Deus 
meus, Deus meus, ut quid 
dereliquísti me? C  Qui- 
dam autem illic stantes, 
et audiéntes, dicébant: S  
Elíam vocat iste. C  Et 
contínuo currens unus ex 
eis, accépfam spóngiam 
implévit acéto, et impósuii 
arúndini, et dabat ei bíbe
re. Céteri vero dicébant: 
S  Sine, videámus, an vé- 
niat Elías líberans eum. 
C Jesus autem íterum cla- 
mans voce magna; emísit 
Spíritum. (Hic gemiflectilur, ei 
pausatur aliquanlulum.) Et ecce 
velům templi scíssum est 
in duas partes a summo 
usque deórsum: el ierra

sem velikým vypustil duši.
(Zde se poklekne a chvíli sečká. — 
Nejhroznější skutek pod sluncem 
je  dokonán: člověk zabil Boha, 
Ivor Stvořitele. Ďábel dovršil svo* 
je  dílo pomocí rukou lidských. Ale 
lim sám sebe zničil. Z rukou vy
padlo mu žezlo, jímž až dosud 
vládnul nad lidmi. Brány předpeklí 
se  otevřely  a vypustily ze svého 
vězeni duše spravedlivých, jež se 
nemohly toholo okamžiku doče
kali. Praotec Adam přivítal dru
hého Adama, jenž vykoupil to, co 
prvý promrhal. Syn Boží vyplnil 
svoje vykupltelske dílo. O lec ne
beský usmířen hledí na zem, která 
je  obmyta krví nejčistší, nejspra- 
vedlnější a nejsvětější. Myslíme 
však na to, co stálo Krista naše 
vykoupení? On, na němž nebylo 
nejmenší skvrny, nedokonalosti a 
hříchu, odpykával za nás všecky 
(resty, svedl na své nevinné tělo 
všecky rány, které patřily nám, 
vpustil do své přesvaté duše vše* 
cky úzkosti a hrázy, které jme svý
mi hříchy na sebe poštvali. Na
lezneme ještě  větší lásky? Cím 
se odměníme tomuto svému prvo
rozenému Bratru? jak obvážeme 
jeho rány, setřeme krvavý pot? 
Nežádá od nás ničeho, než jen 
lásku k Bohu, k sobě a k bliž
nímu, která nezapomíná, jak hřích 
je  hnusný a prokletý před Bohem, 
k němuž se nedostane nic, co 
není čisté, dokonalé a svaté.)
A a j, opona chrámová se 
roztrhla na dvě půle od 
hora až dolů, a země se 
otřásala a skály se roz
pukly, a hroby se otevřely. 
A mnoho těl zesnulých 
světců vstalo a vyšedše 
z hrobů po jeho vzkříšení, 
vešli do svátého města a
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mota est, et peirae scis- 
sae šunt, et monuménta 
apérta šunt: et multa cór- 
pora Sanctórum, qui dor- 
mierant, surrexérunl. Et 
exeúntes de monuméntis 
post resurrectiónem ejus, 
venérunt in sanctam civi- 
tátem, et apparuérunt mul- 
tis. Centurio autem, et qui 
cum eo erant, custodién- 
tes Jesum, viso terraemó- 
tu, et his, quae fiébant, ti- 
muérunt valde, dicéntes: 
S  Vere Fílius Dei erat iste. 
C  Erant autem ibi mulíeres 
multae a longe, quae secú- 
tae erant Jesum.a Oalilaea, 
ministrántes ei: interquas 
erat Maria Magdaléně, et 
Maria Jacóbi, et Joseph 
mater, et mater filiórum 
Zebedaei. Cum autem šero 
factum esset, venit quidam 
homo dives ab Arimathaea, 
nómine Joseph, qui et ipse 
discípulus erat Jesu. Hic 
accéssit ad Pilátům, et pé- 
tiit corpus Jesu. Tunc Pi- 
látus jussit reddi corpus. 
Et accépto córpore, Jo 
seph invólvit illud in sín- 
done munda. Et pósuit 
illud in monuménto suo 
novo, quod excíderat in 
petra. Et advólvit saxum 
magnum ad óstium monu- 
ménti, et ábiit. Erat autem

ukázali se mnohým. Setník 
pak a ti, kteří byli s ním 
hlídajíce Ježíše, vidouce 
zemětřesení a to, co se 
dělo, báli se velice a pra
vili: S  „Jistě Syn Boží byl 
tento." C  Byly pak tam 
ženy mnohé, zdaleka se 
dívajíce, které byly šly za 
Ježíšem z Calilee, poslu
hujíce mu; mezi nimi byla 
Maria Magdalena a Maria, 
matka Jakubova a Josefo
va, a matka synů Zebe- 
deových. Když pak se by
lo připozdilo, přišel jeden 
člověk bohatý z Arimathie, 
jménem Josef, který byl ta
ké učedníkem Ježíšovým. 
Ten přistoupil k Pilátovi 
a prosil o tělo Ježíšovo. 
Tedy Pilát rozkázal dáti 
mu tělo. A Josef vzav tělo, 
obvinul je  v plátno čisté 
a položil je  do nového 
hrobu svého, který byl vy
tesal ve skále, a přivaliv 
kámen veliký ke dveřím 
hrobovým odešel. Byla 
pak tam Maria Magdale
na a druhá Maria sedíce 
proti hrobu.

Nyní říká se »Očl$f srdce mé*; 
při mši slavné jáhen dostává po
žehnání od celebronfa, přináší se 
kadidlo, avšak bez svící; okuřuje 
se kniha. Neříká se »Pán s vámi* 
a celebrant neb jáhen neznáme*
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ibi Maria Magdaléně, et ál- 
tera Maria, sedéntes con- 
tra sepúlchrum.

Altera autem die, quae 
est post Parascéven, con- 
venérunt príncipes sacer- 
dótum, et Pharisaei ad Pi
látům, dicéntes: Dómine, 
recordáti sumus, quia se- 
dúctor ille dixit adhuc vi- 
vens: Post třes dies resúr- 
gam. Jube ergo custodíri 
sepúlchrum usque in diem 
tértium: ne forte véniant 
discípuli ejus, et furéntur 
eum: et dicant plebi: Sur- 
réxit amórtuis: et erit no- 
víssimus error pejor prio
re. Ait illis Pilátus: Habé- 
tis custódiam: ite, custo- 
díte sicut scitis. lili autem 
abeúntes, muniérunt se
púlchrum, signántes lápi- 
dem, cum custódibus.

Ei dicitur Credo.

Off er to r iu m.  Ps. 68.
Impropérium expectávit 

cor meum, et misériam: 
et sustínui qui simul me
čům contristarétur, et non 
fuit: consolántem me quae- 
sívi, et non invéni: et de- 
déruni in escam meam fel, 
et in šiti mea potavérunt 
me acéto.

nají knihy křížem, ani sebe, nýbrž 
Čte se neb zpívá na zpfisob Evan
gelia závěr Pašijí.

Druhého pak dne, který 
je  po pátku, velekněží a 
fariseové sešli se k Pilá
tovi řkouce: „Pane, my 
jsm e se rozpomenuli, že 
ten svůdce jsa  ještě živ 
řekl: ,P o  třech dnech
vstanu.' Rozkaž tedy ostří- 
hati hrobu až do třetího 
dne, aby snad učedníci 
jeho nepřišli a  neukradli 
ho a neřekli lidu: ,Vstal 
zmrfvých.' I bude posled
ní blud horší nežli první." 
Řekl jim P ilát: „Máte 
stráž, jděte, ostříhejte ho, 
Jak rozumíte." I odešli a 
osadili hrob strážnými za
pečetivše kámen.

Následuje C re d o .

O b ě to v á n í .  Ž .68 ,21-22.
Potupu očekávalo srdce 

moje a bídu: a vyčkával 
jsem, kdó by se spolu se 
mnou rmoutil, avšak ne
bylo nikoho. Hledal jsem, 
kdo by mne potěšil, a ne
nalezl jsem. Dali mi za 
pokrm žluč a v žízni mé 
napájeli mne octem.
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S e c r e t a
Concéde, quaesumus 

Dómine: ut óculis tuae 
majestáfis mimus oblátům, 
et gráliam nobis devotió- 
nis obtíneat, et efféctum 
beátae perennitáiis acquí- 
rat. Per Dominům . . .

Communio .  Matth. 26.
Pater, si non potest hic 

calix transire, nisi bibam 
illum: fiat volúntas tua.

P o s t c o m m u n i o
Per hujus, Dómine, ope- 

ratiónem mystérii, et vítia 
nostra purgéntur, et justa 
desidéria compleántur. Per 
Dominům nostrum . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Uděl, prosíme, Pane, aby 

dar, je jž  před zraky veleb
nosti Tvé jsm e obětovali, 
milost pobožnosti nám vy
mohl a účinek je jí  — bla
ženou věčnost — nám zí
skal. Skrze P á n a . . .

K př i j ím ání .  Mat. 26,42.
Otče, nemůže-li kalich 

tento mne minouti, leč bych 
je j pil, staň se vůle tvá.

P o  p ř i j í m á n í  
Působením tohoto ta

jemství, Pane, nechf jsou 
smyty naše hříchy a spl
něny spravedlivé tužby. 
Skrze Pána našeho . . .

Zelený čtvrtek
S h ro m á ž d ě n í u sv. Ja n a  v L a te r a n ě  

.Neumru, ale Žiti budu
a vypravovali budu o dílech Hospodinových I* 

Dnes Církev svaté pláče a raduje se zároveň. Pláče proto, že 
si připomíná počátek vlastního utrpení Vykupitelova, jenž smrtelnou 
úzkostí v zahradě Cetsemanské počal krůpějemi své krve spláceli 
náš dluh. Raduje se, nebof pravě v tento den Kristus dal Církvi 
záruku své Lásky— sám sebe v Nejsvělější Svátosti. Jest jí  to také 
znamením a důkazem, že smrt se nestala konečným vítězem nad 
Spasitelem. Avšak plné radosti z tohoto Ustanovení si dnes ne
dopřává, nebof Pán Ježíš po své prvé mystické Oběti musil při
nést! skutečnou Obět na Kříži — a la ji v tuto dobu zaměstnává 
v prvé řadě.

Tento dvojí pocit Církve se dnes jeví také v celé liturgii. Kněz 
obléká bílá roucha a zpívá se radostné „Gloria", při němž se ro* 
zezvučí varhany a zvony. Po tomto výbuchu radosti nastává však 
tichý zármutek a varhany a zvony neozvou se svými vážnými, ale 
měkkými a něžnými zvuky, až teprve na Bílou sobotu. Kněz nedává
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jáhnovi polibku míru, nebof právě tuto noc Jidáš přátelským polí
bením zradil svého Mistra. Na konci mše sv. Církev zbavuje oltáře 
dokonce I poslední plátěné pokrývky, aby naznačila, jak je jí za
kladatel opuštěn a zhanoben leží v úzkostech a bolesti. Ani jeden 
paprsek Božství jeho neozařuje úpějící Jeho člověčenství.

Aby Církev svým údům ukázala celou vznešenost a jednotnost 
svátostné hostiny, dovoluje dnes v každém kostele pouze jednu 
mši sv. Knězi, kteří nesloužili mše sv., přistupují společně s věří
cími ke Siolu Páně.

V biskupských chrámech světí se dnes sv. oleje. 1. Olej ne
mocných, s kterým přichází kněz k těžce nemocným, aby svátost
ným mazáním tímto olejem je  zbavil 2 bytků hříchů a posílil k po
slední cestě, a je-li to vůle Boží, také vrátil opět i zdraví těla. 
2. Sv. Křižmo, kterým jsme mazáni při křtu sv., abychom si uvě
domili, že máme od té chvíle účast na královské důstojnosti Poma
zaného. Stejného oleje užívá se také při svěcení biskupů, oltářů, 
zvonů a kalichů, jakož i při biřmování. 3. Olej katechumenů, jehož 
se používá při křtu sv. a svěcení na kněze, také k pomazání na 
krále nebo královnu.

Ve Vstupu holduje Církev svaté Kristu, jenž nás svou smrtí na 
kříži vykoupil, svým tělem v Nejsv. Svátosti živí a svým Zmrtvých
vstáním zajistil i naše Vzkříšení.

Introi tus .  Gal. 6 ,1 4 . V stup. . Gal. 6, 14.
^ N os autem gloriári opor- My pak honosili se mu-
tet in cruce Domini nostri símě v kříži Pána našeho 
Jesu Christi: in quo esi Ježíše Krista, v němž je  
salus, vita, et resurréctio spása, život a vzkříšení 
nostra: per quem salváii, naše, skrze nějž spaseni 
et liberáti sumus. a vykoupeni jsme.

Ps. 66, 2. Deusmisereá- ' Ž. 66,2. Bůh budiž nám 
tur nostri, ei benedícat no- milostiv a žehnej nám ; 
bis: illúminet vuitum suum nechej zářili obličej svůj 
super nos, et misereátur nad námi a smiluj se nad 
nostri. námi.

Nos autem. . .  My pak honositi s e . . .
Říká se .Sláva na výsostech* a zvoní se při lom zvony. Pole 

zvony umlkají až do Bílé soboty.

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, a quo et Judas Bože, od něhož jídáš 

reátus sui poenam, et con- trest za svou vinu a lolr 
fessiónis suae latro prae- odměnu za své vyznání
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mium sumpsit: concéde 
nobis tuae propitiatiónis 
efféctum: til, sicut in pas- 
sióne sua Jesus Christus 
Dóminus noster divérsa 
utrísque ínlulit stipéndia 
meriíórum; ita nobis, ab- 
láto veiusiátis erróre, re- 
surrectiónis suae grátiam 
largiálur. Qui fecum vivit 
et regnal. . .

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Corínthios. 1. cap. 11.

obdržel, uděl nám účinek 
své slitovnosii. A jako v u- 
mučení svém ježíš Krisius, 
Pán náš, oběma po záslu
ze rozdílné odplat; udělil, 
tak nechť nám po odstra
nění bludu starého člo
věka uštědří svého vzkří
šení milost. Jenž s tebou 
živ jest a kraluje v jed
notě Ducha Svatého. . .

Č t e n í
z prvního listu sv. Pavla 
Apošt. ke Korint. 11,20-32.

Svatý Pavel mluví v dnešní Epištole o ustanovení Nejsvětější 
Svátostí a zdůrazňuje uctivost s kterou se musíme ke Stolu Páně 
blížili. Odsouzení nad sebou vyslovuje, kdo se srdcem pokáleným 
odvažuje se přijímat! Chléb nebeský.

Fratres. Conveniéniibus 
vobis in unum, jam non 
est Domínicam coenam 
manducáre. Unusquísque 
enim suam coenam prae- 
súmit ad manducándum. 
Et álius quidem ésurit: 
álius autem ébrius est. 
Numquid domos non ha- 
bétis ad manducándum et 
bibéndum? autEcclésiam 
Dei contémnitis, et confún- 
ditis eos, qui non habent? 
Quid dicam vobis? Laudo 
vos? in hoc non laudo. 
Ego enim accépi a Domi
no, quod et trádidi vobis, 
quóniam Dóminus Jesus 
in qua nocte tradebátur,

Bratři, když se scházíte 
na jedno (místo), není to 
již slavení večeře Páně; 
neboř každý beře napřed 
svoji večeři při jídle, a je 
den lační, druhý pak jest 
opilý. Nemáte-liž domů 
k jídlu a pití? Či-li po
hrdáte církví Boží a za
hanbujete ty, kteří (nic) 
nemají? Co mám říci vám? 
Mám-li vás chválili? V té
to věci (vás) nechválím. 
Neboť já  jsem  přijal od 
Pána to, co jsem též po
dal vám, (totiž) že Pán 
Ježíš v té noci, ve které 
byl zrazen, „vzal chléb a 
učiniv díky, rozlámal je j
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accépit panem, et grátias 
agens fregit, et dixit: Ac- 
cípite, et manducáte: hoc 
est corpus meum, quod pro 
vobis tradétur: hoc fácite 
in meam commemoralió- 
nem. Simíliter et cálicem, 
postquam coenávit, dicens: 
Hic calix novum testamén- 
tum est in meo Sánguine: 
hoc fácite, quotiescúmque 
bibétis, in meam comme- 
moratiónem. Quoliescúm- 
que enim manducábitis pa
nem hune, et cálicem bi
bétis; mortem Domini an- 
nuntiábitis donec véniat. 
Itaque quicúmque mandu- 
cáverit panem hune, vel 
bíberit cálicem Domini in- 
dígne, reus erit Córporis 
et Sánguinis Domini. Pro- 
bet autem seípsum homo, 
et sic de pane illo edat, 
et de cálice bibat. Qui 
enim mandúcat et bibit in- 
dígne, judícium sibi man
dúcat et bibit: non dijú- 
dicans Corpus Domini. 
Ideo inter vos multi infír- 
mi et imbecílles, et dór- 
miunt multi. Quod si nos- 
metípsos dijudicarémus, 
non útique judicarémur. 
Dum judicámur autem, a 
Domino corrípimur, ut 
non cum hoc mundo dam- 
némur.

a řekl: Tolo jest tělo mé, 
které se za vás vydává; 
to čiňte na mou památku. 
Taktéž (vzal) i kalich po 
jídle a řekl: Tento kalich 
jest nová úmluva (potvrze
ná) mou krví; to čiňte, 
kolikrátkoli ( je j)  piti bu
dete, na mou památku.” 
Kdykoli totiž jíte  chléb 
tento a pijete kalich, smrt 
Páně zvěstujete, dokavad 
nepřijde. Proto 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 p ij; 
neboř kdo jí  a pije ne
hodně, odsouzení sobě jí 
a pije, poněvadž neroze
znává těla Páně. Proto 
jest mezi vámi mnoho 
nemocných a slabých, a 
mnozí zesnuli. Kdybychom 
sami sebe posuzovali, ne
byli bychom souzeni. Jsou
ce  však souzeni, od Pána 
jsme trestáni, abychom 
s tím světem nebyli za
vrženi.
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Gr ad u al e .  Phii. 2, 8-9.
Chrislus factus esf pro 

nobis obédiens usque ad 
mortem, mortem autem 
crucis. 't. Propter quod 
ef Deus exalfávif illum: 
et dědit illi nomen, quod 
est super omne nomen.

S tupň ov ý  zpěv. Fil. 2.
Kristus stal se pro nás 

poslušným až k smrti, a 
to k smrti kříže. Proto 
také Bůh povýšil ho a dal 
mu jméno, které jest nade 
všecko jméno.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -f- Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 13. podle Jana. 13, 1-13.
Když přijímáme vtěleného Boha, nesmíme se spokojili, je-li naše 

srdce čisto od těžkých hříchů, nýbrž musíme se snažili i lehké dobro
volné hříchy odložili a utlumili nezřízenou touhu po světských věcech: 
!. zn. „myli nohou!*1 A ještě  jedno důležité ponaučení nám Spasitel 
tímto obřadem chce dáti: svého bližního máme milovali pokornou 
láskou a touto se stkvíti, zvláště když jdeme k andělské hostině!

Ante diem festům Pa- 
schae, sciens Jesus, quia 
venit hora ejus, ut tránseat 
ex hoc mundo ad Patrem: 
cum dilexísset suos, qui 
erant in mundo, in finem 
ditéxit eos. Et coena facta, 
cum diábolus jam misís- 
set in cor, ut tráderet 
eum Judas Simónis Isca- 
riótae: sciens quia omnia 
dědit ei Pater in manus, 
ef quia a Deo exívit, et 
ad Deum vadit: surgit a 
coena, et ponit vestimén- 
ta su a : et cum accepís- 
set línteum, praecínxit se. 
Deínde mittit aquam in pel- 
vim, et coepit laváre pe- 
des discipulórum, et exíér- 
gere línteo, quo erat prae-

Před slavností veliko
noční Ježíš věda, že přišla 
hodina jeho, aby z toho 
světa odešel, měv v lásce 
(vždycky) svoje (kteří by
li) ve světě, projevil jim 
svou lásku měrou nej vyš
ší. Když totiž večeře na
stala a ďábel byl již vnukl 
v srdce, aby je j zradil 
Jidáš, syn Simona Iškariot
ského, (Ježíš) jsa  vědom 
si toho, že Otec dal mu 
v ruce všecko a že vyšel 
od Boha a jd e k Bohu, 
vstal od večeře a odložil 
roucha svá a vzav šat 
lněný přepásal se. Polom 
nalil vody do umyvadla a 
počal umývali učedníkům 
nohy a utírali je  šatem,
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cínctus. Venit ergo ad Si
monem Petrům. Et dicit ei 
Petrus: Dómine, tu mihi 
lavas pedes? Respóndit 
Jesus, et dixit e i: Quod 
ego fácio, tu nescis modo, 
scies autem póstea. Dicit 
eiPetrus: Non Javábis mihi 
pedes in aetérnum. Re
spóndit ei Jesus: Si non 
iávero te, non habébis par
tem mecum. Dicit ei S i
mon Petrus: Dómine, non 
tantum pedes meos, sed et 
manus, et caput. Dicit ei 
Jesus: Qui lotus esf, non 
índiget, nisi ut pedes lavet, 
sed esi mundus lotus. Et 
vos mundi estis, sed non 
omneš. Sciébat enim quis- 
nam esset qui tráderet 
eum: proptérea dixit: Non 
estis mundi omneš. Post- 
quam ergo tavit pedes eó- 
rum, et accépit vestiménta 
sua: cum recubuísset íte- 
rum, dixit eis: Scitis quid 
fécerim vobis? Vos vocá- 
tis me, Magister, et Dó
mine: et bene dícitis: sum 
étenim. Si ergo ego lavi 
pedes vestros, Dóminus, et 
Magister: et vos debétis 
alter altérius laváre pedes. 
Exémplum enim dedi vo
bis, ut quemádmodum ego 
feci vobis, ita et vos fa- 
Ciátis. El dicilur C re d o .

kterým byl přepásán. Při
šel tedy k Simonu Petrovi. 
I řekl mu Petr: „Pane, ty 
mně myješ nohy?" Ježíš 
odpověděl a řekl jemu: 
„Co já  činím, ty nevíš 
nyní, ale zvíš potom." Dí 
mu Petr: „Nebudeš mně 
mýtí nohou na věky." Je 
žíš mu odpověděl: „Ne* 
umyji-li tebe, nebudeš míti 
dílu se mnou." Dí jemu 
Šimon Petr: „Pane, neto
liko nohy mé, nýbrž i ru
ce a hlavu." Dí mu Ježíš: 
„Kdo se vykoupal, nepo
třebuje leč jen nohy si 
umýti, ale jesl čist celý; 
i vy jste čisti, ale ne 
všickni." Věděl totiž, kdo 
jest ten, jenž ho zradí. 
Proto řekl: „Nejste čisti 
všickni." Když jim ledy 
nohy umyl a své roucho 
vzal a se opět posadil, 
řekl jim : „Vífe-li, co jsem 
vám učinit? Vy mě nazý
váte Mistrem a Pánem; 
a dobře pravíte: jsem f za
jisté. Jestliže tedy já , Pán 
a Mistr váš, umyl jsem 
vám nohy, i vy máte je 
den druhému nohy umý
vali. Příklad zajisté dal 
jsem vám, abyste i vy či
nili tak, jako jsem já  uči
nil vám."

Následuje C re d o .
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Offe r to r ium .  Ps. 117.
Déxtera Domini fecit 

virtúlem, déxtera Domini 
exaltávit me: non móriar, 
sed vivam, et narrábo 
opera Domini.

S e c  r é t a
Ipse tibi, quaesumus Dó- 

mine sancte, Pater omní- 
potens, aetérne Deus, sa- 
crifícium nostrum reddat 
accéptum, qui discípulis 
suis in sui commemora- 
tiónem hoc fíeri hodiérna 
traditióne monstrávif, Je- 
sus Christus Fílius tuus 
Dóminus noster: Qui le
čům vivit et regnat. . .

O b ě to v á n í .  Ž.117,i6ai7.
Pravice Hospodinova či

ní divý, pravice Hospodi
nova mne vyvýšila; ne
umru, ale zůstanu živ a 
vyprávěli budu skutky Ho
spodinovy.

T i c h á  m o d l i t b a
Prosíme tě, Hospodine 

svátý, Otče všemohoucí, 
věčný Bože, nechf sám ten 
ti oběf naši učiní příjem
nou, jenž dnešním ustano
vením učedníky své po
učil, aby ji konali na pa
mátku jeho, Ježíš Kristus, 
Syn tvůj, Pán náš. Jenž 
s tebou živ jest a kraluje 
v jednotě Ducha Svatého..

Communio .  Joan. 13,12,13, 
Dóminus Jesus, post- 

quam coenávit cum discí
pulis suis, tavit pedes 
eórum, et ait illis: Scitis 
quid fécerim vobis ego 
Dóminus, et Magister? 
Exémplum dedi vobis, ut 
et vos ita faciátis.

;5. K p ř i j í m á n í .  Jan 13.
Pán Ježíš, když byl po

večeřel s učedníky svými, 
umyl nohy je jich  a pravil 
jim : „Víte-li, co jsem u- 
činil vám, já  — Pán a 
Mistr? Příklad dal jsem 
vám, abyste i vy tak či
nili."

P o s t c o m m u n i o  
Refécti vitálibus alimén- 

tis, quaesumus Dómine 
Deus noster: ut, quod fém- 
pore nostrae mortalitétis 
exséquimur, immortalitátis 
tuae múnere consequá- 
mur. Per Dominům. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Občerstveni oživujícími 

pokrmy, prosíme, Pane, 
Bože náš, abychom, co 
ve dnech své smrtelnosti 
konáme, toho darem ne
smrtelnosti tvé dosáhli. 
Skrze Pána našeho . . .
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Polom koná se průvod s Nejsvélější Sválostí do kaple nebo 
k postrannímu oltáři. Zpívá se hymnus: Pange lingua.

Když se vrátil průvod z kaple, kam byla odnesena Nejsvětější 
Svátost, říkají se nešpory. Po nich kněz s jáhnem a pod jáhnem 
obnaží všecky oltáře, odříkávajíce žalm 21., v němž už královský 
pěvec prorokuje potupné obnažení Spasitelovo: „Dětí mezi sebou 
roucha mé a metají los o můj oděv!" Teď jest dům Boží zpustošen 
úplně a Církev svaté hořekuje nad utrpením umírajícího Vykupitele.

Dnes koná se také obřad mytí nohou. Papež, biskupové, opati 
a katolická knížata napodobují příklad Krista, jenž při Poslední 
večeří myl nohy svým apoštolům, aby jim hluboko v srdce vtisknul 
obraz pokory a lásky k bližnímu (mytí nohou je  v Orientě výrazem 
úcty a lásky).

Když byl jáhen přečetl ještě  jednou Evangelium z dnešní mše, 
opáše se ten. kdo tento obřad koná, plátěnou zástěrou a myje 
chudým starcům nebo kněžím nohy, aby následoval příkladu svého 
Mistra. Mezí tím zpívá chór následující antifony (od prvého slova 
první antifony „mandalum* nazývá se celý obřad umývání nohou 
.mandatum*):
Ant iphona.  Joan. 13, 34. Ant i fona.  Ja n l3 ,3 4 .

Mandátům novum do vo
bis: ut diligátis ínvicem, 
sicut diléxi vos, dicit Dó
minus.

Ps. 118 ,1 . Beáti imma- 
culáti in via: qui ámbu- 
lant in lege Domini.

Mandátům novum. . .

„Přikázání nové vám 
dávám, abyste se milovali 
vespolek, jako jsem já  mi
loval vás,“ praví Pán.

Ž. 118, 1. Blahoslaveni 
bezúhonní na cestě (ži
votní), kteří chodí v zá
koně Hospodinově.

„Přikázání nové. . . “
Antiphona.  Joan. 13.
Postquam surréxit Dómi

nus a coena, misii aquam 
in pelvim, et coepit laváre 
pedes discipulórum suó- 
rum: hoc exémplum relí- 
quit eis.

Ps. 47, 2. Magnus Dó
minus, et laudábilis nimis: 
in civitáte Dei nostri, in 
monte sancto ejus.

Postquam surréxit. . .

Ant i fona .  Jan 13, 4, 5 a 15.
Když povstal Pán od ve

čeře, nalil vody do umy
vadla a počal umývali u- 
čedníkům svým nohy. Ten
to příklad zůstavil jim.

Ž. 47, 2. Veliký jest Pán 
a nadmíru chvályhoden; 
v městě Boha našeho, na 
svaté hoře jeho.

Když povstal P á n . . .
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Antiphona .  Joan. 13.
Dóminus jesus, post- 

quam coenávit cum discí- 
pulis suis, lavil pedes eó- 
rum, et ail illis: Scitis quid 
fécerim vobis ego Dómi
nus, et Magister? Exém- 
plum dedi vobis: ut et vos 
ita faciátis.

Ps. 84,2. Benedixísti Dó- 
mine terram tuam: aver- 
tísti captivitálem Jacob.

Dóminus Jesus . . .
Ant iphona .  Joan. 13.
Dómine, tu mihi lavas 

pedes? Respóndit Jesus, 
et dixit ei: Si non lávero 
tibi pedes, non habébis 
partem mecum. Venit 
ergo ad Simonem Petrům, 
et dixit ei Petrus.

A opakuje se A n tlfo n a :
Dómine, tu mihi lavas 

pedes? Respóndit Jesus, 
et dixit e i: Si non lávero 
tibi pedes, non habébis 
partem mecum. Quod 
ego fácio, tu nescis mo- 
do: scies autem póstea.

Po třeli se opakuje An U fon i
Dómine, tu mihi lavas 

pedes? Respóndit Jesus, 
et dixit e i: Si non lávero 
tibi pedes, non habébis 
partem mecum. Si ego 
Dóminus, et Magister ve-

Ant i fona .  Jan 13,12,13 a 15.
Pán Ježíš, když byl po

večeřel s učedníky svými, 
umyl nohy je jich  a pravil 
jim: „Víte-liž, co jsem vám 
učinil já , Pán a Mistr? 
Příklad dal jsem vám, a- 
byste i vy tak činili."

Z. 84, 2. Požehnal jsi, 
Pane, zemi své; odvrátil 
js i zajetí Jakubovo.

Pán Ježíš, když byl . . .
Ant i fona.  Jan 13, 6-7 a8.
„Pane, ty mi myješ no

hy?" Odpověděl Ježíš a 
řekl mu: „Jestliže ti neu
myji nohou, nebudeš míli 
podílu se mnou." Při
šel tedy k Šimonu Petrovi, 
pravil pak mu Petr.

„Pane, ty mi myješ no
hy?" Odpověděl Ježíš a 
řekl mu: „Jestliže ti neu
myji nohou, nebudeš míli 
podílu se mnou. Uf. Co 
já  činím, ty nevíš nyní, 
ale zvíš potom."

i ;

„Pane, ty mi myješ no
hy?" Odpověděl Ježíš a 
řekl mu: „Jestliže ti neu
myji nohou, nebudeš míli 
podílu se mnou." tf. „Jest
liže já , Pán a Mistr váš.
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ster lavi vobis pedes: quan- 
to magis debétis alter al- 
térius laváre pedes?

Ps. 48,2. Audite haec om
neš C entes: aúribus per- 
cípite qui habitátis orbem.

Si ego Dóminus . . .

Ant iphona .  Joan. 13, 35.
In hoc cognóscent om

neš, quia discípuli mei 
estis, si dilectiónem ha- 
buéritis ad ínvicem. Di
xit Jesus discípulis suis. 
In hoc cognóscent. . .

An t ip hon a  1. Cor. 13.
Máneant in vobis fides, 

spes, cáritas, tria haec: 
major autem horum est cá 
ritas. t .  Nunc autem ma
něni fides, spes, cáritas, 
tria h aec: major horum 
est cáritas.

Máneant in vobis. . .

A n t i p h o n a
Benedícta sit sancta Trí- 

nilas, atque indivísa únitas: 
confitébimur ei, quia fecit 
nobíscum misericórdiam 
suam. t .  Benedicámus 
Patrem, et Fílium, cum 
Sancto Spiritu.

Ps. 83, 2-3. Quam di- 
lécta tabernácula tua, Dó
mine viriútuml concupís-

umyl jsem vám nohy, čím 
spíše vy máte jeden dru
hému nohy umývati."

Ž. 48, 2. „Slyšte to vši
chni národové; ušima vní
mejte, obyvatelé světa.

Jestliže já , Pán . . . "

Ant i fona .  Jan 13,35.
„Po tom poznají všichni, 

že jste  učedníci moji, bu- 
dete-li míti lásku jedni 
k druhým." # . Řekl Ježíš 
učedníkům svým: „Po tom 
poznají všichni. . . "

A n t i f on a  1. Kor. 13,13.
Nechf zůstanou ve vás 

víra, naděje, láska, tyto 
tři; největší z nich však je  
láska. Sr. Nyní však trvají 
víra, naděje, láska, tyto 
tři ; největší z nich je  
láska.

Nechf zůstanou. . .

A n t i f o n a
Velebena budiž svátá 

Trojice a nerozdílná Jed
nota; chváliti ji budeme, 
neboť učinila s námi mi
losrdenství své. Ý. Veleb
me O tce i Syna s Duchem 
Svatým.

Ž. 83, 2-3. Jak milé jsou 
příbytky tvé, Pane zástu
pů 1 Duše má touží a práh-
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cit, et déficit ánima mea 
in átria Domini.

Benedícta si t . . .

Ant iphona .  1. Joan. 2-4.
Ubi cáritas, et amor, 

Deus ibi est. 1f. Congre- 
gávit nos in unum Christi 
amor. Exsultémus, et in 
ipso jucundémur. Ti- 
meámus, et amémus Deum 
vivum. ý . Et ex corde di- 
ligámus nos sincéro.

A opakuje se A n tifo n a :

Ubi cáritas, et amor, 
Deus ibi est. $ .  Simul ergo 
cum in unum congregá- 
mur. Ne nos mente di- 
vidámur, caveámus. # . 
Cessent júrgia malígna, 
cessent lites. Ý. Et in 
médio nostri sit Christus 
Deus.

A opakuje se A n tifo n a :

Ubi cáritas, et ámor, 
Deus ibi est. Ý. Simul quo- 
que cum beátis videámus. 
W, Gloriánter vultum tuum, 
Christe Deus. Ý. Caúdium, 
quod est imménsum, atque 
probum. Saecula per in- 
finíta saeculórum. Amen.

Potom říká se potichu: „Otče

ý . Et ne nos indúcas in 
tentatiónem.

ne po nádvořích Hospo
dinových.

Velebena budiž. . .

Ant i fona.  1. Jan 2,3,4.
Kde dobrota a láska, 

tam je  Bůh. Ý. Shromáž
dila nás v jedno láska 
Kristova. Radujme a 
veselme se v něm. Boj
me se a milujme Boha ži
vého. $r. A milujme se ve- 
spol srdcem upřímným.

Kde dobrota a láska, 
tam je  Bůh. ít. Když se 
tedy shromažďujeme v jed
no. Střežme se, aby
chom se myslí nepoltili. 
Uf. Nechf ustanou zlé svá
ry, nechf ustanou boje.

A uprostřed nás budiž 
Kristus Bůh.

Kde dobrota a láska, 
tam je  Bůh. Nechf ta
ké zároveň se svátými pa
tříme. t'. Ve slávě na tvář 
tvou, Kriste Bože. Ra
dost, která nezměrná jest 
a čistá. t .  Na věky neko
nečné věkův. Amen.
náš*.

A neuvoď nás v po
kušení.
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$ .  Sed líbera nos a 
málo.

Tu mandásti mandá
te tua, Dómine.

Jjfc. Custodíri nimis.

ÍT. Tu lavásti pedes di- 
scipulórum tuórum.

$ .  Opera mánuum tuá- 
rum ne despícias.

ÍT. Dómine, exaúdi ora- 
tiónem meam.

Jjt. Et clamor meus ad 
te véniat.

Dóminus vobíscum.
Et cum spiritu tuo.

O r é m u s :
Adésto, Dómine, quae- 

sumus, offício servitútis 
nostrae: et quia tu discí- 
pulis tuis pedes laváre 
dignátus es, ne despícias. 
opera mánuum tuárum, 
quae nobis refinénda man
dásti: ut, sicut hic nobis, 
et a nobis exterióra ab- 
luúntur inquinaménta; sic 
a te omnium noslrum in- 
terióra lavéntur peccáta. 
Quod ipse praestáre dig- 
néris, qui vivis et regnas 
Deus, per omnia saecula 
saeculórum. 1£. Amen.

$ .  Ale zbav nás od 
zlého.

Sr. Nařídil js i, Pane, při
kázání tvá.

$ .  Aby byla věrně za
chovávána.

Ty js i myl nohy u- 
čedníků svých.

1$. Díly rukou tvých ne
pohrdej.

# . Pane, vyslyš modlit
bu mou.

fš. A volání mé nechf 
k tobě přijde.

Hí. Pán s vámi.
]£. i s duchem tvým.

M o d l e m e  s e :
Buď milostivě přítomen, 

prosíme, Pane, pokorné 
službě naší a jelikož jsi 
ráčil učedníkům svým no
hy mýti, nepohrdej díly 
rukou svých, která js i nám 
zachovávali nařídil; a ja 
ko zde na nás a námi 
vnější poskvrny se smý
vají, tak nechf tebou nás 
všech vnitřní smyty jsou 
hříchy. Což ty rač udě
lili, jenž js i živ a kralu
je š  Bůh, po všecky věky 
věkův.

Amen.
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Veliký pátek
S h ro m á ž d ě n í u sv. K ř íž e  je r u s a le m s k é h o

•Klaníme se tobě, Kriste, a dobrořečíme tobě, 
neboť js i  skrze kříž svůj vykoupil svět 1*

Dnes slavíme památku té nejtruchlivější události, která se  kdy 
na světě přihodila 1 Syn Boží z lásky k Otci a z lásky k nám pod
stoupil ukrutnou a nejvýš potupnou smrt kříže I On — Bůh jest 
takřka rozsápán lidmi, kterým přinesl zvěst, že Otec nebeský je  
přes je jich  hříšnost miluje! Pravda, jeho Božství nemohlo trpěli, 
ale právě proto vzal na sebe člověčenství, aby zaplatil svou bolestí 
spravedlivému Otci, co od světa za jeho hříchy žádal. A jelikož 
Láska se neptá na cenu, zaplatil nekonečně více nežli musil 1 Uvě
domme si tuto nesmírnost Lásky Kristovy I Co mu za ni dáme? 
Vždyť to byly naše hříchy, které pažím katanů Spasitele dodaly 
síly, aby je j trýznily, naše upadání do hříchů to bylo, které ho 
cestou na Kalvárii vrhalo na zem, naše viny to byly, které daly 
takovou váhu jeho kříži, naše sobectví a nemllosrdenství to bylo, 
které ukovalo pro něho hřeby, naše ješitnost to byla, která zohy
zdila nejkrásnéjšího ze synů lidských, náš nevděk lo byl, jenž mu 
vrazil v srdce kopí I Na to na všecko mysleme v tento tak žalostný, 
ale pro nás přec tak spásonosný den! —

V dnešní bohoslužbě lze rozeznávat! čtyři části: 1. člení z Písma 
svátého, 2. přímluvy, 3. uctívání Kříže, 4. t. zv. .Missa praesoncti- 
ficatorum", i . J .  mše, při níž se neproměňuje, nýbrž požije hostie, 
která už předešlého dne byla proměněna. Není lo tedy vlastní mše, 
neboť při ní schází to nejdůležttější — Proměňování; z toho dů
vodu se nazývá také mší .zkrácenou, nevlastní*.

Církev svaté žije dnes pouze ve vzpomínkách na krvavou Oběť 
Vykupitelovu. Proto neslaví iaké žádné skutečné oběti mše sv., 
v níž se nebeskému Otci podává už oslavené tělo Kristovo. Po* 
patřme blíže, jak svými zástupci, kněžími, vyjadřuje svůj hluboký 
boj a smutek! K oltáři, na němž nehoří jediné svíce a jenž jesl 
pouze jediným kusem plátna pokryt (findy třemi), přistupuje kněz 
s jáhnem a podjáhnem v černém rouše, bez radostného světla svící, 
bez vonného dýmu kadidla, mlčky se vrhají před oltářem na své 
tváře a setrvají tak po nějakou dobu v modlitbě, tak jako jejich 
Mistr a Pán před počátkem svého umučení na hoře Olivetské. 
Potom následují:

Čtení z Písma svátého
Tato čtení s oběma Trakty a prosbami tvoří nejslarší část dnešní 

bohoslužby římské liturgie. Takovým způsobem se konávaly v prvých 
dobách bohoslužby, když se věřící scházeli pouze k modlitbám a 
neslavili při tom nejsvětější Oběti.
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V prvém čtení naznačuje prorok Oseáš, jak se Hospodin smiluje 
nad pohany a zavrhne židy, kteří mu sice přinášeli oběti, je jich  
srdce však byla prázdna lásky. To jest také výstrahou nám, kteří 
jsme už tolik hřešili I Poklekněme s kajícností u kříže, u tohoto 
trůnu umučené Lásky, abychom se nemusil! jednou třást! před stolcem 
spravedlivého Soudce! Nedopusťme, aby naše ústa mluvila o Lásce, 
již bychom v srdci neměli!

L é c t i o
Osee Prophélae. 6, 1-6.

Haec dicit Dóminus: In 
tribulatióne sua mane con- 
súrgent ad me: Venífe, et 
reverlámur ad Dominům: 
quia ipse čepil, et sanábit 
nos: percútiei, ei curábit 
nos. Vivificábit nos post 
duos dies: in die tértia 
suscitábit nos, et vivémus 
in conspéctu ejus. Scié- 
mus, sequemúrque, ul co- 
gnoscámusDóminum: qua
si dilúculum praeparátus 
est egréssus ejus, ei véniet 
quasi imber nobis tempo- 
ráneus, et serótinus terrae. 
Quid fáciam libi Ephraim? 
Quid fáciam libi Juda? mi- 
sericórdia vestra quasi nu- 
bes matutína: et quasi ros 
mane pertránsiens. Pro- 
pter hoc dolávi in pro- 
phétis, occídi eos in ver- 
bis oris mei: et judícia 
tua quasi lux egrediéntur. 
Quia misericórdiam vólui, 
etnon sacrifícium, et scién- 
tiam Dei, plus quam ho- 
locaústa.

č t e n í
z proroka O seéše 6,1-6.

(Toto praví Hospodin:) 
„V tísni své snažně bu
dou mne hledat (řkouce): 
,Pojďte, a navraťme se 
k Hospodinu; onť (nás) 
rozšlehal, a uzdraví nás, 
poranil, a vyhojí nás. Na
vrátí nám život po dvou 
dnech, třetího dne vzkřísí 
nás, a žiti budeme před 
jeho tváří. Poznejme, o lo 
usilujme, abychom pozna
li Hospodina; jako zora 
jislě  on vysvitne, přijde 
nám jako déšť ranní, a 
jako déšť pozdní na zemi.' 
Jak s tebou naložili, Efrai- 
me? Jak s tebou naložiti, 
Judo? Vaše láska jest ja 
ko ranní mráček, a jako 
rosa, která záhy prchá. 
Proto jsem prorokům ká
zal, by (je ) tesali, zabíjel 
jsem je  slovy úst svých, 
a že tě trestám, jak slunce 
bylo jasno. Neboť lásku 
chtěl jsem a ne obět, zna
lost Boha spíše než celo- 
paly.“
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Trac tus .  Habacuc. 3.
Dómine, audívi audítum 

tuum, el tímui: conside- 
rávi opera tua, et expávi. 
tf. In médio duórum ani- 
málium innoiescéris: dum 
appropinquáverint anni, 
cognoscéris: dum advé- 
nerit tempus, oslendéris. 
tf. In eo, dum conturbáta 
fúerit ánima mea: in ira, 
misericórdiae memor eris. 
tf. Deus a Líbáno véniet, 
et Sanctus de monte um- 
bróso, et condénso. tf. 
Opéruit coelos majéstas 
ejus: et laudis ejus plena 
est terra.

S acerd os :  Orémus.
D laconus: Flectámus 

génua.
Subdiaconus: Leváte.

O r a t i o
Deus, a quo et Judas 

reátus sui poenam, et con- 
fessiónis suae latro prae- 
mium sumpsit: concéde 
nobis tuae propitiatiónis 
efféctum; ut, sicut in pas- 
sióne sua Jesus Christus 
Dóminus noster divérsa 
utrísque íntulit stipéndia 
meritórum: ita nobis, ab- 
léto vetustátis erróre, re- 
surrectiónis suae grótiam 
largiátur. Qui tecum . . .

Traktus .  Hab. 3.
Hospodine, slyšel jsem 

hlas tvůj a bojím se ; po
zoroval jsem díla tvá a 
hrozím se. tf. Mezi dvěma 
zvířaty jsi se zjevil. Až 
se přiblíží roky, budeš 
poznán; až přijde čas, u- 
kážeš se. tf. Až duše má 
zkormoucena bude za (tvé- 
ho) hněvu, pamětliv buď 
milosrdenství (svého), tf. 
Bůh přijde sLibanu; Svatý 
s hory stinné a hustě po
rostlé. tf. Jeho velebnost 
přikryla nebesa a chvály 
jeho plna je  země.

K n ěz: Modleme se.
Jáhen : Skloňme kolena.

P odjáhen : Povstaňte.

M o d l i t b a
Bože, od něhož Jidáš 

trest za svou vinu a lotr 
odměnu za své vyznání 
obdržel, uděl nám účinek 
své slitovnosti. A jako v u- 
mučení svém Ježíš Kristus, 
Pán náš, oběma po záslu
ze rozdílné odplaty udělil, 
tak nechť nám po odstra
nění bludu starého člově
ka uštědří svého vzkříšení 
milost. Jenž s tebou živ 
jest a kralu je . . .
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Druhé člení předvádí nám velikonočního beránka, jenž jest před
obrazem Beránka, který sňal hříchy světa. Všimněme si, s jakou 
pečlivostí musili židé připravili svou velikonoční hostinu — a přec 
to byl pouze předobraz té hostiny, která je  připravena nám na 
oltářích! S  jakou pečlivostí, důstojností, zbožností a láskou musíme 
tedy k této hostině chodili 1

L é c t i o  Exod. 12, 1-11.
In diébus illis: Dixit Dó

minus ad Móysen, et Aaron 
in terra Aegypti: Mensis 
iste, vobis princípium mén- 
sium: primus erit in mén- 
sibus anni. Loquímini ad 
univérsum coetum filiórum 
Israel, et dícite eis:  Dé- 
cima die mensis hujus tol- 
lat unusquísque agnum per 
famílias, et domos suas. 
Sin autem minor est nú- 
merus, ut suffícere possit 
ad vescéndum agnum, as- 
súmet vicínum suum, qui 
junctus est dómui suae, 
juxta númerum animárum, 
quae suffícere possunt ad 
esům agni. Erit autem a- 
gnus absque mácula, más- 
culus, annículus: juxta
quem ritům tollétis et hoe- 
dum. Et servábitis eum us- 
que ad quartamdécimam 
diem mensis hujus: immo- 
labítque eum univérsa mul- 
titúdo filiórum Israel ad 
vésperam. Et sument de 
sánguine ejus, ac ponent 
super utrúmque postem, et 
in superlimináribus domó-

Č t e n í  2. Mojž. 12,1-11.
V těch dnech pravil Ho

spodin, v Egyptě Mojží
šovi a Aronovi: „Tento mě
síc bude vám počátkem 
měsíců; bude prvním mezi 
měsíci roku. Mluvte k ce
lému shromáždění synů 
Israelových a rcete j im: 
Desátého dne tohoto mě
síce vezmi každý pro svou 
rodinu, pro svůj dům be
ránka. Je-li však počet (ro
diny) menší, než kolik by 
stačilo snísti beránka, af 
se přibere z nej bližšího 
sousedství tolik osob, ko
lik by stačilo ho snísti. 
Budiž pak beránek (ten) 
bez chyby, samec, roček; 
podle téhož řádu smíte 
vžiti též kozelce. Budete 
ho chovali až do čtrnác
tého dne tohoto měsíce, 
načež večer ho bude celé 
shromáždění synů Israelo- 
vých obětovati. Af vezmou 
z jeho krve a pomažou jí 
obě veřeje a horní pod- 
voje domů, ve kterých bu
dou ho požívati. Af jedí 
noci té maso pečené na
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rum, in quibus cómedent 
illum. El edent carnes noc- 
te illa assas igni, et ázy- 
mos panes cum laciúcis 
agréstibus. Non comedélis 
ex eo crudum quid, nec 
coctum aqua, sed tantum 
assum igni: capui cum pé- 
dibus ejus, et intestinis 
vorábilis. Nec remanébit 
quidquam ex eo usque ma
ne. Si quid resíduum fú- 
eril, igne comburélis. Sic 
autem comedétis illum: 
Renes vestros accingétis, 
et calceaménta habébitis 
in pédibus, tenéntes bá- 
culos in mánibus, et come
détis festinánter, est enim 
Phase (id est tránsitus) 
Domini.

ohni a nekvašené chleby 
s polnimi saláty. Nesmíte 
jisti z něho nic syrového, 
ani ve vodě vařeného, 
nýbrž jen to, co jest na 
ohni upečeno; laké hlavu 
s nožkami a droby sníte. 
Nic nesmí z něho zůstati 
do rána; kdyby něco zby
lo, zničíte (to) ohněm. Bu
dete pak jisti je j takto: 
M ajíce bedra opásána, 
obuv na nohách a hole 
v rukou, budete jisti rych
le, jeř fase (to jest přejití) 
Hospodinovo."

V Traktu slyšíme úpěnlivé volání Spasitelovo o pomoc z rukou 
pronásledovatelů a mučitelů. Nechrne tyto bolestné zvuky zaleh- 
nouti do nejskrytějších hlubin svého srdce, af se zachvěje nad tou 
ohromností muk, které byly pro nás vytrpěny 1

T ra c l u s .  Ps. 139,2 - 1 0  ei 14. Traktus .  ž. 139,2-10*14.
Eripe me Dómine ab hó- Vyprosti mne, Hospodi- 

mine málo: a viro iníquo ne, od člověka zlého; od 
líbera me. Qui cogita- muže zločinného vysvo- 
vérunt malítias in corde: to- boď mne. íl. Od těch, kteří 
ta die constituébant prae- obmýšlejí zlé věci v srdci, 
lia. V. Acuérunt linguas každodenně boje vyvolá- 
suas sicut serpéntis: ve- vaji. t .  Ostří jazyk svfij 
nénum áspidum sub lábiis jako hadi; jed zmijí jest 
eórum. Custódi me Dó- pode rty jejich. Ostříhej 
mine de manu peccatóris: mne, Pane, před rukou 
et ab homínibus iníquis lí- hříšníka; od lidí zlých o- 
bera me. ÍT. Qui cogitavé- svoboď mne. V. Od těch,

i

244

runt supplantáre gressus 
m eos: abscondérunt su- 
pérbi láqueum mihi. Et 
funes extendérunl in lá
queum pédibus meis: juxta 
iter scándalum posuérunt 
mihi. ÍT. Dixi Domino, 
Deus meus es tu; exaúdi 
Dómine vocem oratiónis 
meae. V. Dómine, Dómi
ne, virtus salútis meae, ob- 
úmbra caput meum in die 
belli. Ý. Ne tradas me a 
desidério meo peccatóri: 
cogitavérunl advérsus me: 
ne derelínquas me, ne um- 
quam exalténtur. Ý. Caput 
circúitus eórum: tábor la- 
biórum ipsórum opériet 
eos. V. Verúmtamen justi 
confitebúntur nómini tuo: 
et habifábunt recti cum 
vultu tuo.

kteří obmýšlejí podrazili 
nohy mé. Pyšní nalíkli na 
mne osidlo. 1F. Roztáhli 
tenata pro nohy mé; po
dél „cesty položili mi léčky. 
V. Říkám k Hospodinu: 
Bůh můj js i ty, vyslyš, Pa
ne, hlas mého úpění. V. 
Hospodine, Pane, spásná 
sílo má, zastiň hlavu mou 
v den boje. V. Nevydej 
mne proti vůli mé hříšní
ku; chystají se na mne, 
neopusť mne, aby snad 
nezvítězili, V. Hlavy těch, 
kteří mne obkličují, nechť 
přikryje nepravost vlast
ních rtů. V. Ale spraved
liví vyznávati budou jm é
no tvé a upřímní přebý
vali budou před tváří tvou.

V třetím čtení nám vypravuje $v. Jan o umučení Páně. Nechrne 
ve svých myšlenkách přejiti všecky ty bolestné obrazy a pak se z e
ptejm e svého srdce, čím splatilo už svůj dluh u Beránka Božího, 
který za ně byl mučen. Dokažme svou vděčnost tím, že česlo bu
deme rozjímati o tom, co naše vykoupení stélo!

P á s s i o  Domini  no s t r i  U m u č e n í  P á n a  n a š e -  
J e s u  C h r i s t i  h o  J e ž í š e  K r i s t a

secúndum joánnem. podle Jana
cap. 18,1-40 el 19, 1-42. kap. 18, 1-40 a 19, 1-42.

In illo témpore: Egrés- Za onoho času Ježíš vy- 
sus est Jesus cum discí- šel s učedníky svými přes 
pulis suis trans torrénlem potok Cedron, kde byla 
Cedron, ubi erat horlus, in zahrada, do které vešel 
quem introívit ipse, et di- on i učedníci jeho. Věděl 
scípuli e jus.Sciébat autem o tom místě i Jidáš, který
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el Judas, qui tradébat eum, 
locum: quia frequénter Je- 
sus convéneral illuc cum 
discípulis suis. Judas ergo 
cum accepísset cohórtem, 
et a Pontifícibus, et Pha- 
risaeis minístros, venit il
luc cum lalérnis, el fáci- 
bus, et armis. Jesus ítaque 
sciens omnia, quae Ventu
ra erant super eum, pro- 
céssit, et dixit eis: i* Quem 
quaeritis? C Respondérunt 
e i: S  Jesum Nazarénum. 
C Dicit eis Jesus: + Ego 
sum. C Slabat autem et 
judas, qui tradébat eum, 
cum ipsis. Ut ergo dixit 
eis: Ego sum: abiérunt re- 
trórsum, et cecidérunt in 
terram. Iterum ergo inter- 
rogávit eos: + Quem quae
ritis? Clili autem dixérunt: 
5  Jesum Nazarénum. C Re- 
spóndit Jesus: + Dixi vo- 
bis, quia ego sum. Si ergo 
me quaeritis, sínite hos 
abíre. C Ut implerétur ser- 
mo, quem dixit: Quia quos 
dedísti mihi, non pérdidi 
ex eis quemquam. Simon 
ergo Petrus habens glá- 
dium edúxit eum: et per- 
cússit Pontíficis servum: 
et abscídit aurículam ejus 
déxteram. Erat autem no- 
men servo Malchus. Dixit 
ergo Jesus Petro: +  Milte

ho zrazoval, neboř Ježíš 
scházel se tam často s u- 
cedníky svými. Jidáš tedy 
pojav četu (vojáků) a slu
žebníky od veleknězi a fa- 
riseů, přišel tam se sví
tilnami a pochodněmi a 
zbraní. Ježíš pak věda vše
cko, co na něj mělo při
jití, vyšel (jim  vstříc) a 
řekl jim : + „Koho hle
dáte?" C Odpověděli je 
mu: S  „Ježíše Nazaret
ského." C Řekl jim Ježíš: 
Ť  „Já jsem  to." C Stál 
pak s nimi též Jidáš, kte
rý ho zrazoval. Jak jim 
tedy řekl: „Já jsem to," 
ustoupili zpět a padli na 
zem. I otázal se jich opět: 
t  „Koho hledáte?" C Oni 
pak řekli: $  „Ježíše Naza
retského." C Ježíš odpo
věděl: + „Řekl jsem vám, 
že já  jsem to. Hledáte-li 
ledy mne, nechte těchto, 
af odejdou." C Aby se 
naplnilo slovo, kteréž byl 
řekl: Neztratil jsem niko
ho z těch, které js i mi dal. 
Tu Šimon Petr maje meč, 
vytasil je j a udeřil služeb
níka veleknězova a ufal mu 
pravé ucho. Bylo pak jmé
no služebníka toho Mal
chus. I řekl Ježíš Petrovi: 
Ť  „Schovej meč svůj do 
pochvy. Nemám-iiž piti ka-
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gládium tuum in vagínem. 
Cálicem, quem dědit mihi 
Pater, non bibam illum? 
C Cohors ergo, et tribú- 
nus, et ministři Judaeórum 
comprehendérunt Jesum, 
et ligavérunt eum: et ad- 
duxérunt eum ad Annám 
primům: erat enim socer 
Cáiphae, qui erat Pónfifex 
anni illíus. Erat autem Cái- 
phas, qui consílium déde- 
ratjudaeis: Quia éxpedil, 
unum hóminem moři pro 
pópulo. Sequebátur autem 
Jesum Simon Petrus, et 
álius discípulus. Discípu- 
lus autem ille erat notus 
Pontífici, el inlroívit cum 
Jesu in átrium Pontíficis. 
Petrus autem stabai ad 
óstium foris. Exívit ergo 
discípulus álius, qui erat 
notus Pontífici, et dixit 
osiiáriae: et introdúxit Pe
trům. Dicit ergo Petro an- 
cíila ostiária; S  Numquid 
et tu ex discípulis es hó- 
minis istíus? C Dicit ille: 
S  Non sum. C Stabant au
tem servi, et ministři ad 
prunas, quia frigus erat, 
et calefaciébant s e : erat 
autem cum eis et Petrus 
stans, et caltfáciens se. 
Póntifex ergo interrogávit 
Jesum de discípulis suis, 
et de doclrína ejus. Re-

lích, který mi dal O tec?" 
C Tu četa a tisícník a slu
žebníci židovští jali Ježíše 
a svázali ho. I přivedli ho 
nejprve k Annášovi, neboř 
byl tchánem Kaifáše, kte
rýž byl nejvyšším knězem 
toho roku. Byl to (onen) 
Kaifáš, kterýž byl dal ži
dům radu, že jest užiteč- 
no, aby jeden člověk ze
mřel za lid. Šel pak za 
Ježíšem Šimon Petr a jiný 
učedník. Tento učedník byl 
znám nejvyššímu knězi a 
vešel s Ježíšem do dvora 
nej vyššího kněze, ale Petr 
stál u dveří venku. 1 vyšel 
učedník druhý, jenž byl 
znám nejvyššímu knězi, a 
promluviv s vrátnou, uvedl 
(tam) Petra. Tu děvečka 
vrátná pravila k Petrovi: 
S  „Nejsi-liž i ty jedním 
z učedníků toho člověka ?" 
C  On řekl: 5  „Nejsem." 
C Stáli pak lam posluho- 
vé a služebníci u ohně, 
poněvadž byla zima, a o- 
hřívali se ; byl však snimi 
také Petr stoje a ohřívaje 
se. Velekněz tedy otázal 
se Ježíše o jeho učední
cích a o jeho učení. Ježíš 
mu odpověděl: •}• „Já jsem 
mluvil svěiu zjevně; já  
jsem učil vždy v synago
ze a ve chrámě, kde vši-
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spóndit ei Jesus: + Ego 
palam locúlus sum mun- 
do: ego semper dócui in 
synagóga, et in iemplo, 
quo omneš Judaei convé- 
niunt: et in occůlto locútus 
sum nihil. Quid me intér- 
rogas? iniérroga eos, qui 
audiérunt quid locútus sim 
ipsis: ecce hi sciunt, quae 
díxerim ego. C Haec autem 
cum dixisset, unus assí- 
stens ministrórum dědit 
álapam Jesu, dicens: $  Sic 
respóndes Pontífici? C Re- 
spóndit ei Jesus: + Si male 
locúlus sum, testimónium 
pérhibe de málo: si autem 
bene, quid me caedis? C Et 
misit eum Annas ligátum 
ad Cáipham Pontíficem. 
Erat eutem Simon Petrus 
sfans, et calefáciens se. 
Dixérunt ergo ei: S  Num- 
quid et tu ex discípulis 
ejus es? C Negávil ille, et 
dixit: S  Non sum. C Dicil 
ei unus ex servis Pontifi- 
cis, cognátus ejus, cujus 
abscídit Petrus aurículam: 
S  Nónne ego te vidi in 
horto cum illo? C Iterum 
ergo negávit Petrus: et sta
tím gallus cantávit. Addú- 
cunt ergo Jesům a Cáipha 
in praetórium. Erat autem 
mane: et ipsi non introi- 
érunt in praetórium, ut non

ckni židé se scházejí, a 
tajně jsem nemluvil nic. 
Proč se mne ptáš? Zeptej 
se těch, kteří slyšeli, co 
jsem mluvil; aj, ti vědí, co 
jsem já  mluvil." C Když 
však to pověděl, jeden ze 
služebníků, stoje tu, dal 
Ježíšovi poliček řka: S  
„Tak-li odpovídáš nejvýš- 
Šímu knězi?" C Ježíš mu 
odpověděl: f  „Mluvil-Ii 
jsem zle, vydej svědectví 
o zlém; jestliže však dob
ře, proč mě tepeš?" C I 
poslal je j Annáš sváza
ného k nej vyššímu knězi 
Kaifášovi. Stál pak Šimon 
Petr a ohříval se. 1 řekli 
jemu: S  „Nejsi-li také ty 
z učedníků jeho?" C On 
zapřel a řekl: S  „Nejsem." 
C Dí mu jeden ze služeb
níků nejvyššího kněze, pří
buzný toho, jemuž Petr 
ufal ucho: S  „Zdali jsem 
tě neviděl s ním v zahra
dě?" C Tu zapřel Petr 
opět a hned kohout za
zpíval. I přivedli Ježíše 
od Kaifáše do soudního 
dvora. Bylo ráno; a oni 
nevešli do soudního dvo
ra, aby se neposkvrnili, 
nýbrž aby mohli jisti z ve
likonočních obětí. Tedy 
Pilát vyšel k nim ven a 
řek l: S „Kterou žalobu

248

contaminaréntur, sed ut 
manducárenl Pascha. Exí- 
vit ergo Pilátus ad eos fo- 
ras, et dixit: S  Quam ac- 
cusaliónem afférlis advér- 
sus hóminem hune? C Re- 
spondérunt, et díxerunt ei: 
5  Si non esset hic male- 
fáctor, non tibi tradidis- 
sémus eum. C Dixit ergo 
eis Pilátus: S  Accípite 
eum vos, et secúndum le- 
gem vestram judicáte eum. 
C Dixérunt ergo ei Ju
daei: S  Nobis non licel 
interfícere quemquam. C 
Ut sermo Jesu impleré- 
lur, quem dixit, signíficans 
qua mořte esset moritúrus. 
Introívit ergo iterum in 
praetórium Pilátus, et vo- 
cávit Jesum, et dixit e i: 
S  Tu es Rex Judaeórum? 
C Respóndit Jesus: -[• A te- 
metípso hoc dicis, an álii 
dixérunt tibi deme? C Re
spóndit Pilátus: SNumquid 
ego Judaeus sum? Oens 
tua, et Pontífices tradidé- 
runt te mihi: quid fecísti? 
C Respóndit Jesus: +  Reg- 
num meum non est de hoc 
mundo. Si ex hoc mundo 
esset regnum meum, mi
nistři mei útique decertá- 
rent, ut non tráderer Ju- 
daeis: nunc autem regnum 
meum non est hinc. C Di-

vedete proti člověku to
muto?" C  Odpověděli a 
řekli jemu: S  „Kdyby ten
to nebyl zločinec, nevy
dali bychom ho tobě." C 
I řekl jim P ilát: S  „Ve
změte ho vy a podle zá
kona svého suďte je j."  C 
Tu řekli mu židé: S  „Nám 
nepřísluší zabiti nikoho." 
C Aby se naplnilo slovo 
Ježíšovo, kteréž byl pově
děl naznačuje, jakou smrtí 
má umřití. Pilát tedy ve
šel opět do soudního dvo
ra a povolal (k sobě) Je 
žíše a řekl jem u: 5  „Ty-li 
js i král židovský?" C Ježíš 
odpověděl: + „Sám-li od 
sebe to pravíš, či-li jiní 
pověděli ti o mně? C Pi
lát odpověděl: S  „Zdali 
jsem já  žid? Národ tvůj 
a veleknězi vydali mi tebe. 
Co js i učinil?" C Ježíš 
odpověděl: -}- „Království 
mé není z tohoto světa. 
Kdyby z tohoto světa bylo 
království mé, služebníci 
moji bránili by, abych ne
byl vydán židům: ale krá
lovství mé není odtud." 
C I řekl mu P ilát: S  „Tedy 
králem js i ty?" C Ježíš od
pověděl : + „Ano, já  jsem  
král. Já  jsem se k tomu 
narodil a proto jsem při
šel na svět, abych vydal
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xit ííaque ei Pilátus: S  Ergo 
Rex es lu ? C Respóndit Je- 
sus: + Tu dicis, quia Rex 
sum ego. Ego in hoc natus 
sum, et ad hoc veni in mun- 
dum, ut teslimónium per- 
híbeam veritáli: omnis qui 
esl ex veritáte, audit vocem 
meam. C Dicit ei Pilátus: 
6' Quid est véritas? C Et 
cum hoc dixísset, íterum 
exivit ad Judaeos, et dicit 
eis: S  Egonullam invénio 
in eo causam. Est autem 
consuetúdo vobis, ut unum 
dimíttam vobis in Pascha: 
vultis ergo dimíttam vobis 
Regem Judaeórum? C Cla- 
mavérunt ergo rursum om
neš, dicéntes: SNon hune, 
sed Barrábam. C Erat au
tem Barábbas latro. Tunc 
ergo apprehéndit Pilátus 
Jesum, et flagellávit. Et mí- 
lites plecténtes corónam 
de spinis, imposuéruni cá- 
piti ejus: et veste purpúrea 
circumdedérunt eum. Et 
veniébant ad eum, et di- 
cébant: SAve, Rex Judaeó
rum. C Et dabant ei ála- 
pas. Exivit ergo íterum Pi- 
látus foras, et dicit eis: 
S  E cce addúco vobis eum 
foras, ut eognoseátis, quia 
nullam invénio in eo cau
sam. C (Exivit ergo Jesus 
portans corónam spíneam,

svědectví pravdě. Každý, 
kdo jest z pravdy, slyší 
hlas můj." C Dí mu Pilát: 
S  „Co jest pravda?" C A 
když to pověděl, vyšel opět 
k židům a řekl jim : S  „já 
na něm žádné viny nena
lézám. Jest však u vás 
obyčej, abych vám pro
pustil jednoho (vězně) o 
velikonocích. Chcete-li ie- 
dy, abych vám propustil 
krále židovského?" C 1 
vzkřikli opět všickni řkou
ce : S  „Ne toho, nýbrž 
Barabáše." C Byl pak Ba- 
rabáš lotr. Tu Pilát vzal 
Ježíše a dal ho zbičovat. 
A vojáci, spletše korunu 
z trní, vložili mu ji na 
hlavu a přioděli ho rou
chem šarlatovým. A při
cházeli k němu a říkali: 
5  „Zdráv buď, králi židov
ský 1* C A dávali mu po
ličky. I vyšel Pilát opět 
ven a řekl jim: S  „Hle, 
vedu vám ho ven, abyste 
poznali, že na něm žádné 
viny nenalézám." (Tu vy
šel ven Ježíš nesa korunu 
trnovou a roucho šarlato
vé.) 1 řekl j im:  S  „Ejhle, 
člověk 1“ C Jak ho tedy 
uzřeli velekněži a sluhové, 
zvolali řkouce: S  „Ukři
žuj, ukřižuj hol" C Dí jim 
P ilát: S  „Vezměte ho vy a
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et purpúreum vestimén- 
tum.) Et dicit eis: S  Ecce 
homo. C Cum ergo vidís- 
sent eum Pontífices, et mi
nistři, clamábant, dicéntes: 
S  Crucifíge, crucifíge eum. 
C Dicit eis Pilátus: S  Ac- 
cípite eum vos, et crucifí- 
gife: ego enim non invénio 
in eo causam. C Respon- 
dérunt ei Judaei; S  Nos 
legem habémus, et secún- 
dum legem debet moři, 
quia Fílium Dei se fecit. 
C Cum ergo audísset Pi
látus hune sermonem, ma- 
gis tímuit. Et ingréssus est 
praetórium íterum: et dixit 
ad Jesum: S  Unde es tu? 
C Jesus autem respónsum 
non dědit ei. Dicit ergo ei 
Pilátus: S  Mihi non lóque- 
ris? nescis quia potestátem 
hábeo crucifígere te, et po
testátem hábeo dimíttere 
te? C Respóndit Jesu s: f  
Non habéres potestátem 
advérsum me ullam, nisi 
tibi datum essef désuper. 
Proptérea, qui me Irádidit 
tibi, majus peccátum ha- 
bet. C Et exínde quaerébat 
Pilátus dimíttere eum. Ju
daei autem clamábant, di
céntes : S  Si hune dimíttis, 
non es amícus Caesaris. 
Omnis enim, qui se regem 
facit, contradícit Caesari.

ukřižujte, neboť já  na něm 
viny nenalézám." C Židé 
mu odpověděli: S  „My 
máme zákon, a podle zá
kona má umříti, neboť 
se činil Synem Božím." 
C Když Pilát uslyšel toto 
slovo, obával se více. I ve
šel opět do soudního dvo
ra a řekl Ježíšovi: S  „Od
kud jsi ty?" C Ale Ježíš 
nedal mu odpovědi. I řekl 
mu Pilát: S  „Se mnou ne
mluvíš? Nevíš-li, že mám 
moc tebe propustili a mám 
moc tebe^ukřižovati ?“ C 
Ježíš mu odpověděl: -j- 
„Neměl bys žádné moci 
proti mně, kdyby ti ne
bylo dáno shůry; proto 
větší hřích má ten, kdo 
mě tobě vydal." C Odtud 
Pilát hledal ho propustili, 
ale židé křičeli řkouce: 
5  Propustíš-li tohoto, ne
jsi přítel císařův, neboť 
každý, kdo se činí králem, 
protiví se císaři." C Tedy 
Pilát uslyšev ta slova, vy
vedl Ježíše ven a posadil 
se na soudnou stolici na 
místě, které slově Litho- 
strotos, hebrejsky Gab- 
batha. Byl pak pátek ve
likonoční, okolo hodiny 
šesté; i řekl židům: S  „Ej
hle, král váš!" C Ale oni 
vzkřikli: S  „Pryč s ním,
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C Pilálus autem cum audís- 
set hos sermónes, addúxit 
foras Jesum, et sedit pro 
tribunálů in loco, qui díci- 
tur Lithóstrotos, Hebráice 
autem Gábbatha. Erat au
tem Parascéve Paschae, 
hora quasi sexta, et dicit 
Judaeis: S  Ecce Rex ve- 
ster. C lili autem clamá- 
bant: S  Tolle, tolle, cruci- 
fíge eum. C Dicit eis Pi- 
látus: S  Regem vestrum 
crucifígam? C Respondé- 
runt Pontífices: S  Non ha- 
bémus regem, nisi Caesa- 
rem. C Tunc ergo trádidit 
eis illum, ut crucifigerétur. 
Suscepérunt autem Jesum, 
et eduxérunt. Et bájulans 
sibi crucem, exívit in eum, 
qui dícitur Calváriae, lo- 
cum, Hebréice autem Gól- 
gotha: ubi crucifixérunt 
eum, et cum eo álios duos, 
hinc, et hinc, médium au
tem Jesum. Scripsit autem 
et títulumPilátus: et pósuit 
super crucem. Erat autem 
scriplum: JesusNazarénus, 
Rex Judaeórum. Hune ergo 
títulum multi Judaeórum le- 
gérunt, quia prope civitá- 
tem erat locus, ubi crucifí- 
xus est Jesus. Et erat serip- 
tum Hebráice, G raece, et 
Latine. Dicébant ergo Pi- 
lálo Pontífices Judaeórum.

pryč s ním, ukřižuj h o !"
C Řekl jim Pilát: S  „Krále 
vašeho ukřižuji?" C Vele- 
kněží odpověděli: 5  „Ne
máme krále, leč jen  cí
saře." C Tu vydal jim ho, 
aby byl ukřižován. I pojali 
Ježíše a vyvedli ho. A nesa 
sobě kříž vyšel na místo, 
které slově lebčí, hebrej
sky Golgotha. Tam ukřižo
vali je j a s ním dva jiné 
po obou stranách, upro
střed pak Ježíše. 1 napsal 
Pilát také nápis a dal je j 
na kříž. Bylo pak napsá
no: Ježíš Nazaretský, král 
židovský. Tento nápis te
dy čelli mnozí ze židů, 
nebof blízko města bylo 
místo, kde Ježíš byl ukři
žován ; a bylo (to) na
psáno hebrejsky, řecký a 
latinsky. 1 řekli veleknězi 
židovští Pilátovi: S  „Ne
piš ,král židovský', nýbrž 
že ,on řekl: Jsem král ži
dovský'.“ C Pilát odpově
děl: S  „Co jsem  napsal, 
to jsem napsal." C Když 
tedy vojáci ukřižovali Je 
žíše, vzali roucha jeho a 
učinili čtyři díly, každému 
vojínu díl, a sukni. Byla 
pak ta sukně nesešitá, 
odvrchu všecka veskrze 
utkaná. Proto řekli mezi 
sebou: S  „Neroztrhujme
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S  Noli seríbere, Rex sum 
Judaeórum, sed quia ipse 
dixit: Rex sum Judaeó
rum. C Respóndit Pilátus: 
S  Quod seripsi, seripsi. 
C Mílites ergo cum cruci- 
fixíssent eum, accepérunf 
vestiménta ejus (et fecé- 
runt quátuor partes: uni- 
cuíque mílifi partem) et fú- 
nicam. Erat autem túnica 
inconsútilis, désuper con- 
téxta per totum. Dixérunt 
ergo ad ínvicem: S  Non 
scindámus eam, sed sor- 
tiámur de illa, cujus sif. 
C  Ut Scriptúra impleréfur, 
dicens: Partíli šunt vesti
ménta mea sibi: et in ves- 
tem meam misérunt sor- 
tem. Et mílites quidem haec 
fecérunt. Stabanf autem 
juxta crucem Jesu, mater 
ejus, et soror matris ejus 
Maria Cléophae, et Maria 
Magdaléně. Cum vidísset 
ergo Jesus matrem, et di- 
scípulum stantem, quem di- 
ligébat, dicit matri suae:
+ Múlier, ecce fílius tuus.
C Deínde dicit discípuio: 
t  Ecce mater tua. C El ex 
illa hora accépii eam discí- 
pulus in sua. Póstea sciens 
Jesus quia omnia consum- 
máta šunt, ut consumma- 
rétur Scriptúra, dixit: -j- 
Sítio. C Vas ergo erat pó-

ji, nýbrž losujme o ni, čí 
bude." C Aby se naplnilo 
Písmo, které praví: .Roz
dělili sobě roucha má a 
o můj oděv metali los.' Vo
jác i to tedy učinili. Stály 
pak u kříže Ježíšova jeho 
matka a sestra matky je 
ho Maria Kleofášova a 
Maria Magdalena. Tedy 
Ježíš uzřev matku a toho 
učedníka, kterého miloval, 
an tu stojí, řekl matce 
své: t  „Ženo, hle syn tvůj." 
C Potom řekl učedníkovi: 
f  „Hle matka tvá." C A 
od té chvíle přijal j i  ten 
učedník k sobě. Potom Je 
žíš, vida, že jest již  všecko 
dokonáno, aby se naplnilo 
Písmo, pravil: f  „Žízním." 
C  Byla pak tam postavena 
nádoba plná octa. I na
sadili na yzop houbu plnou 
octa a podali ji  k ústům 
jeho. A když Ježíš ocet 
přijal, řekl: f  „Dokonáno 
jest." C A nakloniv hlavu, 
vypustil duši. (Zde se poklekne 
a chvíli sečká.) Poněvadž byl 
pátek, tedy židé, aby ne
zůstala těla na kříži v so
botu, nebof den té soboty 
byl veliký, prosili Piláta, 
aby se jim zlámaly nohy 
a (oni) sňali se (s kříže). 
Přišli tedy vojáci a zlá
mali nohy jednomu i dru-
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situm acéto plenům, lili au
tem spóngiam plenám acé
to, hyssópo circumponén- 
tes, oblulérunt oři ejus. 
Cum ergo accepísset Je- 
sus acétum, dixit: -j- Con- 
summátum est. C Et incli- 
náto cápite trádidit spíri- 
tum. (Hic genufleclilur, el pau- 
salur allquantulum.) Judaei er
go (quóniam Parascéve 
erat) ut non remanérent 
in cruce córpora sábbato 
(erat enim magnus dies 
ille sábbati), rogavérunt 
Pilátům, ut frangeréntur 
eórum crura.et tolleréntur. 
Venérunt ergom ilites: et 
primi quidem fregérunt 
crura, et altérius, qui cru- 
cifíxus est cum eo. Ad Je- 
sum autem cum veníssent, 
ut vidérunt eum jam mór- 
tuum, non fregérunt ejus 
crura: sed unus mílitum 
láncea latus ejus apéruit, 
et contínuo exivit sanguis, 
et aqua. Et qui vidit, testi- 
mónium perhíbuit: et ve- 
rum est testimónium ejus. 
Et ille'scit, quia vera dicit: 
ut et vos credátis. Facta 
šunt enim haec, ut Scrip- 
túra implerétur: O s non 
comminuétis ex eo. Et íte- 
rum ália Scriptúra dicit: 
Vidébunt in quem trans- 
fixérunt.

hému, jenž s ním byl ukři
žován. Když však přišli 
k Ježíšovi a uzřeli ho již 
mrtvého, nezlomili mu no
hou, ale jeden z vojínů 
bodl je j kopím v bok, a 
hned vyšla krev a voda. 
A ten, jenž (to) viděl, vy
dal svědectví (o tom), a 
pravdivé jest svědectví je 
ho, a on ví, že pravdivé 
věci mluví, abyste i vy 
uvěřili. Stalof se to za
jisté, aby se naplnilo Pís
mo: Kosti mu nezlomíte. 
A opět jiné Písmo dí: 
Budou patřili na toho, 
v něhož bodli.

(Od té doby, co pněl Spasitel 
na kříži, stal se kříž kotvou naší 
Víry, odůvodněním naší Naděje a 
zřídlem naší Lásky. Všecka naše 
radost i bolest stává se pohle- 
dem na kříž duchovnější a vzne
šenější; naše smrt počíná býlí 
u paty kříže životem. Rozjímám 
o utrpení Krista je  mannou, která 
pro všecky stavy naší duše při
náší něco lahodného, vždycky to, 
co právě potřebujeme, co nás 
může zcela nasytiti a ukojiti. Kříž 
je  kniha, ve které můžeme bez 
ustání obraceli a vždycky se do
zvíme něco nového, úžasného a 
dojemného. Činíme to?)

254

Post haec autem rogávit Potom Josef z Arima- 
Pilátům Joseph ab Arima- thie, jsa  učedníkem Ježí- 
thaea (eo quod esset discí- šovým, ale tajným pro 
pulus Jesu, occúllus au- strach před židy, žádal 
temproptermelumjudaeó- Piláta, aby směl sejmouti 
rum), ut tólleret corpus tělo Ježíšovo. A Pilát do- 
Jesu. Et permísit Pilátus. volil. Přišel tedy, a sňal 
Venit ergo, et tulit corpus tělo Ježíšovo. Přišel však 
Jesu. Venit autem et Nico- i Nikodém, kterýž byl při- 
démus, qui vénerat ad Je- šel k Ježíšovi nejprve v 
sum nocte primům, ferens noci, a přinesl smíšeninu 
mixtúrammyrrhae.etáloes, myrrhy a aloe, asi sto li- 
quasi libras centům. Acce- ber. I vzali tělo Ježíšovo 
pérunt ergo corpus Jesu, a obvinuli je  prostěradly 
el ligavérunf illud línteiš s vonnými věcmi, jakož 
cum aromátibus, sicut mos jest u židův obyčej po- 
est Judaeis sepelíre. Erat chovávati. Byla pak na 
autem in loco, ubi cruci- tom místě, kde byl ukři- 
fíxus est, hortus: et in hor- žován, zahrada a v té za
to monuméntum novum, in hradě hrob nový, do ně- 
quo nondum quisquam pó- hož ještě  nikdo nebyl po- 
situs erat. Ibi ergo propter ložen. Tam tedy pro pálek 
Parascéven Judaeórum, židovský položili Ježíše, 
quia juxta erat monumén- poněvadž hrob byl blízko, 
tum, posuérunt jesum.

Po příkladě Ježíše Křísla, Jenž svou smrtí na kříži za celý svět 
trpěl, přimlouvá se kněz za blaho celého lidstva. Stoje na straně 
epištolní, počíná bezprostředně;

P ř í m l u v y
Orémus, dilectíssimi no- Modleme se, nejmilejší, 

bis, pro Écclésia sancta za Církev svátou Boží, aby 
D ei: ut eam Deus et Dó- j í  Bůh a Hospodin náš 
minus noster, pacificáre, pokoj dáti, v jednotě ji 
adunáre, et custodíre dig- zachovali a opatrovati rá- 
nétur toto orbě terrárum: čil po celém okrsku zem- 
subjíciens ei principátus, ském, podřizuje jí knížet- 
et postátes: delque nobis štva i mocnosti; nám pak
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quiélam et tranquíllam ví
tám degéniibus, glorificá- 
re Deum Patrem omnipo- 
téntem.

O r é m u s :
D iaconus: Flectámus 

génua.
Subdiaconus: Leváte.
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui glóriam tuam 
omnibus in Christo gén- 
tibus revelásti: custódi 
opera misericórdiae tuae; 
ut Ecctésia tua toto orbě- 
diffúsa, stábili fide in con- 
fessióne tui nóminis per- 
sevéret. Per eúmdem Do
minům . . .  Amen.

Orémus et pro beatís- 
simo Papa nostro N. ut 
Deus, et Dóminus noster, 
qui elégit eum in órdine 
Episcopátus, salvum, atque 
incólumem custódiat Ec- 
clésiae suae sanctae, ad 
regéndum pópulum sanc- 
tum Dei.

O r é m u s :
Flectámus génua.

Leváte.
Omnípotens sempitérne 

Deus, cujus judicio uni- 
vérsa fundántur: réspice 
propítius ad preces no- 
stras, et eléctum nobis 
Antístitem tua pietáte con-

aby dal, bychom klidně 
a pokojně žijíce, oslavo
vali Boha Otce všemohou
cího.

M o d l e m e  s e :
Jáhen : Skloňme svá ko

lena!
P odjáhen : Povstaňte!
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž js i v Kristu slávu 
svou všem národům zjevil, 
opatruj díla milosrdenství 
svého, aby Církev tvá po 
celém okrsku rozšířena, 
pevnou věrou setrvala ve 
vyznávání jména tvého. 
Skrze téhož P á n a . . .

1$. Amen.
Modleme se i za svá

tého Otce, papeže našeho 
N., aby Bůh a Hospodin 
náš, jenž je j vyvolil k (nej- 
vyšší) hodnosti biskupské, 
bez úhony je j a neporuše
ného zachoval Církvi své 
svaté, aby mohl řídili lid 
svátý Boží.

M o d l e m e  s e :
Skloňme svá kolena!
1$. Povstaňte!
Všemohoucí, věčný Bo

že, na jehož ustanovení 
všecko se zakládá, shlédni 
milostivě na prosby naše 
a vyvoleného nejvyššího 
pastýře dobrotivostí svou
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sérva: ut Christiána plebs, 
quae te gubernátur auctó- 
re, sub tanlo Pontífice, cre- 
dulitátis suae méritis au- 
geátur. Per Dominům no- 
strum jesum Christum. . .  

1£. Amen.
Orémus et pro omni

bus Epíscopis, Presbýte- 
ris, Diacónibus, Subdia- 
cónibus, Acólythis, Exor- 
císlis, Lectóribus, Ostiá- 
riis, Confessóribus, Virgí- 
nibus, Víduis: et pro omni 
pópulo sancto Dei.

O r é m u s :
Flectámus génua. 
íř. Leváte.
Omnípotens sempitérne 

Deus, cujus spiritu totum 
corpus Ecclésiae sanctifi- 
cátur, et régitur: exaúdi 
nos pro univérsis ordíni- 
bus supplicántes: ut grá- 
liae tuae múnere, ab omni
bus tibi grádibus, fidéliter 
serviátur. Per Dominům. .

Amen.
Orémus el pro catechú- 

menis nostris: ut Deus et 
Dóminus noster adapériat 
aurespraecordiórum ipsó- 
rum,januámque misericór
diae; ut per iavácrum re- 
generatiónis accépta re-

nám zachovej, aby kře
sťanský lid, jenž podle 
tvého nařízení jest spra
vován, pod takovým Vele
knězem zásluhy víry své 
množil. Skrze Pán a . . .

&. Amen.
Modleme se i za všecky 

Biskupy, Kněze, jáhny, 
Podjáhny, Akolyty, Exor- 
cisiy, Lektory, Ostiáře, 
Vyznavače, Panny, Vdovy 
a za všechen svátý lid 
Boží.

M o d l e m e  s e :
Skloňme svá kolena!
žě. Povstaňte!
Všemohoucí, věčný Bo

že, jehož duchem veškeré 
tělo Církve jest posvěco
váno a řízeno, vyslyš nás, 
kteří za všecky řády du
chovní prosíme, aby da
rovanou milostí tvou vše
cky řády tobě věrně slou
žily. Skrze Pá na . . .

Amen.
Modleme se i za kate

chumeny naše, by Bůh 
a Pán náš otevřel sluch 
srdcí je jich  a bránu mi
losrdenství, aby koupelí 
obrození přijali odpuštění 
všech hříchů a také oni
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missióne omnium pecca- 
tórum, et ipsi inveniántur 
in Christo Jesu Domino 
nosiro.

O r é m u s :
^PlecfSífújs génua.

Lcvéte.
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui Ecclésiam tuam 
nova semper prole fecún- 
das: auge fidem, et intel- 
lécium catechúmenis no- 
slris; ut renáii fonte ba- 
ptísmatis, adoptiónis tuae 
fíliis aggregéntur. Per Do
minům nostrum. . .

Amen.
Orémus, dilectíssimi no- 

bis, Deum Patrem omnipo- 
ténfem, ut cunctis mundum 
purget erróribus: morbos 
aúferat: famem depéllat: 
apériat cárceres: víncula 
dissólvat: peregrinántibus 
réditum: infirmántibus sa- 
nitátem: navigánlibus por
tům salútis indúlgeat.

O r é m u s :
Flectámus génua.

Leváte.
Omnípotens sempitérne 

Deus, moestórum conso- 
látio, laborántium foriitú- 
do: pervéniant ad te pře
češ de quacúmque tribula-

nalézali se v Kristu Ježíši, 
Pánu našem.

M o d l e m e  s e :
Skloňme svá kolena!

Povstaňte 1
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž Církev svou stále 
novým potomstvem zúrod- 
ňuješ, rozmnož víru a po
znání katechumenů našich, 
aby obrozeni jsouce pra
menem křestním, k vyvo
leným synům tvým připo
jeni byli. Skrze Pán a . . .

$ .  Amen.
Modleme se, nejmilejší, 

k Bohu Otci všemohoucí
mu, aby očistil svět ode 
všech bludů, nemoci od
vrátil, hlad zapudil, zotví- 
ral žaláře, pouta rozvázal; 
aby daroval pocestným 
návrat, nemocným zdraví, 
plavícím se přístav spas
ný.

M o d l e m e  s e :
Skloňme svá kolena!
]jk. Povstaňte!
Všemohoucí, věčný Bo

že, zarmoucených útěcho, 
trpících posilo, nechf doj
dou k tobě prosby volají
cích v kterémkoliv souže-
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tióne clamántium; ut om
neš sibi in necessitátibus 
suis misericórdiam tuam 
gaúdeant affuísse. Per 
Dominům. . .  lý. Amen.

Orémus et pro haeré- 
ticis, et schism áticis: ut 
Deus, et Dóminus noster 
éruat eos ab erróribus uni- 
vérsis; et ad sanctam ma- 
trem Ecclésiam Cathóli- 
cam, atque Apostólicam 
revocáre dignéiur.

ní, aby se všichni radovali 
mohli, že v je jich  potře
bách jim milosrdenství tvé 
přispělo. Skrze Pána . . .

Amen.
Modleme se i za blu

daře a rozkolníky, aby je  
Bůh a Pán náš ze vše
likých bludů vytrhnul a 
k svaté matce, Církvi ka
tolické a apoštolské, na
zpět povolali ráčil.

O r é m u s :
Flectámus génua.

Leváte.
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui salvas omneš, et 
néminem visperíre: réspi- 
ce ad ánimas diabólica 
fraude decéptas; ut omni 
haerética pravitáte depo
sita, errántium corda resi- 
píscant: et ad veritátis tuae 
rédeant unitátem. Per D o
minům . . .  Amen.

M o d l e m e  s e :
Skloňme svá kolena! 
1$. Povstaňte! 
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž js i  spásou všech 
a nechceš, aby kdo zahy
nul, pohleď na duše ďá
belskou lstí svedené, aby 
srdce bloudících zvráce
nost bludařskou odložila 
a vzpamatovala se a vrá
tila k jednotě tvé pravdy. 
Skrze Pána . . .  Amen.

Orémus et pro pérfidis Modleme se i za nevěr- 
judaeis: ut Deus, et Dó- né židy, aby Bůh a Pán 
minus noster aúferat velá- náš odňal clonu s je- 
men de córdibus eórum; jich srdcí, by i oni uznali 
ut et ipsi agnóscant Jesum Ježíše Krista, Pána na- 
Christum Dominům no- šeho! 
strum.

Neodpovídá se oni Amen ani není lid vybídnul k pokleknutí, aby 
se nepřipomínala ta potupa, kdy židé na posměcn před Kristem 
poklekali.
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Omnípotens sempitérne 
Deus, qui étiam Judáicam 
perfídiam a lua misericór- 
dia non repéllis • exaúdi 
preces nostras, quas pro 
illíus pópuli obcaecalióne 
deférimus; ut, ágniia veri- 
tális tuae luče, quae Chri- 
slus esl, a suis ténebris 
eruánfur. Per eúmdem Dó- 
minum nostrum . . .

Amen.
Orémus el pro pagánis: 

ut Deus omnípotens aúfe- 
raf iniquitátem a córdibus 
eórum; ut relíctis idólis 
suis, convertántur ad Deum 
vivum, et verum, et únicum 
Fílium ejus Jesum Chri- 
stum Deum et Dominům 
nostrum.

O r é m u s :
Flectámus génua.
JJ. Levóte.
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui non mortem pec- 
catórum, sed vitam semper 
inquíris, súscipe propílius 
oraliónem nostram, et lí- 
bera eos ab idolórum cul- 
túra: et ággrega Ecclésiae 
tuae sanctae, ad laudem, 
et glóriam nóminis tui. Per 
Dominům nostrum . . .

9 .  Amen.

Všemohoucí, věčný Bo
že, jenž ani nevěry židů 
ze svého milosrdenství ne
vylučuješ, vyslyš prosby 
naše, jež  za zaslepený 
onen národ přednášíme, 
aby uznali světlo tvé prav
dy, jímž jest Kristus, a ze 
svých temnot vytrženi byli. 
Skrze téhož Pána npšeho 
Ježíše Krista . . .

Amen.
Modleme se i za poha

ny, aby Bůh všemohouci 
odstranil nepravost ze srd
cí jejich, by zanechali 
model svých a obrátili se 
k Bohu živému a pravému 
i jedinému Synu jeho Je
žíši Kristu, Bohu a Pánu 
našemu.

M o d l e m e  s e :
Skloňme svá kolena!
1£. Povstaňte!
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž ne smrt hříšníků, 
ale život stále vyhledáváš, 
přijmi milostivě modlitbu 
naši a vysvoboď je  od 
modloslužebnictví a při
druž je  k Církvi své svaté 
ke chvále a cti jména 
svého. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista . . .

í&. Amen.
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Uctívání svátého Kříže
Církev svátá prosila teď za všecky: za své dítky I za své ne- 

přátele. Vyplnila tak úkol, který j í  byl Spasitelem uložen. Nyní 
obrací se ke svým dítkám a zve je ,  aby s ní odčinily ta pohanění, 
kterých se dostalo Vykupiteli. Vystavuje jim k uctívání Kříž, který 
byl .židům pohoršením, pohanům bláznovstvím*. Od té doby však, 
kdy na něm pněla Spása světa, sto) se křesťanům vítězným a spas* 
ným znameními Tento dojemný obřad uctívání Kříže povstal v Je* 
rusalemě, když byl pravý kříž svátou Helenou nalezen; byl pak 
každým rokem o Velký pátek vystaven věřícím k uctěni, kteří před 
ním klekali a s velkou vděčností je j líbali. Z Jerusalema se tento 
zvyk rozšířil po celé Církvi.

Kněz odloží mešní roucho, sestoupí na straně epištolní se stupňů 
oltárních a odhaluje fialovou rouškou zastřený kříž. Při tom po 
třikrát zpívá střídavě s chórem, pokaždé o ton výše:

Ecce, lignum Crucis, in Ejhle, dřevo Kříže, na 
quo salus mundi pepéndit. němž Spása světa pněla 1

$ .  Veníte, adorémus. Pojďte, klanějme se 1
Kdykoliv se zpívá „Pojďte, klanějme se*, vrhají se věřící na 

kolena. Potom kněz položí kříž na stupně oltáře, zuje svou obuv 
a třikrále pokleknuv, políbí rány Ukřižovaného. Po něm činí tak i 
ostatní přítomní. Mezitím se zpívají t. zv. Improperíe, Žaloby, v nichž 
Vykupitel něžným způsobem vypočítává svému lidu, co pro něj 
všecko učinil a jak on mu oaplatil. Tyto výčitky platí 1 nám, 
jestliže zůstáváme chladnými nad tolikerým nám prokázaným do* 
brodlním od Bohočlověka. Na slova kněze, jenž zastupuje Krista, 
odpovídá řecký a latinsky jáhen a podjáhen nebo ostatní zpěváci. 
Tím se vyjadřuje, že židé Krista zavrhlí, kdežto pohané (Rekové a 
Římané) je j  uznali; jest to také znamením, že pod křižem se sjed* 
nocuje veškeré lidstvo. A konečně jest to i historická upomínka, 
že ve starých dobách konala se v Římě bohoslužba také řecký.

C elebran s: V’. Pópule K n ěz : V. Lide můj, co 
meus, quid feci tibi? aut jsem  ti učinil ? Nebo v čem 
in quo contristávi te?  jsem tě zarmoutil? Odpo- 
respónde mihi. ÍT. Quia věz mi 1 # . Že jsem tě vy- 
edúxi le de ferra Aegýpli: vedl ze země Egyptské, 
parásti crucem Salvatóri připravil’s Kříž Spasiteli 
tuo. svému.

Po každé z prvních tří slok následuje t. zv. Trisagion, modlitba 
k třikrát svátému Bohu*Krislu, jenž jest silný, ačkoliv se stal pro 
nás slabým, jenž je  nesmrtelný, ačkoliv za nás zemřel.
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D iaconus: $ .  Agios o 
Theós.

Subdiaconus: Ij&. Sanc- 
tus Deus.

D. Agios íschyros.
S . Sancius forfis.
D. Agios athánatos,

eléison imas.
S . $ .  Sanctus immor- 

tális, miserére nobis.

C. Ý. Quia edúxi te per 
desértum quadragínia an- 
nis: et manna cibávi te, 
et introdúxi te in terram sa- 
tis bonám, parásti crucem 
Salvátoři tuo.

D. Agios o Theós.
S . ]$. Sanctus Deus.
D. Agios íschyros.
S . jt . Sanctus fortis.
D. I£. Agios athánatos,

eléison imas.
S . $ .  Sanctus immor- 

tális, miserére nobis.

C. t .  Quid ultra débui 
íácere tibi, et non feci? 
Ego quidem plantávi te ví- 
neam meam speciosíssi- 
mam: et tu facta es mihi 
nimis 'amára: acéto nam- 
que sitim meam potásti: et 
láncea perforásti latus Sal
vátoři tuo.

D. $ .  Agios o Theós.
5 . 1$. Sanctus Deus.

Jáh en : 9 .  Svatý Bože!

P odjáhen : Svatý
B o že!

). 1$. Svatý, Silný!
P. $ .  Svatý, Silný!
J. Svatý, Nesmrtel

ný, smiluj se nad námi!
P. lj&. Svatý, Nesmrtel

ný, smiluj se nad námi!

K. Ze jsem tě vodil 
pouští po čtyřicet let a 
mannou tě sytil a uvedl 
tě do země úrodné, připra- 
vil’s Kříž Spasiteli svému.

J. ]j&. Svatý Bože!
P. ]j&. Svatý Bože!
J. Svatý, Silný!
P . $ .  Svatý, Silný!
J. Svatý, Nesmrtel

ný, smiluj se nad námi!
P. Svatý, Nesmrtel

ný, smiluj se nad námi!

K. Co jsem ti ještě 
měl učiniti, a neučinil jsem? 
já  štípil jsem tebe jako 
vinici svou překrásnou; 
ty však stala jsi se mi pře- 
hořkou, neboř octem jsi 
mne v žízni mé napojila 
a kopím probodla jsi bok 
Spasiteli svému.

J. Jj&. Svatý Bože!
P . Svatý Bože!
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D. &. Agios íschyros.
S . $ .  Sanctus fortis.
D. Agios athánatos, 

eléison imas.
S . $ .  Sanctus immor- 

tális, miserére nobis.

C. Ego propter te 
flagellávi Aegyptum cum 
primogénitis suis: et tu 
me flagellátum tradidísti.

D. et S . $ .  Pópule 
meus, quid feci tibi ? aut 
in quo contristávi te? re- 
spónde mihi.

i^C. Ego edúxi te de
Aegýpto, demérso Pharaó- 
ne in Maře rubrum: et tu 
me tradidísti princípibus 
sacerdótum.

D. et S . lj&. Pópule
meus. . .

C. Ego ante te apé- 
rui maře: et tu aperuísti 
láncea latus meum.

D. et S . $ .  Pópule
meus. . .

C. 't. Ego ante te prae- 
ívi in colúmna nubis: et 
tu me duxísti ad praetó- 
rium Piláti.

D. et S . 1$. Pópule
meus. . .

C. Ego te pávi man
na per desértum: et tu

J. Svatý, Silný!
P . Ij&. Svatý, Silný!
J. $ .  Svatý, Nesmrtel

ný, smiluj se nad námi!
P. 1$. Svatý, Nesmrtel

ný, smiluj se nad námi!

K. Já pro tebe jsem 
trestal Egypt s jeho prvo- 
rozenci, a tys mne zbičo
vaného vydal.

]. a P. $ .  Lide můj, co 
jsem ti učinil? Nebo v čem 
jsem tě zarmoutil? Odpo
věz m i!

K. íf. Já  vyvedl jsem  tě 
z Egypta, utopiv Faraóna 
v moři Rudém, a tys mne 
vydal knížatům kněžským.

J .  a P . 1$. Lide můj . . .

K. Hí. Já  jsem před tebou 
otevřel moře, a tys otevřel 
kopím bok můj.

J. a P . $ .  Lide můj . . .

K. Já  jsem  před tebou 
kráčel v oblakovém slou
pu, a tys mne dovedl do 
soudnice Pilátovy.

J. a P . 1$. Lide můj . . .

K. t .  Já jsem  tě krmil 
mannou na poušti, a tys
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mé caecidísli álapis ef fla- 
géllis.

D. el S . Ijt. Pópule 
meus. . .

C. Ego te potávi aqua 
salúlis de petra: et tu me 
potásti felle, et acéto.

D. et S . Pópule 
meus. . .

C. t .  Ego propter te 
Chananaeórum reges per- 
cú ssi: et tu percussísti 
arúndine caput meum.

D. et S . Pópule 
meus. . .

C. f .  Ego dedi tibi 
sceptrum regále: et tu de- 
dísti cápiti meo spíneam 
corónam.

D. et S . Pópule 
meus. . .

C. t .  Ego te exaltávi
magna virtúte: et tu me 
suspendísti in patíbulo 
Crucis. /

D. et S . fě. Pópule 
meus. . .

C . C r u c e m  tuam ado- 
rámus Dómine: et sanctam 
resurrectiónem tuam lau- 
dámus, et glorificámus: 
ecce  enim propter lignum 
venit gaúdium in univérso 
mundo.

mne týral políčky a šle
hy.

]. a P. $ .  Lide m á j . . .

K. Já jsem tě napájel 
vodou spásy ze skály, a tys 
mne napojil žlučí a octem.

J. a P. $ .  Lide můj . . .

K. Já pro tebe bil 
krále Kananejské, a tys 
bil třtinou hlavu mou.

J. a P. ]$. Lide můj . . .

K. ý .  Já ti dal žezlo krá
lovské, a tys dal na hlavu 
mou trnovou korunu.

J. a P. Lide můj . . .

K. Já tě povýšil mo
cí velikou, a tys mne po
věsil na dřevo Kříže.

J. a P. $ .  Lide můj . . .

K. Kříži tvému se 
klaníme, Pane, a tvé sva
té vzkříšení chválíme a 
oslavujeme; nebof hle, 
skrze dřevo stala se ra
dost po celém světě.
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Ps. 66, 2. Deus mise- 
reátur nostri, et benedícat 
nobis.

D. et S . $ .  Illúminet 
vultum suum super nos, et 
misereátur nostri.

C. ÍT. Crucem tuam ado- 
rámus Dómine: et sanctam 
resurrectiónem tuam lau- 
dámus, et glorificámus: 
ecce enim propter lignum 
venit gaúdium in univérso 
mundo.

Ž. 66, 2. Nechť smiluje 
se Bůh nad námi a po
žehná nám!

). a P. R. Nechť nechá 
zářiti tvář svou nad námi 
a smiluje se nad námi!

K. Uf. Kříži tvému se 
klaníme, Pane, a tvé sva
té vzkříšení chválíme a 
oslavujeme; neboť hle, 
skrze dřevo stala se ra
dost po celém světě!

Trvá*!! uctívání Kříže déle, zpívá se ještě následující hymnus:

D. et S . R. Crux fidé- 
lis, inter omneš arbor una 
nóbilis: nulla silva talem 
profert, fronde, floře, gér- 
mine. Dulce lignum, dul- 
ces clavos, dulce pondus 
sústinet.

C. Hymnus Pange 
lingua gloriósi laúream 
certáminis, et super Crucis 
trophaeo dic triúmphum 
nobilem: quáliter Redémp- 
tor orbis immolátus vícerit.

D. et S . $ .  Crux fidélis..

C. íf. De paréntis pro- 
toplásti fraude Factor cón- 
dolens, quando pomi no- 
xiális in necem morsu ruit: 
ipse lignum tunc notávit, 
damna ligni ut sólveret.

J. a P. Kříži Víry, 
mezi všemi stromy ušlech
tilý jediný, takového les už 
nevydává žádný, co do listí, 
květů, ovoce; sladké dře
vo, sladké hřeby sladké 
drží břemeno.

K. Hymnus í ’. Jazyku, 
pěj o vítězství v boji pře
slavném, nad trofejí Kříže 
zpívej píseň vítěznou a 
vznešenou, obětovaný jak 
Vykupitel světa zvítězil!

). a P. Kříži V íry ...

AT. Uf. Zarmoucen jsa  
obelstěním prvně stvořené
ho člověka, když se v pro
past smrti zřítil soustem 
plodu škodlivým, Stvořitel 
sám označil strom, jenž by 
škodu stromu napravil.
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D. et S . Dulce lig- 
num. . .

C. tí. Hoc opus nostrae 
salútis ordo depopósceraf: 
multifórmis proditóris ars 
ut arfem fálleret: et me- 
délam ferret inde, hostis 
unde laeserat.

D. et S . # . Crux fidélis..
C. Quando venit ergo 

sacri plenitúdo témporis, 
missus est ab arce Patris 
Nalus, orbis Cónditor; at- 
que ventre virginéli carne 
amíctus pródiit.

D. et S . $ .  Dulce lig- 
num. . .

C. Vagit infans inter 
arcta cónditus praesépia: 
membra pannis involúta 
Virgo mater álligat: et Dei 
manus, pedésque stricla 
cingit fáscia.

D. et S . $ .  Crux fidélis..
C. Lustra sex qui jam 

perégit, tempus implens 
córporis, sponte líbera Re- 
démptor passióni déditus, 
Agnus in Crucis levátur 
immolándus štípíte.

D. et S . $ .  Dulce lig- 
num. . .

C. Ý . Felle potuš ecce 
languet, spina, clavi, lán- 
cea mile corpus perforá-

J. a P. ]£. Sladké dře
vo . . .  j

K. Íí. Toho díla vyžado
val naší spásy řád, by lest 
mnohonásobného zrádce 
byla oklamána lstí; odtud 
aby vzešla spása, odkud 
zranil nepřítel.

). a P. Ijfc. Kříži Víry . . .
K. í l . Když pak tedy při

šla plnost doby posvátné, 
z nebeského hradu Otce 
poslán Syn, světa Stvo
řitel; a jsa  v tělo zahalený, 
z lůna panny zrodil se.

J. a P. Sladké dře
v o . . .

K. Íí. Jako dítě pláče 
v úzké jesle  položen, údy 
zavinuje Panna-Matka ple
nami, ruce tak a nohy Bo
ha pouto pevné stahuje 1

J. a P. Ijt. Kříži Víry . . .
K. Íí. Když už třicet let 

dovršil, konče svoji zem
skou pouf, dobrovolně jako 
Vykupitel v utrpení vydal 
se, jak Beránek obětní je  
na kmen Kříže vyzdvižen.

J. a P. 9 -  Sladké dře
v o . . .

K. íl.  Žluč okouší — 
hle, jak chřadne; hřeby, 
kopí, trní lelo něžné pro-
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runt, unda manat, et cruor: 
terra, pontus, astra, mun- 
dus, quo lavántur flúmine!

D. et S . Tě. Crux fidélis..
C. Íí. Flecte ramos ar- 

bor alta, tensa laxa vísce- 
ra, et rigor lentéscat ille, 
quem dědit nafívitas: et su- 
pérni membra Regis tende 
miti štípíte.

D. el S . J£. Dulce lig- 
num. . .

C. Íí. Sóla digna tu fuisti 
ferre mundi víctimam: at- 
que portům praeparáre 
area mundo naúfrago: 
quam sacer cruor perún- 
xit, fusus Agni córpore.

D. et S . 1£. Crux fidélis..
C. Íí. Sempitérna sit 

beátae Trinitáti gloria, ae- 
qua Patři, Filióque; par 
decus Paráclito: Uníus, 
Triníque nomen laudet uni- 
vérsitas.

D. et S . 1£. Dulce lig- 
num. . .

nikly, voda a krev prýští! Ja 
kým proudem země, moře, 
hvězdy, svět jsou obmyty!

). a P. I£. Kříži Víry . . .
K. íl. Nakloň větve, stro

me velký, údy rozepialé 
uvolni, a ta tvrdost nechť 
se zjemní, kterou od pří
rody máš; údy nebeského 
Krále napni měkkém na 
kmeni!

J. a P. $ .  Sladké dře
v o . . .

K. í l . Tys jen byl jedině 
hoden nésti oběť za zemi, 
jako archa přístav připra
vuješ světu ztroskotalému, 
kterou svátá skropila krev, 
z těla Beránkova tekoucí!

J. a P. Jjt. Kříži Víry . . .
K. Íí. Neustálá sláva 

budiž nejsvětější Trojici, 
stejná Otci jako Synu; 
stejná úcta Utěšiteli! Jmé
no Trojjediného nechť 
chválí celý svět!

J. a P. Sladké dře
v o . . .

Po uctěn! svátého Kříže přináší se za zpěvu na oltář Hostie 
o Zeleném čtvrtku proměněná.

Pak následuje I. zv. Missa Praesonctificatorum, I. j .  mše předem 
posvěcených (proměněných) obětních daru. V římském ritu slaví se 
pouze v tento den, kdežto v Orientě v postní době častěji. Jelikož 
se při ní vynechává Obětování, Preface, Kánon, Proměňování a j. ,  
neslaví se vlastní mše sv. Přes to však jest to skutečná eucharb 
stická slavnost, při níž kněz za prastarých obřadě přijímá předem 
proměněnou hostii. Právě dnes, kdy vzpomínáme si na krvavou
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obět na Kříži, chápeme, že Nejsv. Svátost ollářní jest sladký-piod, 
který nám je  se stromu Kříže podáván.

Kadidlo sype se do kadidelnfce bez požehnání. Po okuřování, 
když si byl kněz umyl ruce, modlí se :

In sp iritu  h u m ilita tis  (viz sir. 1 2 ).
Orate fratres (sir. is>.
Pater nosier (sir. 2 5 ) a Libera nos (sir. 2 4 ).
Polom kněz zvedá pravou rukou hostil. Neproměňuje vína, nýbrž 

modlí se hned:
Perceptio Corporis tui (sir. 2 6 ), Panem coelesfem; 

Domine non sum dignus; Corpus Domini nostri (sir. 27). 
Quod ore sumpsimus (sir. 28).
Pak odchází od oltáře. S oltáře snímá se opět plátěná po* 

krývka. Nešpory jsou beze zpěvu.

Bílá sobota
S h ro m á ž d ě n í u sv. Ja n a  v J .a t e r á n ě

„Chvalte Pána, neboř dobrý jest, 
neboť na věky trvá milosrdenství jehol*

Bohoslužbo dnešního dne konávala se za starých dob v sobotu 
pozdě večer a trvala přes půlnoc; odtud mnohé narážky na noc, 
jako v modlitbě při mši sv., v Exultei a v Prefaci. Dnešní vigilie 
(svatvečer) velikonoční a vigilie svatodušní bývaly dva nejhlavnější 
dni v roce, o nichž se křtilo. České jméno „Bílá sobola* pochází 
od toho. že novokrtěnci byli oblékáni v bílá roucha na znamení 
Čistoty duse, které dosáhli spásonosnou koupelí křtu.

Dnes Spasitel odpočívá v hrobě po své krvavé námaze, kterou 
je j stálo spása našich duší. Původně nesloužila se ani dnes mše sv. 
A Církev svaté rozjímala v Uchu nad mrtvým tělem svého Vyku
pitele, které bylo sice opuštěno jeho duší, ne však jeho Božstvím. 
Učiňme to, co udělaly tehdy nábožné ženy, když šly ke hrobu 
Kristovu: donesme drahých mastí (lítosti nad hříchy) a vonného 
koření (modlitby ze srdce vděčného) a navštivme Beránka, který 
z lásky k nám trpěli

Dnešní obřady obírají se tajemstvím Vzkříšení; a sice především 
Krista, naší hlavy, a pak duchovním vzkříšením věncích, jeho údu. 
První vzkříšení slaví se symbolicky svěcením ohně a velikonoční 
svíce (paškálu), druhé svěcením vody křestní a po případě křtem 
dospělých, jestliže žádali stát! se  křesťany. Ve křtu svátém je  
křténec se  svými hříchy pohřben a vstává pak jako nový člověk 
z hrobu, v němž odumřel hřích. —

Obřady počínají svěcením ohně a kadidla, po nich je  svěcena 
velikonoční svíce. Polom následují čtení z Proroků, načež ve farních 
kosteiích svěcení křestní vody; konečně mše svalá.
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Svěcení ohně a zrn kadidlových
Toto svěcení koná se před kostelem. Před tím se vykřesají 

jiskry z kamene a zapálí jimi dřevo.
Smrlí Kristovou shuslo světlo Starého Zákona a jeho vzkříšením 

ukázalo se celému světu nové světlo — Nový Zákon, který od léto 
chvíle stal se závazným pro veškeré lidstvo. Zvyk světit! oheň na 
Bílou sobotu pochází ještě z doby, kdy bohoslužba (lucernere) po
čínala večer. Zpustošený a seseřelý chrám měl se tuto noc za* 
stkvíti novým světlem: loto mělo se však ro2 svititi no novém ohni, 
neboť při Vzkříšení Kristově jakoby se obnovila celé příroda. 
Jelikož Církev všecko, čeho"při bohoslužbách užívá, žehná, aby lo 
vyňala z profánního užívání a svými modlitbami povznesla, světí 
také slavným způsobem i tento nový oheň. Ten jest zároveň sym- 
bolem vzkříšeného Krisla, neboť Jako neživý kámen vydává jasnou 
jiskru, tak temný hrob vydal Světlo, které od té doby září všem 
národům. — Kromě toho světí se ještě pět kadidlových zrn, které 
značí vonné masti, jež zbožné ženy připravily pro rány Spasitelovy.

V. Dóminus vobíscum. íf. Pán s vámi.
Et cum spiritu tuo. $ .  I s duchem tvým.

O r é m u s T
Deus, qui per Fílium 

tuum, angulárem scílicet 
lápidem, clarilélis luae 
ignem fidélibus contulísti: 
prodúctum e silice, nostris 
profutúrum úsibus, novum 
hune ignem sancíi+ fica : 
et concéde nobis, ita per 
haec festa Paschália coe- 
léstibus desidériis inflam- 
mári; ut ad perpétuae cla- 
ritátis, puris méntibus, va- 
ieámus festa pertíngere. 
Per eúmdem Christum, Do
minům nostrum. $ .  Amen.

M o d l e m e  s e : 
Bože, jenž js i skrze Sy

na svého, jenž jest úhel
ným kamenem, oheň ja s 
nosti své věřícím udělil, 
pofsvěf nový tento oheň 
z křemene k naší potřebě 
a užitku vykřesaný; a dej 
nám těmito velikonočními 
slavnostmi tak nebeskými 
tužbami roznícenu býti, 
bychom k slavnostem věč
né jasnosti s čislým srd
cem mohli dojiti. Skrze 
téhož Krista, Pána našeho. 

I£. Amen.
O r é m u s :

Dómine Deus, Pater 
omnípotens, lumen indefí- 
ciens, qui es cónditor óm-

M o d l e m e  s e :  
Pane Bože, Otče všemo

houcí, světlo nehynoucí, 
jenž jsi stvořitel všech
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nium lúminum: béne+dic 
hoc lumen, quod a le sanc- 
tificáfum, atque benedíc- 
tum est, qui illuminásti 
omnem mundum: ut ab eo 
lúmine accendámur, alque 
illuminémur igne clarílátis 
luae: et sicut illuminásti 
Móysen exeúntem de Ae- 
gýpto, ita illúmines corda 
ei sensus nostros: ui ad 
vilám el lucem aeférnam 
perveníre mereámur. Per 
Christum, Dominům no- 
strum. 1 Amen.

O r é m u s :
Dómine sancte, Pater 

omnípotens, aetérne Deus: 
benedicéntibusnobis hune 
ignem in nómine tuo, el 
unigénifi Fílii tui Dei ac 
Domini nostri Jesu Chrisii, 
el Spírilus Sancli, coope- 
rári dignéris: et ádjuva 
nos contra igníta těla ini- 
míči, et illústra grátia coe- 
lésli. Qui vivis et regnas 
cum eódem Unigénito tuo, 
et Spiritu Sancto, Deus: 
per omnia saecula saecu- 
lórum. Jě. Amen.

Nyní svět! se pět kadidlových
Véniat, quaesumus, om

nípotens Deus, super hoc 
incénsum larga tuae bene- 
Ýdictiónis infúsio: et hune 
noetúrnum splendórem in-

světel, po + žehnej toto 
světlo - - které je  lebou 
posvěceno a požehnáno, 
jenž js i osvítil veškeren 
svět — abychom tímto 
světlem rozníceni a ohněm 
tvé jasnosti osvíceni byli; 
a jako jsi osvítil Mojžíše 
z Egypta odcházejícího, 
tak osvěť srdce a smysly 
naše, abychom života a 
světla věčného dojiti byli 
hodni. Skrze Krista, Pana 
našeho.

&. Amen.
M o d l e m e  s e :

Hospodine svátý, Otče 
všemohoucí, věčný Bože, 
rač působiti s námi, jižlo 
světíme tento oheň ve jm é
nu tvém a jednorozeného 
Syna tvého, Boha a Pána 
našeho Ježíše Krista, a 
Ducha Svatého; a pomá
hej nám proti ohnivým ší
pům nepřítele a osvěcuj 
nebeskou Milostí. Jenž jsi 
živ a kraluješ s týmž Jedno
rozeným svým a Duchem 
Svatým, Bůh po všecky 
věky věkův. $ .  Amen.

zrn pro paškál.
Nechť sestoupí, jjrosí- 

me, všemohoucí Bože, na 
foto kadidlo hojné vylití 
tvého pofžehnání; zažeh
ni, neviditelný obnoviteli,
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visíbilis regenerátor ac- tento lesk noční, aby ne- 
cénde: ut non solum sa- toliko oběť, klerá je  tuto 
crifícium, quod hac nocte noc slavena, v lesku ta- 
litátum est, arcána lúminis jemného světla tvého za- 
(ui admixtióne refúlgeat; zářila, ale i na každém 
sed in quocúmque loco ex místě, kamkoliv by co z la- 
hujus sanctificatiónis my- jemství tohoto posvěcení 
stério áliquid fúerit de- se dostalo, nechť zloba 
portálům, expúlsa diabó- ďábelské lsti je  zapuzena 
licae fraudis nequítia, vir- a moc tvé velebnosti pří- 
tus tuae majesfátis assí- tomna. Skrze Krista, Pána 
stát. Per Christum, Dómi- našeho, 
num nostrum. Amen. Amen.

Na posvěceném ohni rozsvítí se svíce, aby se zaneslo světlo do 
kostela. Jáhen odloží fialovou planetu, kterou až dosud byl oděn, a 
obleče se v bílou dalmatiku —* znamení radosti, nebof v nejbližším 
okamžiku bude zvěstovatl shromáždění vzkříšení Kristovo. Do ruky 
vezme trojramennou svíci, která značí Nejsvělější Trojici. Průvod 
vstoupí do kostela a jáhen rozsvítí jedno rameno této svíce. Na to 
všichni klekají; jáhen vstane a zpívá: „Lumen Chrtstt — světlo 
Kristovo!* Ostatní odpovídali: „Deo grotlas — Bohu díky!* Tak 
se děje po třikrát, vždy o ton výše; po prvé u dveří chrámových, 
po druhé uprostřed kostela a po třetí v blízkosti oltáře. Celý tento 
krásný obřad měl značití katechumenům, kteří byli tuto noc křtěni, 
jak světlo, které z Krista vyšlo, zjevilo světu tajemství Nejsvětější 
Trojice. Toto světlo lze však zřítí pouze v Církvi; a jenom zne* 
náhlá, stále hlasitěji a výmluvneji jest toto tajemství odhalováno.

Svěcení velikonoční svíce
Velikonoční svíce značí vzkříšeného Krista. Vosk, jenž jest 

včelkou tvořen z nejčistších látek, představuje tělo Bohočlověka, 
vzaté z nejčistší Panny. Knot je  obrazem jeho duše, která svítí 
Božstvím. Svěcení děje se nádherným zpěvem, jenž je  zároveň 
oznámením velikonoční radosti ze vzkříšeni Vykupitelova — Praeco* 
nium paschale; podle prvého slova jmenuje se obyčejně „Exsultet.” 
Básnicky krásny fen chvalozpěv připisují mnozí svátému Augustinu. 
Možno na něm rozeznávali třt části: slavnostní oznámení, hlavní 
částí je  vznešená Předmluva, konec vyznívá prosbami o velikonoční 
radost a mír.

Exsúltet jam Angélica Plesej již andělský zá- 
turba caelórum: exsúltent stup na nebesích! Plesej- 
divína mystéria : et pro tež Boží tajemství; a k ví-
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fanti Regis victória tuba 
ínsonet salutáris. Cáudeat 
et lellus tantis irradiála 
fulgóribus: et aetémi Re
gis splendóre illustráta, to- 
tíus orbis se séntiat ami- 
sísse calíginem. Laefétur 
et mater Ecclésia, tanti lú- 
minis adornáta fulgóribus: 
et magnis populórum vó- 
cibus haec aula resúltei. 
Quaprópfer astántes vos, 
fratres caríssimi, ad tam 
miram hujus sancti lúmi- 
nis claritálem, una mecum, 
quaeso Dei omnipoténtis 
misericórdiam invocáte. 
Ut, qui rae non meis mé- 
ritis intra Levitárum nume
rům dignátus est aggre- 
gáre: lúminis sui claritá- 
tem infúndens, Cérei hu
jus laudem implére perfí- 
ciat. Per Dominům no- 
strum Jesum Christum, Fi- 
lium suum: qui cum eo 
vivit et regnai in unitále 
Spiritus Sancti Deus.

ť .  Per omnia saécula 
saeculórum.

# . Amen.
t'. Dóminus vobíscum.
JIjř. Et cum spiritu tuo.

Sursum corda.
$ .  Habémus ad Domi

nům.

lězství tak velikého Krále, 
nedif zazvučí polnice Spá
sy! Raduj se i země, tak 
oslňujícími ozářena jasy; 
a věčného Krále leskem 
osvícena nechf pozná, že 
pozbyla iemnoiy na ce
lém svém okrsku! Raduj 
se i matka Církev, o- 
krášlena leskem takového 
světla; a velikým jásotem 
lidu nechf se ozývá tento 
chróm! Pročež prosím i 
vás, nejdražší bratři, kteří 
jste  přítomni tak přepodiv- 
né jasnosti tohoto svátého 
světla; byste zároveň se 
mnou vzývali milosrdenství 
Boha všemohoucího, aby 
On, jenž mne bez mých 
zásluh do počtu svých slu
hů ráčil vřadifi, světla své
ho jasností mne naplnil a 
ke chvále této Svíce mne 
schopným učinil. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista, 
Syna svého, jenž sním živ 
jest a kraluje v jednotě 
Ducha Svatého Bůh.

Po všecky věky vě-
kův.

$ .  Amen.
W. Pán s vámi.

I s duchem tvým.
$\ Vzhůru srdce.
Iř. Máme k Hospodinu.
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Ť. Grátias agámus Do
mino, Deo nostro.

fi. Dignum et justum 
est.

Vere dignum et justum 
est, invisíbilem Deum P a
trem omnipoténtem Filiúm- 
que ejus unigénilum, D o
minům nostrum Jesum 
Christum, toto cordis ac 
mentis afféctu et vocis mi- 
nistériopersonáre. Qui pro 
nobis aetérno Patři Adae 
débitum solvit: et véte- 
ris piáculi cautiónem pio 
cruóre detérsit. Haec šunt 
enim festa paschália, in 
quibus verus ille Agnus 
occiditur, cujus sónguine 
postes fidéliumconsecrán- 
tur. Haec nox est, in qua 
primům patres nostros, fí- 
lios Israel edúcios de Ae- 
gýpto,MareRubrum sicco 
vestígio transíre fecísti. 
Haec ígitur nox est, quae 
peccaiórum ténebras, co- 
lúmnae illuminatióne pur- 
gávit. Haec nox est, quae 
hódie per univérsum mun- 
dum in Chrislo credéntes, 
a vítiis saeculi et calígine 
peccatórum segregátos, 
reddit grátiae, sóciat sanc- 
litáti. Haec nox esl, in qua, 
destrúclis vínculis mortis, 
Christus ab ínferis victor 
ascéndil. Nihil enim nobis

ýr. Díky vzdejme Ho
spodinu, Bohu svému.

ífc. Hodno a spravedli- 
vo jest.

Vskutku hodno a spra- 
vedlivo jest neviditelného 
Boha, Otce všemohoucího, 
a Syna jeho jednorozené
ho, Pána našeho Ježíše 
Krista, celou vroucností 
srdce a mysli a zvučným 
hlasem velebili, toho, jenž 
za nás věčnému Olei dluh 
Adamův splatil a úpis sta
rého hříchu svátou krví 
sm azal! Nebof toto je  
slavnost oněch Velikonoc, 
o nichž pravý Beránek se 
zabíjí, jehož krví veřeje vě
řících se posvěcují! Toto 
jest ona noc, v kterou jsi 
druhdy otcům našim, sy
nům Israelským z Egypta 
vyvedeným, dal suchou no
hou Rudé moře přejiti! 
Toto jest tedy noc, která 
temnoty hříchů světelným 
sloupem očistila! Tato noc 
to jest, která dnes po veš
kerém světě ty, kdož věří 
v Krista, od nepravostí 
světa a temnot hříchů od
děluje, vrací milosti, snou
bí se svatostí! Toto jesl 
ona noc, kdy Kristus pouta 
smrti zlomil a jako vítěz 
z říše mrtvých vystoupil! 
Nebof nic by nám nepro-
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nasci prófuil, nisi rédimi 
profuísset. O mira circa 
nos tuae pietátis dignátio! 
O inaestimábilis diléctio 
caritátis: ul servum redí- 
meres, Fílium tradidísii! 
O čerte necessárium Adae 
peccólum, quod Christi 
mořte delétum est! O felix 
culpa, quae talem ac fan
tům méruit habére Re- 
demptórem! O vere beáta 
nox, quae sóla méruit scire 
tempus et horám, in qua 
Christus ab ínferis resur- 
réxit! Haec nox est, de 
qua scriptum est: Et nox 
sicut dies illuminábitur: Et 
nox illuminátio mea in de- 
líciis meis. Hujus ígitur 
sanctificátio noctis fugat 
scélera, culpas lavat: et 
reddit innocéntiam lapsis 
et maestis laetítiam. Fugat 
ódia, concórdiam parat et 
curvat impéria.

spělo se zrodili, kdyby 
se nám nedostalo vykou
pení! O přepodivná bla
hosklonnost tvé dobrotivo
sti k nám! O neocenitelná 
něžnost lásky! Abys vy
koupil otroka, Syna jsi vy
dal! O vpravdě nezbytný 
Adamův hřích, jenž smrtí 
Kristovou jest shlazen! 
O šťastná vina, která ta
kového a tak vznešeného 
Vykupitele míti zasloužila! 
O vskutku blažená noc, 
kteréž jediné dáno bylo 
věděti čas a hodinu, kdy 
Kristus vstal z říše mrtvých! 
Toto jest noc, o níž psáno 
jest: „Noc jako den se 
rozjasní; a noc bude mi 
světlem v rozkoších mých." 
Posvěcení této noci tedy 
zahání nepravosti, smývá 
viny, vrací kleslým nevin
nost, radost truchlícím. Za
hání nenávist, působí svor
nost a ohýbá mocnosti.

Po těchto slovech zasazuje jáhen ve způsobě kříže do paškálu 
pět před tím posvěcených kadidlových zrn, která připomínají pět 
ran Spasitelových, a pokračuje:

In hujus ígitur noctis V této milosiiplné noci 
grátia, súscipe, sancte Pa- tedy přijmi, svátý Otče, to- 
ter, incénsi hujus sacrifí- hoto zápalu večerní oběť, 
cium vespertínum: quod kterou ti velesvatá Církev 
tibi in hac Cérei oblatió- při tomto slavném oběto- 
ne sollémni, per ministró- vání Svíce skrze ruce slu
ním manus de opéribus hů svých z díla včelek po- 
aptun, sacrosáncta reddit dává. Však známe již divá-
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Ecclésia. Sed jam colúm- lu tohoto sloupce, je jž  ke 
nae hujus praecónia nóvi- cti Boží zářný oheň roz- 
mus, quam in honórem Dei žehá. 
rútilans ignis accéndit.

jáhen rozsvítí paškál trojramennou svící. Tím je  obrazně na
značeno vzkříšení Páně, když božské moc opět jeho tělo oživila, 
jáhen pokračuje:

Qui licet sit divísus in Kterému, ačkoliv je  dě- 
partes, mutuati tamen lú- len, přec neubývá světla, 
minis detriménla non no- jež sdílí, neboť jest živen 
vit. Alilur enim liquántibus tekoucím voskem, je jž  pro 
ceris, quas in substántiam podstatu této drahocenné 
pretiósae hujus lámpadis lampy plodná včelka vy- 
apis mater edúxit. robila.

Nyní se rozsvítí věčná lampa o pak ostatní světla v kostele. — 
Když Kristus umíral, zhasínalo světlo po světle; po jeho vzkříšení 
šíři se světlo Evangelia poznenáhlu do celého světa. — jáhen do* 
konči poté svěj chvalozpěv:

O vere beáta nox, quae 
exspoliávit Aegýpfios, di- 
távit Hebraéos! Nox, in 
qua terrénis caeléstia, hu- 
mánis divína jungúnlur. 
Orámus ergo te, Dómine: 
ut Céreus iste in honórem 
tui nóminis consecrétus, 
ad noctis hujus calíginem 
desfruéndam, indefíciens 
persevéret. El in odórem 
suavitális accéptus, supér- 
nis Iumináribus misceátur. 
Fiammas ejus lucifer ma- 
lutínus invéniat. Hle, in- 
quam, lucifer, qui nescit 
occásum. lile, qui regrés- 
sus ab ínferis, humáno gé- 
neri serénus illúxit. Pre- 
cámur ergo ie, Dómine:

Ó, vskutku blažená noc, 
kteráž oloupila Egypťany, 
Hebrejce pak obohatila! 
Noc, v níž se zemským 
nebeské, s lidským Bož
ské se snoubí! Prosíme 
tě tedy, Pane, aby lato 
svíce, ke cli jména tvého 
posvěcená, k zahnání tem
noty této noci svítiti ne
ustávala a přijata jsouc 
jako vůně líbezná, nechť 
ke světlům oblohy se dru
ží! Plamen je jí  nechť za
stihne ještě jitřenka 1 Ona 
totiž jitřenka, která nezná 
západu! Ten, jenž vstav 
z říše mrtvých, lidskému 
pokolení jasně zazářil. Vo
láme tudíž k tobě. Pane,
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ul nos fámulos tuos, om- 
némque clerum, et devo- 
físsimum pópulum: una 
cum beatíssimo Papa no- 
stro N. el Aniíslite noslro 
N., quiéte témporum con- 
céssa, in his paschálibus 
gáudiis, assídua profectió- 
ne régere, gubemáre et 
conserváre dignéris. Per 
eúmdem Dominům . . .

Jjř. Amen.

abys nás, služebníky své, 
veškero duchovenstvo a 
nábožný lid zároveň se 
svátým Oleem naším Pa
pežem N., a biskupem na
ším N., uděliv nám pokoj
né doby, v těchto veliko
nočních radostech stálou 
ochranou řídili, spravovali 
a zachovali ráčil. Skrze 
téhož Pána našeho. . .

$ .  Amen.
Jelikož dnešní svatvečer (zároveň se svatodušním svatvečerem) 

byl v prvých dobách křesfanských určen za den krtu katechumenů, 
světila se také dnes slavným způsobem křestní voda. Mezi přípravou 
toho, Čeho bylo potřebí k tomuto úkonu, četlo se 12 proroctví, 
v kterých je  ukazováno buď na význam vody vzhledem k stvoření 
nebo na jiné pravdy, zvláště na duchovní obrozeni. Po každém 
čteni následuje odpovídající modlitba.

Obsah proroctví
1. S tv o ř e n í s v ě ta .  (1 Mojž. 1, 1-31 a 2, 1-2.) Co se zde 

povídá o stvoření světa, platí obrazně i o novém stvoření ve křtu 
svátém. Z něho člověk vychází jako zcela nový tvor, jenž má opět 
právo na Nebe. Také nad křestní vodou se vznáší Duch Boží, od- 
déluje světlo od tmy, pevnou půdu Víry od nejistého kolísání.

2. P o to p a  s v ě ta .  (1 Mojž. 5 ; 6 ; 7 a 8.) Voda při potopě 
světa pohltila hříšné lidstvo, křestní voda smývá s naší duše nříchy. 
Jako Noe se zachránil s rodinou na korábe, tak křesťané v lodí 
Církve zachraňují se před věčným utonutím.

3. O b ě to v á n í Is a k a . (1 Mojž. 22,1-19.) Isak je  předobrazem 
Krista, jenž byl obětován na dřevě Kříže. Abraham, otec věřících, 
povzbuzuje novokřtěnce svým příkladem k poslušnosti, věrnosti a 
obělavostJ.

4. P rů c h o d  Rudým m ořem . (2 Mojž. 14, 24-31.) Jako židé 
z poroby faraónovy prošli morem do zaslíbené země, tak lidstvo 
křestní vodou z poroby ďáblovy dostává se do zaslíbené země synů 
Božích. Kristus s berlou sv. Kříže vede nás krvavým mořem svého 
utrpení a utápí v něnt satana a hříchy, jež jsou našimi největšími 
nepřátelí.

5. P r o r o c tv í  I s a iá š o v o . (Is. 54, 17 a 55, 1-11.) Isaiáš zve 
všecky národy, aby přistoupili ku prameni (křlu sv.), jenž utišuje 
všecku žízeň po spáse, a líčí nádheru říše Kristovy.
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6. M ou d rost B o ž i. (Bar.3, 9-38.) Slova proroka Barucha, která 
pronáší o přednostech a vznešenosti Moudrost! Boži, platí v plném 
smyslu o vtělené Moudrost! — Kristu. Kdo se Krista přidržuje, ne
chodí ve tmě, kdo se ho spouští, upadá v otroctví hříchů.

7. V id ě n i p ro r o k a  E z e c h ie le .  (Ezech. 37, 1-14.) Na pláni 
leží rozmetané kosti a hnáty, oživnou však duchem Božím. Tak také 
křtěnct Duchem Svatým jsou kříšeni k novému životu a Milost Boží 
je  jednou oživí k slavnému životu po celou věčnost.

8. O v o ce  v y k o u p e n í. (Is. 4, 1-6.) Mravní neplodnost dcer 
Siónských představuje vyprahlost duší před křtem svátým. Teprve 
povoláním ke svatbě Beránkově (do Církve svaté) přinášejí plody 
svatosti.

9. B e rá n e k  v e lik o n o č n í.  (2 Mojž. 12,1*11.) je  předobrazem 
Krista, jenž svou krví zachraňuje křtěnce před trestajícím andělem 
(Bohem) a svým tělem je  posilňuje na dalekou cestu do zaslíbené 
země v Nebesích.

10. O b r á c e n i  N in iv e. (Jon. 3,1-10.) Kristus — Božský Jonáš— 
aby nás zachránil od jisté smrti, vrhá se sám do moře bolesti a 
po 3 dní leží v útrobách hrobu. Hříšné lidstvo Ntníve (světa) je  
jím voláno k pokání. Ve křtu jim zjednává spásu a v pokání pro
středky k získání a zachovaní nevinnosti.

11. P o s le d n í s lo v o  M o jž íš o v a . (5 Mojž. 31, 22-30.) Církev 
svátá jimi povzbuzuje novokřtěnce k zachování přikázání a velebení 
děl Božích.

12. M lá d e n c i v p e c i  o h n iv é . (Dan. 3,1-24.) Kristus — Anděl 
velké rady — vyvádí nás křtem ohně Ducha Svatého z ohnivé peci 
pekla a občerstvuje nás svou přítomností v plamenech utrpení. Také 
my jsme slíbili no křtu svátém, že se nebudeme už klaněti modlám, 
jimž se klaní svět. Budeme-ii věrni v plnění svého stibu, bude t Bůh 
věren svému slibu a pomůže nám ze všech strastí.

Svěcení křestní vody
Toto koná se ve farních chrámech. Ke křtitelnici se ubírá průvod, 

před nímž je  nesena rozžatá velikonoční svíce, je st to obraz onoho 
světelného oblaku, který vedl Israelity mořem a poušti do zaslíbené
zeme. Při tom se zpívá:

Trac tus .  Ps. 41, 2-4.
Sicut cervus desíderat 

ad fontes aquárum: ita de
síderat ánima mea ad te, 
Deus. ti. Sitívit ánima mea 
ad Deum vivum: quando 
véniam, et apparébo ante

Traktus.  Ž. 41, 2-4.
Jako jelen louží po by

střinách, tak louží duše má 
po tobě, Bože. t r. Žízní du
še má po Bohu živém; kdy 
smím přijití a objevili se 
před tváří Boha svého?
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fáciem D ei? Fuérunt W. Slzy mé jsou mi po- 
mihi lácrimae meae panes krmem dnem i nocí, neboť 
die ac nocte, dum dícilur jsem ustavičně vysmíván: 
mihi persíngulosdies: Ubi „Kde pak jest Bůh tvůj?“ 
est Deus tuus?

U vchodu do křestní kaple modlí se kněz:
Dóminus vobíscum.

&  Et cum spiritu tuo.
O r é m u s :

Omnípotens sempitérne 
Deus, réspice propítius ad 
devotiónem pópuli renas- 
céntis, qui sicut cervus, 
aquárum tuárum éxpelit 
fontem: et concéde pro
pítius; ut fídei ipsíus sitis, 
baptísmatis mystério, éni- 
mam, corpúsque sanctífi- 
cet. Per Dominům . . .

$ .  Amen.
Potom počíná vlastní svěcení
Ý. Dóminus vobíscum.
9 .  Et cum spiritu tuo.

O r é m u s :
Omnípotens sempitérne 

Deus, adésto magnae pie- 
tátis tuae mystériis, adésto 
sacraméntis: etad recreán- 
dos novos pópulos, quos 
tibi fons baptísmatis pár- 
turit, Spíriium adoptiónis 
emítte: ut quod nostrae 
humilitátis geréndum est 
ministério, virtútis tuae im- 
pleátur efféctu. Per Dómi-

1$. Pán s vámi.
I s duchem tvým.

M o d l e m e  s e :  
Všemohoucí, věčný Bo

že, pohleď milostivě na 
vroucí zbožnost k znovu
zrození povolaného lidu, 
jenž jako jelen touží po 
prameni tvých vod; a uděl 
milostivě, aby žízeň jeho 
po Víře posvětila tělo a du
ši křtu tajemstvím. Skrze 
Pána našeho. . .

]£. Amen.

V. Pán s vámi.
$ .  1 s duchem tvým.

M o d l e m e  s e :  
Všemohoucí, věčný Bo

že, buď přítomen tajem
stvím své velké lásky, 
buď přítomen svátostem; 
a k přetvoření nových ná
rodů, jež  ti voda křestní 
rodí, ducha synovství sešli, 
by mocí tvé síly bylo 
vykonáno, co se má díti 
pokornou přísluhou naší. 
Skrze Pána našeho Ježíše
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num nostrum Jesum Chri- 
stum Fílium luum: Quite- 
cum vivit et regnat in uni- 
táte Spiritus Sancti Deus.

Per omnia saécula 
saéculorum.

Amen.
ti. Dóminus vobíscum.
Iž. El cum spiritu iuo.
$■. Sursum corda.

Habémus ad Domi
nům.

Grátias agánius Do
mino, Deo nostro.

1$. Dignum et justum 
est.

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubíque 
grátias ágere, Dómine 
sancte, Pater omípotens, 
aetérne Deus: Qui invi- 
síbili poténtia sacramen- 
tórum tuórum mirabíliter 
operáris efféctum: Et licet 
nos tantis mystériis exse- 
quéndis simus indígni: Tu 
tamen grátiae tuae dona 
non déserens, étiam ad 
nostras preces aures tuae 
pietátis inclínas. Deus, cu- 
jus Spiritus super aquas 
inter ipsa mundi primór- 
dia ferebátur: ut jam tunc 
virtútem sanctificatiónis a- 
quárum natúra concíperet. 
Deus, qui, nocéntis mun-

Krista, Syna tvého, jenž 
s  tebou živ jest a  kraluje 
v jednotě Ducha Svatého 
Bůh.

V. Po všecky věky vě- 
kův.

1$. Amen.
ý .  Pán s vámi.
$ .  I s duchem tvým.
Ý. Vzhůru srdce.
]&. Máme k Hospodinu.

V. Díky vzdejme Ho
spodinu, Bohu svému.

I£. Hodno a spravedli- 
vo jest.

Vskutku hodno jest a 
spravedlivo, slušno a spa- 
sitelno, abychom ti vždy 
a všude děkovali, Hospo
dine svátý, Otče všemoj 
houcí, věčný Bože, jenž 
neviditelnou mocí způso
buješ účinek svých svá
tostí. My jsme sice nehod
ní vykonávali taková vzne
šená tajemství, ty však da
rů své milosti neodnímáš, 
nýbrž nakláníš ucho své 
dobrotivosti k našim pros
bám. Bože, jehož Duch 
vznášel se nad vodami při 
samém počátku světa, aby 
už tehdy přirozenost vody 
přijala moc posvěcení. Bo
že, jenž jsi zločiny hříšné
ho světa vodou smyl a
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di crímina per aquas áb- 
luens, regeneratiónis spé- 
ciem in ipsa diluvii effu- 
sióne signásti: ut, uníus 
ejusdémque eleménti my- 
slério, et finis esset vítiis 
et orígo virlútibus. Réspi- 
ce, Dómine, in fáciem Ec- 
clésiae tuae, et multíplica 
in ea regeneratiónes tuas, 
qui grátiae tuae affluéntis 
ímpetu laetificas civitátem 
tuam: fontémque bapfís- 
matis áperis toto orbě ter- 
rárum géntibus innován- 
dis: ut, tuae majestátis im- 
pério, šumat Unigéniti lui 
grátiam de Spiritu Sancto.

obraz znovuzrození již vše
obecnou potopou označil, 
aby tajemstvím jednoho a 
téhož živlu zanikly neřesti 
a povstaly ctnosti. Pohleď, 
Pane, na tvář své Církve 
a zmnohonásob v ní znovu
zrození svoje, jenžto moc
ným proudem své milosti 
město své občerstvuješ a 
pramen křestní na celém 
světě k obnově národů 
otvíráš, aby na rozkaz tvé 
velebnosti milost Jedno
rozeného tvého z Ducha 
Svatého přijal.

Kněz rozděluje nyní rukou vodu v podobě kříže, aby lim naznačil, 
že s kříže roztekle se drahocenná krev do všech čtyř úhlů světa. 
Mocí kříže nabývá voda schopnosti sloužili k obnově duší. Kněz 
pokračuje:

Qui hanc aquam, rege- 
nerándis homínibus prae- 
paráiam, arcána sui númi- 
nis admixtióne fecúndet: 
ut, sanctificatióne concép- 
ta, ab immaculáto divíni 
fontis útero in novám re- 
náta creatúram, progénies 
caeléstis emérgat: Et quos 
aut sexus in córpore aut 
aetas discérnit in témpore, 
omneš in unam páriat grá- 
tia mater infántiam. Procul 
ergo hinc, jubénte te, Dó
mine, omnis spiritus im- 
múndus abscédat: procul

Jenž af tuto vodu, pro 
obrození lidí připravenou, 
tajemným přimíšením své
ho Božství oplodní, aby 
posvěcením počato, z ne
poskvrněného lůna bož
ského pramene jako nové 
stvoření zrozeno, nebeské 
potomstvo se vynořilo, a 
aby Milost všecky, již se 
pohlavím liší tělesně a vě
kem časově, jako matka 
v jedno dětství zrodila. 
Nechť tedy daleko odtud, 
na tvůj rozkaz, Pane, vše
chen nečistý duch odejde,
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lota nequítia diabólicae daleko všechna ničemnost 
fraudis absístat. Nihil hic ďábelské šalby odstoupl, 
loci hábeat contráriae vir- Nic a f zde nemá vměšo- 
tútis admíxtio: non insi- vání nepřátelské m oci; 
diándo circúmvolet: non nechť záludně neobchází, 
laténdo subrépat: non in- nechť skrytě se ne vloudí, 
ficiéndo corrúmpat. nechť nákazou neporuší.

Kněz dotýká se plochou rukou vody, aby ji svou kněžskou mocí 
posvětil a takřka v držení pojol, neboť jest určena teď jen pro 
svaté úkony.

Sit haec sancta et ín- Budiž toto svaté a ne- 
nocens creatúra libera ab vinné stvoření prosto veš- 
omniimpugnatórisincúrsu, kerého útoku nepřítele a 
et totíus nequítiae purgáta očištěno vzdálením zloby, 
discéssu. Sit fons vivus, Budiž pramenem živým, 
aqua regénerans, unda pu- vodou obrodnou, vlnou 
ríficans: ut omneš hoc la- očistnou, aby všichni, kdož 
vácro salutífero diluéndi, touto spasnou koupelí bu- 
operánte in eis Spiritu dou obmyti, působením 
Sancto, perféctae purga- Ducha Svatého v nich do- 
tiónis indulgéntiam con- sáhli dokonalého očištění 
sequántur. Unde benedíco a odpuštění. Proto tě žeh- 
te, creatúra aquae, per nám, stvoření vody, skrze 
Deum -f- vivum, per Deum Boha + živého, skrze Boha

verum, per Deum -f- sanc- +  pravého, skrze Boha -f- 
tum: per Deum, qui te in svátého, skrze Boha, jenž 
princípio verbo separávit tě na počátku svým slovem 
ab árida: cujus Spiritus oddělil od souše, jehož 
super te ferebátur. Duch nad tebou se vznášel.

Kněz rozděluje rukou Yodu a vylévá ji na ělyři sírany světové, 
aby znázornil rozkaz Kristův: .jd ě íe  do celého světa, učte všecky 
národy a křtěte je  . . . .  I*

Qui te de paradísi fonte Jenž ti dal vyprouditi 
manáre fecit, et in quátuor z rajského pramene a ká- 
flumínibus totam ferram ri- zal, abys čtyřmi řekami ce- 
gére praecépit. Qui te in lou zemi zvlažila. Jenž na 
desérto amáram, suavitáte poušti tebe hořkou slad- 
índita, fécit esse potábi- kostí nadal a tak pitnou
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lem, el siliénti pópulo de 
petra prodúxif. Befnedíco 
te ei per Jesum Christum, 
Fílium ejus únicum, Do
minům nostrum: qui te in 
Cana Galiláeae signo ad- 
mirábili sua poténtia con- 
vértit in vinum. Qui pédi- 
bus super te ambulávit: 
et a Joánne in Jordáne in 
te baptizátus est. Qui te 
una cum sánguine de lá
teře suo prodúxit: et dis- 
cípulis suis jussit, ut cre- 
dénles baptizaréntur in te, 
dicens: Ite, docéte omneš 
gentes, baptizántes eos in 
nómine Pafris, et Fílii, et 
Spiritus Sancti.

Haec nobis praecépta 
servántibus, tu, Deus om- 
nípotens, clemens adésto: 
tu benígnus aspíra.

učinil a žíznivému lidu ze 
skály vyvedl. Žehnám f  tě 
i skrze Ježíše Krista, Syna 
jeho jediného, Pána naše
ho, jenž tě v Káně Gali
lejské zázračným zname- 
mením svou mocí ve víno 
proměnil. Jenž nohou svou 
po tobě kráčel a Janem 
v Jordáně v tobě pokřtěn 
byl. Jenž tě zároveň s krví 
z boku svého vypustil a 
učedníkům svým nařídil, 
aby věřící v tobě křtěni 
byli, řka: „Jděte, učte vše
cky národy, křtíce je  ve 
jménu Otce i Syna i Du
cha Svatého!"

Jelikož tato tvoje při
kázání, Bože všemohoucí, 
plníme, milostivě nám při
spěj, dobrotivě nadchni.

Kněz dýchá v podobě kříže na vodu:

Tu has símplices aquas Ty tuto pouhou vodu svý-
tuo ore benedícito: ut prae- mi ústy požehnej, aby kro- 
ter naturálem emundatió- mě přirozeného očišfová- 
nem, quam lavándis pos- ní, které tělům může při 
šunt adhibére corpóribus, mytí zjednati, také očišfo- 
sint étiam purificándis vání duší působila, 
méntibus efficáces.

Nyní kněz tříkrále pokaždé hlouběji ponořuje do křestní vody 
paškál, jenž značí Krista, plného Ducha Svatého, a zpívá vždy 
o tón výše:

Descéndat in hanc ple- Nechf sestoupí v plnost 
nitúdinem fontis virtus Spí- tohoto pramene moc Du- 
ritus Sancti. cha Svatého.
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Pak dýchá opětně třikráte nad vodou na způsob řeckého písmene 
které upomíná na kříž a Ukřižovaného. Tím se naznačuje spo* 

tečně působící moc Krista a Ducha Svatého. A pokračuje:

Totémque hujus aquae 
substántiam regenerándi 
fecúndet efféctu.

Vyjme opět paškál z vody:

Hic ómnium peccatórum 
méculae deleántur: hic na- 
túra ad imáginem tuam 
cóndita, et ad honórem sui 
reformáta princípii, cunc- 
tis vetustátis squalóribus 
emundétur: ut omnis ho- 
mo, sacraméntum hoc re- 
generatiónis ingréssus, in 
verae innocéntiae novám 
infántiam renascátur.

Per Dominům nostrum 
Jesum Christum, Fílium 
tuum: Qui ventúrus est ju- 
dicáre vivos, et mórtuos, 
et saéculum per ignem.

9- Amen.

Nechf oplodní celou 
podstatu této vody silou 
obrozovací.

Zde nechf skvrny všech 
hříchů jsou odstraněny, 
zde nechf přirozenost, k 
obrazu tvému stvořená a 
k původní důstojnosti pře
tvořená, od veškeré staré 
špíny je  očištěna, aby vši
chni lidé, kteří svátost o- 
brození přijmou, k nové
mu dětství pravé nevinno
sti opět se zrodili.

Skrze Pána našeho Je 
žíše Krista, Syna tvého, 
jenž přijde soudit živé i 
mrtvé a svět ohněm.

9-  Amen.
Potom někdo z přisluhujících kropí touto vodou přítomný lid. 

Kněz lije do křestní vody olej katechumenů a praví:

Sanctificétur et fecundé- Nechf posvětí a oplodní 
tur fons iste Oleo salútis se Olejem spásy pramen 
renascéntibus ex eo, in tento pro všecky, kdož z 
vitam aeiérnam. něho znovuzrozeni budou

k životu věčnému.
9-  Amen. &. Amen.
Poté lije  kněz do křestní vody trochu křižma, pravě:

Infúsio Chrísmatis Dó- Vlití Křižma Pána naše- 
mini nostri Jesu Christi, ho Ježíše Krista a Ducha 
et Spiritus Sancti Parácliti, Svatého, Utěšitele, nechf
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fiat in nómine sanctae Tri- stane se ve jménu Svaté 
nitátis. Trojice.

$ .  Amen. $ .  Amen.
Pak lije zároveň oba oleje do vody a praví:
Commíxtio Chrísmatis Smíšení Křižma posvě- 

sanctificatiónis, ef Olei cování a O leje pomazání 
unctiónis, ef Aqua baplís- a Vody křestní staň se 
matis, páriter fiat in nó- rovněž ve jménu f  Otce 
mine Pa+tris, et Fí-f-lii, et i f  Syna i Ducha + Sva- 
Spíritus f  Sancti. tého.

íř. Amen. $ .  Amen.
Po těchto obřadech (nebo po modlitbě po posledním proroctví, 

když se nekonalo svěceni křestní vody), zpívá se zkrácená litanie 
ke Všem Svatým. Mezitím leží kněz u oltáře na tváři až do té chvíle, 
kdy se v litanii praví: „My hříšníci. .

Mše svátá
Po stupňové modlitbě okuruje kněz kadidlem oltář; pak zapěje 

„Sláva na výsostech", při čemž se rozezvučí radostně varhanv a 
zvony se slavně rozhlaholí. V následující modlitbě prosí Církev 
svaté za novokřtěnce.

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, qui hanc sacralís- Bože, jenž tuto přesva- 

simam noctem gloria Do- tou noc slávou Vzkříšení 
mínicae Resurrectiónis il- Páně ozařuješ, zachovej 
lústras: consérva in nova v novém pokolení rodiny 
famíliae tuae progénie své ducha vyvolení, je jž  
adoptiónis spíritum, quem jsi dal, aby na těle i duši 
dedísti; ut córpore et men- obnoveni, čistou tobě pro- 
te renováti, puram tibi ex- kazovali službu. Skrze té- 
híbeant servitútem. Per hož Pána našeho Ježíše 
eúmdem Dominům. . .  Krista, Syna tvého. . .

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Colossénses. c. 3,1-4. ke Kolosským. 3,1-4.

Slova dnešní Epištoly obracejí se přímo k novokřtěnefim, kteří 
z hrobu hříchů povstali tuto noc k novému životu; platí však pro
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nás všecky, ježto křtem svátým jsme zrozeni pro život Milosti. Po 
Epištole zpívá kněz třikráte, vždy o Ion výše, slavné Aleluja, které 
je  vlastním velikonočním zpěvem a vyzváním k opětné radosti, ač* 
koliv dnes ještě hrob Kristův je  zavřen. Nebude však uz trvali 
dlouho a uzříme svého Spasitele v slávě.

Fratres: Si consurrexís- Bratři, jestliže jste po
tíš cum Chrisio, quae sur- vstali s Kristem, těch věcí 
sum šunt quaerite, ubi hledejte, které jsou svrchu, 
Christus est in déxtera kde jest Kristus, sedě na 
Dei sedens: quae sursum pravici Boží; o to pečujte, 
šunt sápite, non quae su- co svrchu je s t , ' ne o tó, 
per ierram. Mórtui enim co jest na zemi. Nebof jste  
estis, et vita vestra est ab- zemřeli, a život váš jest 
scóndita cum Christo in skryt s Kristem v Bohu. 
Deo. Cum Christus appa- Když se ukáže Kristus, váš 
rúerit, vita vestra; tunc et to život, tehdy i vy se uká- 
vos apparébitis cum ipso žete s ním ve slávě, 
in gloria.

V. Ps. 117,1. Confitémi- Z. 117, 1. Oslavujte 
ni Domino, quóniam bo- Pána, nebof je  dobroliv, 
nus: quóniam in saeculum nebof na věky trvá milo- 
misericórdia ejus. srdenství jeho.

T r a c i u s. Ps. 116,1-2. T r a k I u s. Ž. 116,1-2.
Laudáie Dominům om- Chvalle Pána všichni 

nes Gentes: et collaudá- národové a velebte je j vši
té eum omneš pópuli. chni lidé. V'. Nebof za- 
Quóniam confirmáta est bezpečeno jest nám mi- 
super nos misericórdia losrdenství jeho a věrnost 
e ju s : et véritas Domini Páně trvá na věky. 
manet in aetérnum.

E v a n g e l i u m
t  Sequénlia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matih. c. 28. podle Matouše. 28, 1-7.
Evangelium líčí, jak anděl zvěstuje zbožným ženám Vzkříšení.

Véspere autem sábbati, Po sobotě, když již sví- 
quaelucéscif in prima sáb- tato na neděli, přišla Ma- 
bati, venit Maria Magda- ria Magdalena a druhá
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léně, et áltera Maria vidére 
sepúlchrum. E tlecce ter- 
raemóius faclus' est mag- 
nus. Angelus enim Domini 
descéndit de coelo: et ac- 
cédens revólvit lápidem, 
et sedébat super eum: erat 
autem aspéctus ejus sicut 
fulgun et vesfiméntum ejus 
sicut nix. Prae timóre au
tem ejus extérriti šunt cu- 
stódes, et facti šunt velut 
mórtui. Respóndens autem 
Angelus, dixit muliéribus. 
Nolíte timére v o s: scio 
enim, quod Jesum, qui cru- 
cifíxus est, quaeritis: non 
est hic: surréxit enim, si
cut dixit. Veníte, et vidéte 
locum, ubi pósitus erat Dó- 
minus. Et čito eúntes, dí- 
cite discipulis ejus, quia 
surréxit: et ecce praecé- 
det vos in Calilaeam ; ibi 
eum vidébitis. Ecce prae- 
díxi vobis.

Maria, aby pohleděly na 
hrob. A hle, zemětřesení 
stalo se veliké; neboť an
děl Páně sestoupil s ne
be a přistoupiv odvalil ká
men a posadil se na něm. 
Byl pak obličej jeho jako 
blesk, a roucho jeho bílé 
jako snih. Ze strachu před 
ním strážní se zachvěli a 
stali se jako mrtví. I pro
mluvil anděl a řekl že
nám: „Nebojte se vyl Ne
boť vím, že hledáte Ježíše, 
který byl ukřižován. Není 
ho tuto; vstalť jest za
jisté, jak byl řekl; pojďte 
a vizte místo, kde Pán 
byl položen. A odejdouce 
rychle, povězte učedníkům 
jeho, že vstal zmrtvých; 
a aj, předchází vás do 
Galilee, tam je j uzříte; 
hle, pověděl jsem vám.“

Neříká se .Věřím* ani modlitba k Obětování.

S e c r e t a
Súscipe, quaesumus Dó- 

mine, preces pópuli tui, 
cum oblatiónibus hostiá- 
rum: ut Paschálibus ini- 
liáta myslériis, ad aetemi- 
táiis nobis medélam, te 
operánte, profíciant. Per 
Dominům nostrum. . .

T i c h á  m o d l i t b a
Přijmi, prosíme, Pane, 

modlitby lidu svého s obět
ními dary, aby velikonoč
ními posvěceny tajemství
mi, tvým působením nám 
lékem byly pro věčnost. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .
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Když byl kněz přijal nejsv. Svátost, počnou se 
N e š p o r y

Tvoří na tento den Část mše svaté.

A n t i p h o n a .  Allelúja, 
Ailelúja, Allelúja.

Ps. 116,1-2. Laudáte Do
minům omneš Gentes, lau- 
dáfe eum omneš pópuli.

Quóniam confirmáta est 
super nos misericórdia 
e ju s : et véritas Domini 
manet in aetérnum.

Gloria Patři, et Filio, et 
Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et 
nunc, et semper, et in sae- 
cula saeculórum. Amen.

A n t i f o n a .  Aleluja, 
Aleluja, Aleluja.

Ž. 116,1-2. Chvalte Pá
na všichni národové a ve
lebte je j všichni lidé.

Neboť zabezpečeno jest 
nám milosrdenství jeho 
a věrnost Páně trvá na 
věky.

Sláva Otci i Synu i Du
chu Svatému!

Jakož bylo na počátku, 
i nyní i vždycky a na věky 
věkův. Amen.

A n t i p h o n a .  Allelúja, A n t i f o n a .  Aleluja, 
Allelúja, Allelúja. Aleluja, Aleluja.

Hned polé připojí kněz následující A n I i í  o n u pro Magniíical:

Véspere autem sábbati, Na sklonku pak soboty, 
quae lucéscit in prima když se rozbřeskovalo na 
sábbati: venit Maria Mag- první den týdne, přišla 
daléne, et áltera Maria Marie Magdalena a druhá 
vidére sepúlchrum, alle- Marie podívali se na hrob. 
lúja. Aleluja.

M a g n i f i c a t
Magníficat ánima mea Velebí duše má Hospo- 

Dóminum: — Et exsultávit dina a duch můj plesá 
spiritus meus in Deo sa- v Bohu, Spasiteli mém, že 
lutári meo. — Quia respé- vzhlédnul na ponížení slu- 
xit humilitátem ancíllae žebnice své; hle, od této 
suae: ecce  enim ex hoc chvíle blahoslavili mě bu- 
beátam me dicent omneš dou všecka pokolení! Ne- 
generatiónes. — Quia fecit boť veliké věci učinil mi
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mihi magna qui potens est: 
cf sanclum nomen ejus. -  
Et misericórdia ejus a pro- 
génie in progénies timén- 
libus eum. - -  Fecii po- 
téntiam in bráchio suo: 
dispérsil supérbos mente 
cordis sui. — Depósuil po- 
téntes de sede et exalfá- 
vif húmiies. —- Esuriéntes 
implévit bonis et dívites 
dimísit inánes. — Suscé- 
pit Israěl púerum suum: 
recordátus misericórdiae 
suae. — Sicut locútus est 
ad patres nostros, Abra
ham, et sémini ejus in saé- 
cula. — Gloria P atři. . .

ten, jenž jest mocný a 
jehož jméno svaté. Milo
srdenství jeho (trvá) od 
pokolení do pokolení, pro 
ty, kdož se je j bojí. On 
činí mocné věci ramenem 
svým; rozptyluje ty, kdož 
jsou pyšného smýšlení 
v srdci svém. Sesazuje 
mocné s trůnu a povyšu
je  nízké. Lačné naplňuje 
dobrými věcmi a bohaté 
propouští prázdné. Ujímá 
se Israele, služebníka své
ho, pamětliv jsa  svého mi
losrdenství, jakož byl mlu
vil k otcům našim, k Abra
hamovi a jeho potomstvu 
na věky. Sláva Ot c i . . .

Opakuje se hořejší Ánllfona „Na sklonku pak soboty." — Násle
dující modlitba pláli i za modlitbu k nešporám i zo konečnou mod
litbu mše svaté.

O r é r a u s :
Spíritum nobis, Dómine, 

luae caritátis infúnde: ut, 
quos sacraméntis Paschá- 
libus satiásti, tua fácias 
pietáte concórdes. Per 
Dominům nostrum Jesum 
ChristumFílium tuum: Qui 
tecum vivit et regnat in 
unitáte ejúsdem Spiritus 
Sancti Deus: per omnia 
saecula saeculórum.

1£. Amen.
Deinde dicit:
Dóminus vobíscum.

M o d l e m e  s e :
Ducha své lásky nám, 

Pane, vlej, abys ly, které 
js i velikonočními svátost
mi nasytil, svou dobrotivo
stí učinil svornými. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého, jenž s tebou 
živ jest a kraluje v jed
notě téhož Ducha Svaté
ho Bůh, po všecky věky 
věkův.

5 .  Amen.
Poté d í:
Pán s vámi.

288

jáhen obrácen k lidu zpívá:
J£. Ite missa est, alle- Jděte, jste  propuště- 

lúja, allelúja. ni, aleluja, aleluja.
ý . Deo grátias, allelúja, ý .  Bohu díky, aleluja, 

allelúja. aleluja.

D O B A  V E L I K O N O Č N Í
Nastala nejslavnější doba církevního roku. Přípravou k ní bvlo 

toužebné očekávání v Advente, sladké radosti Vánoc, pokorná ka* 
jícnost postní doby a ukrutné divadlo utrpení Boha ve Svatém týdnu. 
Všecko to by bylo marné, kdyby se Kristus nebyl stal vítězem nad 
smrtil Zdrceni jsme ve Svatém týdnu pohlíželi na boj Spasitele 
s mocnostmi pekla. Vždyf On byl veškerou naší nadějí a na Něm 
záviselo naše vysvobozeni z drápu satanových 1 Věřili jsme však 
v jeho Božství a Jeho naprostou vládu nade vším. co není Bohem. 
Trpěl jenom proto, že sám chtěl. Aby Otcova nekonečná Spra
vedlnost byla usmířena a abychom nemusili trpěli my.

Víra naše nebyla marna. Jak byl předpověděl, tak se stalo. Třetí 
den svou vlastní mocí shodil se sebe okovy smrti a jako vítěz nad 
ní a ďáblem otevřel svěj slavný hrob. Není zde na světě pro Církev 
slavnějšího dne. Vždyf Je  zárukou, že i je jí  dítky přemohou jednou 
v síle Kristově spánek smrti. Po čtyřicet dní — doba. v které 
dlí u ní je jí  Ženich po svém Vzkříšení — nepostí se a tu chvíli 
propuká v jásavé Aleluja, což znamená tolik jako .chvalte Pánal" — 
Toto čtyřicetidenní prodlévání Vykupitele u svých, jež svou přítom
ností těšil, oblažoval a poučoval, naznačeno je  velikonoční svící 
(paškálem), která v ty dní až do Nanebevstoupení Páně při všech 
bohoslužbách svili.

Jest hluboce významné, že Kristovo Vzkříšení připadá právě 
v dobu, kdy také příroda probouzí se k novému životu! Louky a 
stráně oblékají se v novou zeleň, stromy a keře otvírají své puky, 
ptactvo závodí v jásání a slunce hýří opět ve svém zlatém lesku. 
Kolik jemné a něžné výzvy pro nás, abychom také my ve své duši 
slavili vzkříšení nového života! Stejně významně Prozřetelnost vy* 
volila pro Vzkříšení dobu prvního rozbřesku jitra neděle, tohoto

firvého dne v týdnu. V ten aen nestvořené Slovo počalo před 4000 
ety dílo stvoření tím, že oddělilo světlo od tmy a stvořilo tak prvý 

den světa. V neděli také zahnalo „Světlo světa* tmy smrti a dalo 
počátek novému stvoření — synům Světla. Od té doby přestala být 
sobota posvěceným dnem a na je jí  místo nastoupila neděle. Prví 
křesťane hlásali o tomto dni radost Vzkříšení, jehož se mělo 1 jim 
jednou dostali, ve svých modlitbách tím, že při nich stáli. Ten zvyk 
se u nás dochoval ve „Zvěstování andělském*, které lid se až 
dosud v neděli modlí stoje.
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Velikonoční doba počíná se mší sv. na Bílou sobotu a konči mší 
svátou v sobolu svatodušního týdne. Jelikož jest to nejvýznamnější 
doba liturgického roku, byla nejdříve v bohoslužbě Církve vybu
dována. Kolem roku 200 slavil se už všeobecně nejen Je jí počátek 
(Velikonoce) o je jí  konec (Svatodušní svátky), ale i doba mezi 
těmito slavnostními branami byla prožívána ve zbožné radosti. 
$  velkou oblibou počaly se brzo v tuto dobu slavit! vzpomínky na 
mučedníky, kteří už v bezpečí čekají na slavné svoje zmrtvýchvstání.

Celá liturgie této doby jest propletena radostnými zpěvy Aleluja. 
„Sláva na výsostech* říká se i ve mších sv. všedních dnů (t. j .  
v takových mších, které nejsou slouženy ke cti některého světce), 
což se v jinou dobu neděje. V těchto mších Jest druhá modlitba 
vždy ke cti nejblahoslavenější Panny Marie, s kterou nyní sdělu- 
jeme radost po těch žalostných dnech jejího bolu. Liturgická barva 
této doby je  bílá; připomíná světlou slávu Vzkříšeného a naši 
budoucí.

Hod Boží velikonoční!
S h ro m á ž d ě n í u P. M a rie  V ě t š í

„Tentor Jest den, kterýž učinil Hospodin; 
radujme se a veselme se v něm!*

Chceme*!! porozuměli liturgii dnešní slavné neděle a vůbec ce
lého velikonočního týdne, musíme míti také stále na mysli radost 
věřícího, jenž o velikonočním svatvečeru ve křtu svátém zrodil se 
k novému životu. Po celý týden bývali novokřtěnci v bílém křestním 
rouše přítomni bohoslužbám; proto činí zvláště mešní liturgie časté 
narážky na nedávné znovuzrození z vody a Ducha Svatého. Před
obrazem křtu byl přechod přes Rudé moře. Jako tam byli uto
peninepřáteléŽjdů, tak v křestní vodě byly zničeny hříchy, tito nej
větší nepřátelé člověka. Hlavním předobrazem Velikonoc Je však 
beránek, je jž  musili Židé před odchodem z Egypta zabiti a jisti 
a jeho krví pomazat! veřeje domů, aby trestající anděl příbytky 
je jich  přešel. Od tohoto „přejiti* anděla pochází latinské (podobné 
v jiných živých jazycích) Jméno dnešní slavnosti — Pascha, které 
utvořeno je  z hebrejského názvu židovských velikonoc „pesach — 
přechod*. Také křesťan, jenž je  poznamenán krví Kristovou — na
šeho velikonočního beránka — která jeho viny smazala, jest bez
pečen před hněvem Božím. Nadto ještě je  živen tělem tohoto Be
ránka Božího, který mu zaručuje nesmrtelný život v nebi. Také na
rážky na mannu, na vodu vyraženou Mojžíšem ze skály a j. ,  při
pomínají předobraz křtu svátého, kterým se z moci ďábla skrze 
vodu křestní dostáváme do zaslíbené země — Církve svaté.

Třebas jsme dle nynějších zvyká Církve nebyli pokřtěni zrovna 
o Velikonocích, máme přec v tyto dny příčin dost, abychom s vděč
ným srdcem vzpomínali 1 na svůj křest. Nedopusťme, abychom my, 
kteří jsme s Kristem a v Kristu ožili k novému životu, upadli do 
nové smrli hříchu, nýbrž zachovejme si čistotu duše, abychom
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mohli slavili jednou věčné Velikonoce, kde radostné Aleluja ne
bude nikdy skončeno!

Zpěvy při kropeni svěcenou vodou o velikonoční době vzpomí
nají také vděčně na přijatou milost křtu svátého (viz str. 2).

I n 1 r o i I u s. Ps. 138.
Resurréxi, et adhuc te- 

cum sum, ailelúja: posuí- 
sti super me manum tuam, 
ailelú ja: mirébilis facta 
est sciéntia tua, ailelúja, 
ailelúja.

Ps. ib. 1-2. Dómine pro- 
básti me, et cognovísti me: 
tu cognovísti sessiónem 
meam, et resurrectiónem 
meam. '

í". Clória P atři. . .
O r a t i o

Deus, qui hodiérna die 
per Unigénitum tuum, ae- 
femitátis nobis adiium de- 
vícta mořte reserásti: vota 
nostra, quae praeveniéndo 
aspíras, étiam adjuvándo 
proséquere. Per eúmdem 
Dominům nostrum. . .

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Corínthios. 1. c. 5,7-8.

Vs t u p .  Ž. 138,18,5-6.
Vstal jsem  a jsem teď 

s tebou, aleluja. Vztáhl 
js i nade mnou ruku svou, 
aleluja, podivuhodné jest 
vědění tvé, aleluja, ale
luja.

Ž. tamt. 1-2. Hospodine, 
ty mne zpytuješ a znáš 
mne; ty znáš mé ulehnutí 
i vzkříšení mé.

Sláva O tc i. . .
M o d l i t b a

Bože, jenž js i dnešního 
dne skrze Jednorozeného 
svého smrt přemohl a brá
nu věcnosti nám otevřel, 
prosby naše, které nám 
sám předem vnukáš, rov
něž svou pomocí provázej. 
Skrze téhož P án a . . .

Č t e n í
z prvního listu sv. Pavla 
ke Korintským. 5, 7-8.

Židé musili o Velikonocích vyklidili z domu všechna jídla z kva
šené mouky a jisti k beránku pouze nekvašený chléb. Svatý Pavel 
srovnává hřích s kvasem a vyzývá nás, abychom všechen tento kvas 
ze svého srdce vyhostili, dříve než usedneme k velikonočním hodům.

Fratres. Expurgáte vetus Bratři, vyčisfte kvas sta- 
ferméntum, ut sitis nova rý, abyste byli těstem no- 
conspérsio, sicut estis ázy- vým, jelikož jste přesní;
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mi. EtenimPaschanosfrum vždyř i náš beránek jest 
immolátus est Christus. Ita- obětován, (totiž) Kristus, 
que epulémur: non in fer- Proto slavme hody nikoliv 
mento véteri, neque in fer- s kvasem starým, ani s kva
nt én to malítiae, et nequí- sem špatnosti a nešlechet- 
tiae: sed in ázymis since- nosti, nýbrž s přesnicemi 
ritátis, et veritátis. upřímnosti a pravdy.

C r a d u a l e .  Ps. 117, 2 4  et 1. S t upňový zpěv. Ž.117.
Haec dies, quam fecif Tentof jest den, je jž  u- 

Dóminus: exsultémus, et činil Hospodin; plesejme 
laetémur in ea. Confi- a radujme se v něm. IP. O- 
fémini Domino, quóniam stavujte Hospodina, neboř 
bonus, quóniam in saecu- jest dobrotiv, neboř na věky 
lum misericórdia ejus. (trvá) milosrdenství jeho.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
1. Cor. 5, 7. Pascha ÍT. 1. Kor. 5, 7. Kristus

nostrum immolátus est jest obětován, jakožto náš 
Christus. beránek velikonoční.

Sekvence
Po celý velikonoční oktáv se po Aleluja zpívá ještě krásná 

sekvence, která zvěsluje velikonoční radost. Složil ji  Wipo, dvorní 
kaplan Konráda 11. ( f  po r. 1048).

Víctimae Pascháli lau- Oběti velikonoční chvá-
des ímmolent Christiáni. ly ař křesřané obětují..

Agnus redémil oves: Beránek ovce vykoupil;
Christus ínnocens Patři re- Kristus nevinný Otce se 
conciliávit peccatóres. hříšníky smířil.

Mors et vita duéllo con- Smrt a život soubojem 
flixére mirándo: duxvitae, utkaly se podivným; kníže 
mórtuus, regnat vivus. života zemřev, vládne živý.

Die nobis Maria, quid Marie, o řekni nám, co 
vidísti in via? jsi uviděla tam?

Sepúlchrum Christi vi- Hrob Krista živého a 
véntis: et glóriam vidi re- slávu viděla jsem zmrtvých- 
surgéntis. vstalého.
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Angélicos testes, sudá- 
rium, et vestes.

Surréxit Christus spes 
mea: praecédet vos in Ga- 
lilaeam.

Scimus Christum sur- 
rexísse a mórtuis vere: tu 
nobis, victor Rex, miseré- 
re. Amen. Allelúja.

Svědky jeho, Anděly, 
rouška, šal tam ležely.

Vslalř Kristus, moje na
děje; svoje předejde do 
Galileje.

Víme nyní o pravdivém 
zmrtvýchvstání; Vítězný ty 
Králi ukaž nám své smi
lování. Amen, Aleluja 1

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Marcum. c. 16. podle Marka. 16, 1-7.
Radostnou udóiost Vzkříšení, která obrodila všecko stvoření, líčí

Evangelium jednoduchými slovy.
In illo lémpore: Maria 

Magdaléně, et Maria Ja- 
cóbi, et Salóme emérunt 
arómata, ut veniéntes ún- 
gerent jesum. Et valde ma
ne una sabbatórum, ve- 
niunt ad monuménium orto 
jam sole. Et dicébant ad 
ínvicem: Quis revólvet no
bis lápidem ab óstio monu- 
ménti? Et respiciéntes vi- 
dérunt revolútum lápidem. 
Erat quippe magnus valde. 
Et introeúntes in monumén- 
tum vidérunt júvenem se- 
déntem in dextris, coopér- 
tum štola cándida, et ob- 
stupuérunt. Qui dicit illis: 
Nolíte expavéscere: Jesum 
quaeritis Nazarénum, cru- 
cifíxum: surréxit, non est 
hic, ecce  locus, ubi posué- 
runt eum. Sed iie, dícile

Za onoho času Maria 
Magdalena a Maria (mat
ka) Jakubova a Salome 
nakoupily vonných věcí, 
aby přijdouce pomazaly 
Ježíše. A záhy zrána při
šly ke hrobu, když slunce 
již vyšlo. I pravily k sobě 
vespolek: „Kdo nám od
valí kámen ode dveří hro
bových?" A pohlédše u- 
zřely, že kámen je  odva
len. Byl toliž velmi veliký. 
A vešedše do hrobu, uzře
ly mládence, an sedí na 
pravici oděn rouchem bí
lým; i ulekly se. On pak 
řekl jim : „Nebojte se ; hle
dáte Ježíše Nazaretského, 
ukřižovaného; vstalř jest, 
není ho tuto; aj místo, 
kdež je j byli položili. Ale 
jděte a povězte učedníkům
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discípulis ejus, et Petro, 
quia praecédet vos in Ga- 
lilaeam: ibi eum vidébitis, 
sicut dixil vobis.

Et dicilur C re d o .

O ífe rto r iu m . Ps. 75.
Terra frémiiit, et quiévit, 

dum resúrgeret in judício 
Deus, allelúja.

S e c r e t a
Súscipe, quaesumus Dó- 

mine, preces pópuli tui 
cum oblafiónibus hostiá- 
rum: ut Paschálibus ini- 
tiáta mystériis, ad aeterni- 
tátis nobis medélam, te 
operánfe, profícianf. Per 
Dominům nostrum. . .

C o m m  unio. 1. Cor. 5 ,7-8.
Pascha nostrum immo- 

láfus est Chrisius, alle
lú ja: ítaque epulémur in 
ázymis sinceritátis, et ve- 
rilátis, allelúja, allelúja, 
allelúja.

P o s t c o m m u n i o
Spíritum nobis, Dómine, 

tuae caritátis infúnde: ut 
quos sacraméntis Paschá
libus satiásti, tua fácias 
pietále concórdes. Per Do
minům . . .  in unitáte ejús- 
dem Spiritus Sanct i . . .

jeho i Petrovi: .Předejde 
vás do Galilee, tam ho u- 
vidíte, jakož vám byl po
věděl.* “

Následuje C re d o .

Ob ě t o v á n í .  Ž. 75,9-10.
Země se zachvěla a 

ztichla, když Bůh povstal 
k soudu. Aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Přijmi, prosíme, Pane» 

modlitby lidu svého s po
danými dary obětními, aby 
velikonočními posvěceny 
tajemstvími, tvou mocí nám 
jako lék pro věčnost slou
žily. Skrze Pána našeho 
ježíše K ris ta ...

K p ř i j í m á n í .  l .K o r .5 .
Kristus jest obětován, 

jakožto beránek náš ve
likonoční, a lelu ja ; proto 
slavme hody s přesnicemi 
upřímnosti a pravdy, ale
luja, aleluja, aleluja.

P o  p ř i j í m á n í
Ducha své lásky nám, 

Pane, vlej a všechny, jež 
js i velikonočními svátost
mi nasytil, svou dobroti
vostí svornými učiň. Skrze 
Pána našeho. . .  v jednotě 
téhož Ducha Svatého . . .
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Na konci dnes kněz říká: k
íte, missa est, allelúja, Jděte, propuštěni jste, 

allelúja. aleluja, aleluja.
Deo grátias, allelúja, $ .  Bohu díky, aleluja, 

allelúja. aleluja.

Velikonoční pondělí
S h ro m á ž d ě n í u sv . P e t r a

.Uvedl vás Pán do země,
která teče mlékem a medem, aleluja!"

My všichni jsme byli uvedeni ze země poroby, v níž vládne satan, 
do země, která přeteká sladkostí Milosti Boží. Za to jsme povinni 
bez ustání velebili Pána, jenž svým Milosrdenstvím nám toto Štěstí 
připravil.
In tro itu s . E xo d .l3 ,5e t9 .

Introdúxit vos Dóminus 
in terram fluéntem lac, et 
mel, allelúja: et ut lex Do
mini semper sit in oře ve- 
stro, allelúja, allelúja.

Ps. 104, 1. Confitémini 
Domino, et invocáte no- 
m enejus: annuntiáte inter 
Gentes opera ejus.

tf. Gloria Patři. . .
O r a t i o

Deus, qui solemnitáte 
Pascháli mundo reméSia 
contulísti: pópulum tuum, 
quaesumus, coelésti dono 
proséquere; ut et perféc- 
tam libertátem cónsequi 
mereátur, et ad vitam pro- 
fíciat sempitérnam. Per 
Dominům nostrum . . .

Vs t u p .  2 Mojž. 13, 5 a 9.
Uvedl vás Pán do ze

mě, jež oplývá mlékem a 
medem, aleluja, aby zá
kon Hospodinův byl stále 
v ústech vašich, aleluja, 
aleluja.

Ž. 104,1. Chvalte Pána 
a vzývejte jméno je h o ; 
zvěstujte mezi národy dí
lo jeho.

H. Sláva O t c i . . .
Mo d l i t b a

Bože, jenž jsi slavností 
velikonoční světu spasných 
prostředků udělil, prosíme 
tě, abys dával lidu svému 
stále tento nebeský dar, 
by dokonalé svobody do
jiti hoden byl a k životu 
věčnému dospěl. Skrze 
Pána našeho . . .
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Léclio Čtení
Actuum Apostolórum. ze Skutkův apoštolských,

cap. 10, 37-43. 10, 37-43.
Slova dnešní Epištoly pronesl sv. Petr, když pohanského setníka 

Kornella a celý jeho dům připravoval ke křtu svátému. Poukazuje 
při tom na Vzkříšení Kristovo, jakožto záruku pravosti křesfanskéno 
učení. Všichni, kdož v božské poslání Kristovo věří, dojdou v jeho 
jméné odpuštění svých hříchů.

In diébus illis: StansPe- 
trus in médio plebis, dixit: 
Viri fratres, vos scitis, 
quod factum est verbum 
per univérsam Judaeam: 
incípiens enim a Galilaea, 
post baptísmum, quod 
praedicávit joánnes, Je- 
sum a Názareth: quómodo 
unxit eum Deus Spiritu 
Sancto, et virtúte, qui per- 
tránsiit benefaciéndo, et 
sanándo omneš oppréssos 
a diábolo, quóniam Deus 
erat cum illo. Et nos testes 
sumus omnium, quae fecit 
in regióne Judaeórum, et 
Jerusalem, quem occidé- 
runt suspendéntes in Ii- 
gno. Hune Deus suscitávit 
tértia die, et dědit eum ma
nifestům fíeri, non omni 
pópulo, sed téstibus prae- 
ordináfis a D eo: nobis, 
qui manducávimus, et bí- 
bimus cum illo, postquam 
resurréxit a mórtuis. Et 
praecépit nobis praedicá- 
re pópulo, et testificári, 
quia ipse est, qui consti-

V těch dnech Petr stoje 
před shromážděným lidem 
řekl: „Muži bratři, vy zná
te tu událost, která se sta
la po celém Judsku počí
najíc od Galilee po křtu, 
který hlásal Jan, totiž o Je 
žíši Nazaretském, kterak 
ho Bůh pomazal Duchem 
Svatým a mocí, a kterak 
on chodil dobře čině a 
uzdravuje všecky posedlé 
od ďábla, neboť Bůh byl 
s ním. A my jsme svědky 
všeho toho, co činil v kra
jině judské i v Jerusale
mě, jehož i usmrtili po
věsivše na dřevo. Toho 
Bůh vzkřísil třetího dne a 
dal mu, aby se ukázal vi
ditelně, nikoli všemu lidu, 
nýbrž svědkům od Boha 
předzřízeným, totiž nám, 
kteří jsme s ním jedli a 
pili po jeho zmrtvýchvstá
ní. 1 přikázal nám, ^ b y 
chom hlásali lidu a svěd
čili, že on jest ten, jenž 
byl od Boha ustanoven 
soudcem živých i mrtvých.
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tútus est a Deo judex vi- Jemu všickni proroci vy- ' 
vórum, et mortuórum. Huic dávají svědectví, že skrze 
omneš Prophétae testimó- jméno jeho dostanou od- 
nium pérhibent, remissió- puštění hříchů všichni, kdo 
nem peccatórum accípere v něho věří." 
per nomen ejus omneš, 
qui credunt in eum.
Graduale. Ps. 117,24 e i2 . Stupňový zpěv. Ž. 117.

Haec dies, quam fecit Tentof jest den, je jž  u- 
Dóminus: exsultémus, et činil P án ; veselme se a 
laetémur in ea. Dicat radujme se v něm. Rciž 
nunc Israel, quóniam bo- tedy, Israeli: „Ano, on jest 
nus: quóniam in saeculum dobrý; na věky trvá milo- 
misericórdia ejus. srdenství jeho.“

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Uf. Matth. 28, 2. Angelus Uf. Mat. 28, 2. Anděl 

Domini descéndit de coe- Páně sestoupil s nebe a 
lo: et accédens revólvit přistoupiv, odvalil kámen 
lápidem, et sedébat super a posadil se na něm. 
eum.

S e k v e n c e  jako v předešlou neděli (sir. 292).

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii t  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 24. podle Lukáše. 24, 13-35.
Jako oni dva učednici, kteří zarmouceni kráčeli do Emaus, po* 

cítili neobyčejnou radost a mír, když k nim Krislus — třebas hned 
nepoznán — mluvil a jim své proměněné tělo podol, tjak také my 
můžeme ve svátém Přijímání pocítit! sladkost Boha, je jž , neviditel* 
ného, milujeme.

In illo témpore: Duo ex Za onoho času dva z u- 
discípulis Jesu ibant ipsa čedníků Ježíšových šli to- 
die in castéllum, quod erat ho dne do městečka jmé- 
in spátio studiórum sexa- nem Emaus, které bylo 
gínta ab Jerusalem, nómi- vzdáleno od Jerusalema 
ne Emmaus. Et ipsi loque- honů šedesát. A ti hovo- 
bániur ad ínvicem de his řili spolu o všech těch
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omnibus, quae accíderant. 
Et factum est, dum fabu- 
laréntur, et secům quaere- 
renf: el ipse Jesus appro- 
pínquans ibat cum illis: 
óculi autem illórum tene- 
bántur, ne eum agnósce- 
rent. Et ait ad illos: Qui 
šunt hi sermónes, quos 
conférfis ad ínvicem am- 
bulántes, et estis tristes? 
Et respóndens unus, cui 
nomen Cléophas, dixit ei: 
Tu solus peregrínus es in 
Jerusalem, et non cogno- 
vísti, quae facta šunt in illa 
his diébus? Quibus ille 
dixit: Quae? Et dixérunt: 
de Jesu Nazaréno, qui fuit 
vir Prophéta potens in ope
re et sermone, coram Deo, 
et omni pópulo: et quómo- 
do eum tradidérunt summi 
sacerdótes et príncipes no- 
stři in damnatiónem mor- 
tis, et crucifixérunt eum. 
Nos autem sperabámus, 
quia ipse esset redemptú- 
rus Israel; et nunc super 
haec omnia, tértia dies esi 
hódie, quod haec facta 
šunt. Sed et mulíeres quae- 
dam ex nostris terruerunt 
nos, quae ante lucem fué- 
runt ad monuméntum, et, 
non invénto córpore ejus, 
venérunt, dicéntes se étiam 
visionem Angelórum vidís-

věcech, které se byly u- 
dály. I stalo se, když ho
vořili a sebe se dotazo
vali, že i Ježíš přiblíživ 
se bral se snimi ;  ale oči 
je jich  byly drženy, aby ho 
nepoznali. I řekl k nim: 
„Které jsou to řeči, jež 
spolu cestou vedete a jste 
smutni?" A jeden z nich, 
jménem Kleofáš, odpově
děv řekl jemu: „Ty-li je 
diný js i cizincem v Jeru
salemě a neseznal jsi těch 
věcí, které se tam staly 
v těchto dnech?" I řekl 
jim : „Které?" A oni pra
vili : „O Ježíši Nazaret
ském, jenž byl prorokem, 
mocným v činu i slově 
před Bohem a přede vším 
lidem; a kterak velekněží 
a náčelníci naši ho vydali, 
aby byl odsouzen k smrti, 
a ukřižovali je j. My však 
jsme se nadáli, že on to 
jest, jenž má vykoupit lid 
israelský; a nyní ke všemu 
tomu jest dnes třetí den 
od té doby, co se to stalo. 
Ale i některé ženy z na
šich poděsily nás; bylyř 
zrána u hrobu a nenalezše 
těla jeho, přišly a pravi
ly, že viděly také zjevení 
andělů, kteří praví, že jest 
živ. I odešli někteří z na
šinců ke hrobu a shledali
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se, qui dlcunt eum vívere. 
Et abiérunt quidam ex no
stris ad monuméntum: et 
ita invenérunt, sicut mu
líeres dixérunt, ipsum vero 
non invenérunt. Et ipse 
dixit ad eos: O stulti, et 
tardi corde ad credéndum 
in omnibus, quae locúti 
šunt Prophétae! Nonne 
haec opórtuit pati Chri- 
stum, et ita intráre in gló- 
riam suam? Et incípiens 
a Móyse et omnibus Pro- 
phétis, interpretabátur illis 
in omnibus scriptúris.quae 
de ipso erant. Et appro- 
pinquavérunt castéllo, quo 
ibant: et ipse se finxit 
lóngius ire. Et coegérunt 
illum dicéntes: mane no- 
bíscum, quóniam advespe- 
ráscit, et inclináta est jam 
dies. Et intrávit cum illis. 
El factum est, dum recúm- 
beret cum eis, accépit pa
nem, et benedíxit, ac fre- 
git, et porrigébat illis. Et 
apérti šunt óculi eórum, et 
cognovérunt eum: et ipse 
evánuit ex óculis eórum. 
Et dixérunt ad ínvicem: 
Nonne cornoslrum ardens 
erat in nobis, dum loque- 
rétur in via, et aperíret no
bis Scriptúras? Et surgén- 
tes eádem hora regréssi 
šunt in Jerusalem: et inve-

tak, jak  byly ženy pravily, 
jeho však nespatřili." Tu 
on pravil k nim: „O blá
hoví a váhaví srdcem k vě
ření všemu tomu, co mlu
vili proroci! Zdali nemusil 
to Kristus trpěti a tak ve
jiti do slávy své?" A po
čav od Mojžíše a všech 
proroků vykládal jim vše
cka Písma, která ' byla o 
něm. I přiblížili se k mě
stečku, do něhož šli, a on 
se dělal, jako by chtěl jiti 
dále, ale oni přinutili hó 
řkouce: „Zůstaň s námi, 
neb se připozdívá a den 
se již nachýlil." I vešel 
s nimi. A stalo se, když 
byl s nimi za stolem, vzav 
chléb požehnal je j a roz
lámav ho dával jim. I ote
vřely se oči je jich  a po
znali ho; ale on zmizel 
od nich. 1 řekli vespolek: 
„Zdali nehořelo v nás 
srdce naše, když k nám 
mluvil na cestě a vykládal 
nám Písm a?" A vstávše 
v touž hodinu vrátili se 
do Jerusalema a nalezli 
(tam) pohromadě jede
nácte (apoštolů) i ty, kte
ří byli s nimi, ani praví: 
„Pán vstal skutečně a u- 
kázal se Šimonovi." 1 vy
pravovali také oni, co se
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nérunt congregátos únde- 
cim, et eos, qui cum illis 
eranl, dicénles: quod sur- 
réxil Dóminus vere, ct ap- 
páruil Šimoni. Et ipsi nar- 
rábant, quae gesta erant 
in via; et quómodo cogno- 
vérunl eum in fractióne 
panis. Et dicltur Credo.
Of f e r t o r i um.  Mat. 2 8 ,2, :  

Angelus Domini descén- 
dit de coelo, et dixit mu- 
liéribus: Quem quaeritis, 
surréxit sicut dixit, allelúja.

S e c r e l a
Súscipe.quaesumus Dó- 

mine, preces pópuli (ui 
cum oblatiónibus hostiá- 
rum: ut Paschálibus ini- 
tiáta mystériis, ad aeierni- 
tátis nobis medélam, te 
operánte, profíciant. Per 
Dominům nostrum . . .
Co mmu ni o .  Luc. 24,34.

Surréxit Dóminus, et ap- 
páruit Petro, allelúja.

P o s t c o m m u n i o  
Spíritum nobis, Dómine, 

tuae caritátis infúnde: ut 
quos sacraméntis Paschá
libus satiásti, tua fácias 
pietáte concórdes. Per Do
minům nostrum . . .  in uni- 
táte ejúsdem Spiritus San- 
cti Deus . . .

stalo na cestě a kterak ho 
poznali v lámání chleba.

Následuje C re d o . 

ei6. O b ě t o v á n í .  Mat.28.
Anděl Páně sestoupil 

s nebe a řekl ženám: 
„Ten, jehož hledáte, vstal, 
jakož byl řekl, aleluja.*

T i c há  mp.dli tba 
Přijmi, prosíme, Pane, 

modlitby lidu svého s po
danými dary obětními, aby, 
velikonočními posvěceny 
tajemstvími, tvou mocí nám 
jako lék pro věčnost slou
žily. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .
K př i j í mání .  Luk.24,34.

Vstal Pán a zjevil se 
Petrovi, aleluja.

P o  p ř i j í m á n í  
Ducha své lásky nám, 

Pane, vlej a všechny, jež 
jsi velikonočními svátost
mi nasytil, svou dobroti
vostí svornými učiň. Skrze 
Pána n a š e h o ... v jedno
tě téhož Ducha Svatého 
Bůh . . .
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Neděle první po Velikonocích
S h ro m á ž d ě n í u sv. P a n k r á c e

„Plesejte Bohu, pomocníku našemu; 
jásejte Bohu Jakubovu!"

Dnešní neděle se nazývá Bílou (in albis sc. deposliís), jelikož 
tento den dříve novokřtěncl odkládal! svěj bílý křestní šat, ve kte* 
rém po celý oktáv velikonoční byli bohoslužbám přítomni. Vyměnili 
pouze šat, ale o Čistotu srdce musili pečovat! po celý život. —• 
U nás se tato neděle nazývá také „Provodní” a sice od toho, že 
novokřtěnci se ubírali v průvodu ke chrámu. Pro mnohého z nás byla 
Bílá neděle dnem prvního svátého Příjímání. Obnovme v sobě ducha 
nevinnosti, s kterým jsme kdysi poprvé přijali ve své srdce Boha.

Vstup mše svaté platí novokřtěncům, neboť oni jsou ty novoro
zené dítky, které ssají duchovní mléko Víry. Od prvních latinských 
slov Vstupu nese dnešní den také jméno „neděle Quasi modo”.

Introi tus.  1. Petr. 2 ,2 . 
Quasi modo géniti in- 

íántes, allelúja: rationábi- 
les, sine dolo lac concu- 
píscite, allelúja, allelúja, 
allelúja.

Ps. 80,2. Exsultáte Deo, 
adjulóri nostro: jubiláte 
Deo Jacob.

Gloria P atři. . .
Oratio

Praesla, quaesumus om- 
nípoiens Deus: ut qui Pa- 
schália festa perégimus; 
haec, te largiénte, móri- 
bus, et vita teneámus. Per 
Dominům nostrum . . .

L é c t i o
Epístolae beáti Joánnis 
Apóstoli. 1. Jo. 5, 4-10.

Svatý Pavel velebí v Eplštoli 
přem&há svět. Svědectví o svém 
ale i Otec a Duch Svatý.

V s t u p .  1. Petr. 2, 2.
Jakožto dítky novoroze

né, aleluja, požadujte či
stého mléka duchovního, 
aleluja, aleluja, aleluja.

Ž. 80, 2. Plesejte Bohu, 
pomocníku našemu; já 
sejte Bohu Jakubovu.

# . Sláva Ot c i . . .
Mo d l i t b a

Uděl nám, prosíme, vše
mohoucí Bože, abychom, 
kteří jsm e slavnosti veliko
noční dokonali, tvou ště
drostí v mravech a v životě 
je  zachovali. Skrze P ána. .

Č t e n í
z prvního listu sv. Jana 
Apoštola 5, 4-10.
moc víry v Ježíše Krista, která 

tožství podává nejen Kristus sám.
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Caríssimi: Omne, quod 
natum est ex Deo, vincit 
mundum: elhaec est victó- 
ria, quae vincit mundum, fi- 
des nostra.Quis esi, qui vin
cit mundum. nisi qui credit, 
quóniam Jesus est Fílius 
D ei? Hic est qui venit per 
aquam, et sánguinem, Je
sus Christus: non in aqua 
solum, sed in aqua, et sán- 
guine. Et Spiritus est, qui 
testificátur, quóniam Chri- 
stus est véritas. Quóniam 
třes šunt qui testimónium 
dant in coelo : Pater, Ver
bum, et Spiritus Sanctus: 
et hi třes unum šunt. Et 
třes šunt, qui testimónium 
dant in terra: Spiritus, et 
aqua, et sanguis: et hi třes 
unum šunt. Si testimónium 
hóminum accipimus, testi
mónium Dei majus est: 
quóniam hoc est testimó
nium Dei, quod majus est: 
quóniam iestificátus est de 
Fílio suo. Qui credit in 
Fílium Dei, habet testimó
nium Dei in se.

Alielúja, allelúja. 
t .  Mafth. 28, 7. In die 

resurrectiónis meae, dicif 
Dóminus, praecédam vos 
in Galilaeam. Allelúja.

Ý. Joann. 20, 26. Post 
dies octo, jánuis clausis,

Nejmilejší, všecko, co 
se zrodilo z Boha, pře
máhá svět, a to jest vítěz
ství, které přemáhá svět, 
víra naše. Kdo jest však, 
jenž přemáhá svět, leč len, 
kdo věří, že Ježíš jest Syn 
Boží? To jest ten, jenž 
přišel skrze vodu a krev, 
Ježíš Kristus, ne pouze vo
dou, nýbrž vodou a krví. 
Také Duch je  to, jenž 
vydává svědectví, neboť 
Duch jest pravda. Jsou 
zajisté tři, kteří vydávají 
svědectví na nebi, Otec, 
Slovo a Duch Svatý, a tito 
tři jedno jsou; a tři jsou, 
kteří vydávají svědectví na 
zemi, Duch a voda a krev, 
a tito tři v jedno jsou. 
Přijímáme-li svědectví lid
ské, svědectví Boží jest 
větší, neboř toto jest svě
dectví Boží, že vydal svě
dectví o Synu svém. Kdo 
věří v Syna Božího, má 
svědectví Boží v sobě.

Aleluja, aleluja, 
ý . Mat. 28, 7. „V den 

vzkříšení svého", praví 
Pán, „předejdu vás do 
G alileje." Aleluja.

Jan 20, 26. Po osmi 
dnech přišel Ježíš zavře-
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stetit Jesus in médio dis- nými dveřmi, postavil se 
cipulórum suórum, et dixit: uprostřed učedníků svých 
Pax vobis. Allelúja. a pravil: „Pokoj vám."

Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum joánnem. c. 20. podle Jana. 20, 19-31.
Malověrnost a pochybování svátého Tomáše o Zmrtvýchvstání 

Kristové dalo podnět k důkazu, jenž ̂ přesvědčil o pravdivosti nejen 
Apoštola, ale 1 nás, kteří jsme rovněž nebyli přítomni slavným dnům 
po Vzkříšení.

In illo témpore: Cum se- Za onoho času, když 
ro esset die illo, una sab- byl večer toho dne, prv- 
batórum, et fores essent ního to v týdnu, a pro 
clausae, ubi erant discípuli strach před židy dveře by- 
congregáti propter metům ly zavřeny (tam), kde byli 
Judaeórum: venit Jesus, et učedníci (shromážděni), 
stetit in médio, et dixit e is: Ježíš přišel a postavil se 
Pax vobis. Et cum hoc di- uprostřed a řekl jim : „Po- 
xísset, osténdii eis manus, koj vám." A to pověděv, 
et latus. Cavísi šunt ergo ukázal jim ruce i bok. 
discípuli, viso Domino. Di- I zaradovali se učedníci 
xit ergo eis íterum: Pax spatřivše Pána. Tu řekl 
vobis. Sicut misit me Pa- jim opět: „Pokoj vám; 
ter, et ego mitto vos. Haec jako mě poslal Otec, i já  
cum dixísset, insufflávit: posílám vás." A to pově- 
et dixit eis: Accípite Spí- děv dechl (na ně) a řekl 
ritům Sanctum: quorum re- jim: „Přijměte Ducha Sva- 
miséritis peccáta, remittún- tého; kterým odpustíte hří- 
tur eis: et quorum retinué- chy, odpouštějí se jim, a 
ritis, reténta šunt. Thomas kterým zadržíte, zadrženy 
autem unus ex duódecim, jsou." Tomáš však, jeden 
qui dícitur Dídymus, non ze dvanácti, který slově 
erat cum eis, quando venit Blíženec, nebyl s nimi, 
Jesus. Dixérunt ergo ei álii když přišel Ježíš. Tedy 
discípuli: Vídimus Dómi- druzí učedníci řekli jemu: 
num. Hle autem dixit eis: „Viděli jsme Pána." Ale
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Nisi vídero in mánibus 
ejus fixúram clavórum, et 
mitlam dígitum meum in 
locum clavórum, et mitlam 
manum meam in latus ejus, 
non credam. Et post dies 
octo, íterum erant discípu- 
li ejus intus, et Thomas 
cum eis. Venit Jesus jánuis 
clausis, et stetit in médio, 
et dixit: Pax vobis. Deinde 
dicit Thomae: Infer dígi
tum tuum huc, et vide ma- 
nus meas, et affer manum 
tuam, et mitte in latus 
meum: et noli esse incré- 
dulus, sed fidélis. Respón- 
dil Thomas, et dixit e i : 
Dóminus meus, et Oeus 
meus. Dixit ei Jesus: Quia 
vidísti me, Thoma, credi- 
dísti: beáti, qui non vidé- 
runt, et credidérunt. Multa 
quidem, et ália signa fecit 
Jesus in conspéctu disci- 
pulórum suórum, quae non 
šunt scripta in libro hoc. 
Haec autem scripta šunt, 
ut credális, quia Jesus est 
Christus Fílius D ei: et ut 
credéntes, vitam habeátis 
in nómine ejus. Credo.

Of f e r t o r i um.  Matth.2 8 , 2 , 5  

Angelus Domini descén- 
dit de coelo, et dixit mulié- 
ribus: Quem quaeritis, sur- 
réxit, sicut dixit, allelúja.

on řekl jim : „Neuzřím-Ii 
v rukou jeho rány hřebův 
a nevpustím-li prstu svého 
na místo hřebův a nevlo- 
žím-li ruky své v jeho bok, 
neuvěřím." A po osmi 
dnech byli učedníci jeho 
opět uvnitř a Tomáš s ni
mi. Tu přišel Ježíš zavře
nými dveřmi a postaviv 
se mezi ně řekl: .Pokoj 
vám." Potom dí Tomášo
vi : .Vlož prst svůj sem 
a viz ruce mé a vztáhni 
ruku svou a vpusť v bok 
můj: a nebudiž nevěřící, 
nýbrž věřící." Tomáš od
pověděl a řekl jemu: .Pán 
můj a Bůh můj 1“ Řekl mu 
Ježíš: .Ž e  js i mě uviděl, 
Tomáši, uvěřil js i ; blaho
slavení, kteří neviděli a u- 
věřili." A mnoho jiných 
divů činil Ježíš před svý
mi učedníky, které nejsou 
psány v knize této. Tyto 
však jsou napsány, abyste 
uvěřili, že Ježíš jest Vy
kupitel, Syn Boží, a aby
ste věříce měli život věčný 
ve jménu jeho.

Následuje Credo.

,6. O b ě t o v á n í .  Mat. 28.
Anděl Páně sestoupil 

s nebe a řekl ženám : 
„Ten, jehož hledáte, vstal, 
jakož byl řekl, aleluja."
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S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Súscipe můnera, Dómi- Přijmi, prosíme, Pane, 

ne, quaesumus, exsulfántis dary jása jící Církve; a jíž 
Ecclésiae: et cui causam js i poskytl příčinu takové- 
tantigaúdiipraestitísti,per- ho veselí, dej také okusili 
pétuae fructum concéde ovoce věčné radosti. Skrze 
laetítiae. Per Dominům. . .  Pána našeho . . .
Communi o .  Joan.20,27. K p ř i j í má n í .  Jan20,27.

Mitte manum tuam, et Vpusť ruku svou a se- 
cognósce loca clavórum, znej místa hřebů, aleluja; 
allelúja: et noli esse in- a nebuď nevěřícím, nýbrž 
crédulus, sed fidélis, alle- věřícím, aleluja, aleluja, 
lúja, allelúja.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Quaesumus Dómine Prosíme, Pane, Bože 

Deus noster: ut sacrosánc- náš, abys nejsvětější la
ta mystéria, quae pro re- jemství, která jsi na ochra- 
paratiónis nostrae muními- nu znovuzrození našeho 
ne contulísti, et praesens ustanovil, lékem nyní i 
nobis remédium esse fá- v budoucnu pro nás uči- 
cias, et futúrum. Per Dó- nil. Skrze Pána našeho 
minum nostrum . . .  Ježíše Krista . . .

O s t a t n í  m o d l i t b y  až do N a n e b e v s t o u p e n í  
P á n ě

Nepřipadá-H svátek nějakého světce, přibírají se od pondělka 
po Bílé neděli až do pótku po oktávu Nanebevstoupení Páně ještě 
dvě další modlílby: ke cti Panny Marie a proti pronásledovatelům 
Církve nebo za Papeže.

2. Ke c t i  P a n n y  M a rie

O r a t i o  M o d l i t b a
Concéde nos fámulos Popřej nám, služební- 

tuos, quaesumus Dómine kům svým, prosíme, Pane 
Deus, perpétua mentis, et Bože, abychom se těšili 
córporis sanitáte gaudére: ze stálého zdraví duše a 
et gloriósa beátae Maríae těla a na slavnou přímluvu
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semper Vírginis inlerces- blahoslavené Marie, vždy 
sióne, a praesénti liberári Panny, od zármutku ny- 
tristítia, ei aetérna pér- nějšího živoia vysvoboze* 
frui laetítia. ni byli a věčné požívali

radosti.
S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a

Tua Dómine, propitia- Tvou slitovností, Pane, 
tióne, et beátae Maríae a přímluvou blahoslavené 
semper Vírginis inlerces- Marie, vždy Panny, nechf 
sióne, ad perpétuam, at- nám tato oběf prospívá 
quepraeséntemhaecoblá- k věčnému i časnému bla- 
tio nobis profíciat prospe- hu a míru. 
ritátem, et pacem.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Sumptis, Dómine, salú- Přijavše, Pane, potravu

tis nosirae subsídiis: da spásy své, prosíme, aby- 
quaesumus, beátae Maríae chom všudy byli chráně- 
semper Vírginis patrocíniis ni přispěním blahoslavené 
nos ubíque prótegi; in cu- Marie, vždy Panny, na je- 
jus veneratióne, haec tuae jíž počest jsm e toto obě- 
obtúlimus majestátů tovali velebnosti tvojí.

5. P r o t i  p r o n á s le d o v a te lů m  C ír k v e  
(Víz první neděli adventní, sir. 54)

N ebo za P a p e ž e  
(Viz první neděli adventní, sir. 54)

Neděle druhá po Velikonocích
J á  jsem pastýř dobrý a znám ovečky své 
a znají mne m oje.'

V nedělích po Velikonocích zabývá se Církev svátá svou radostí 
nad Zmrtvýchvstáním Kristovým. Dnes vyzývá spravedlivé, 1. j .  tv, 
kdož jsou obmyti v krví Vykupitele, k plesání, neboť se přesvědčili, 
že milosrdenstvím Božím jsou naplněna nebesa i země. Prosí s námi, 
aby naše radost trvala bez konce.

Introi tus .  Ps. 52, 5-6. Vstup.  Ž. 32, 5-6.
Misericórdia Domini Plna jest země milostí 

plena est terra, allelúja: Páně, aleluja. Slovem Pá-
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verbo Domini coeli firmáti ně nebesa jsou upevněna, 
šunt, allelúja, allelúja. aleluja, aleluja.

Ps. ib. 1. Exsultáte justi Ž. tamt. 1. Jásejte, spra- 
in Domino: rectos decet vedliví, v Pánu, neboť na 
collaudátio. upřímné sluší se prozpě

vovali chválu.
Ý. Gloria Patři . . .  Sláva O tc i. . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, qui in Fílii tui hu- Bože, jenž js i ponížením 

militáte, jacéntem mundum Syna svého, padlý svět po- 
erexísti: fidélibus tuis per- zdvihl, uděl věrným svým 
pétuam concéde laetítiam: trvalého plesání, aby ti, 
ut quos perpétuae mortis jež  js i  před pádem do 
eripuísti cásibus, gaúdiis věčné smrti zachránil, ra- 
fácias pérfrui sempitérnis. dosti požívali věčných. 
Per eúmdem Dominům . .  Skrze téhož Pána . . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.

L é c i i o Č t e n í
Epístolae beáti Petři Apó- z prvního listu sv. Petra 
stolí. 1. cap. 2, 21-25. Apoštola. 2, 21-25.

Syn Boží se vtělil proto, aby nás vykoupil a aby nám dal příklad 
bohulibého života. Jestliže on — Spravedlivý — trpělivě nesl všecky 
urážky a bolesti, které jsme mu způsobili, jak musíme býti my 
ochotni odpouštěli těm, kteří nám zlé činil

Caríssimi. Christus pas- 
sus est pro nobis, vobis 
relínquens exémplum, ut 
sequámini vestígia ejus. 
Qui peccátum non fecit, 
nec invénius est dolus in 
ore ejus: qui cum male- 
dicerétur, non maledicé- 
bat: cum paterétur, non 
comminabátur: tradébat 
autem judicánti se injúste: 
qui peccáta nostra ipse

Miláčkové, Kristus irpěl 
pro nás, zůstavuje vám 
příklad, abyste následo
vali šlépějí jeho. On hří
chu neučinil, aniž se na
lezla lesf v ústech jeho ; 
když mu spílali, nespílal 
v odvetu; když trpěl, ne
hrozil, nýbrž odevzdával 
(se) tomu, jenž soudí spra
vedlivě. On vznesl naše 
hříchy sám na svém těle
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pértulit in córpore suo su
per lignum: ut peccátis 
mórtui, jusfítiae vivámus: 
cujus livóre sanáli esfis. 
Erátis enim sicul oves er- 
rántes, sed convérsi eslis 
nunc ad pastorem et epís- 
copum animárum vestrá- 
rum.

Allelúja, allelúja.
t r. Luc. 24, 35. Cogno- 

vérunt discipuli Dominům 
jesum in fractióne panis. 
Allelúja.

# . Joan. 10,14. Ego sum 
pastor bonus: ef cognósco 
oves meas, et cognóscunt 
me meae. Allelúja.

na dřevo, abychom odu- 
mrouce hříchům, žili spra
vedlnosti; jeho zsinalostí 
byli jste uzdraveni. Byli 
jste zajisté jako ovce blou
dící, ale nyní jste se obrá
tili ku pastýři a biskupu 
duší svých.

Aleluja, aleluja.
Luk. 24, 35. Poznali 

učedníci Pána Ježíše při 
lámání chleba. Aleluja.

f .  Jan 10, 14. Já  jsem 
pastýř dobrý a znám ovce 
své a znají mne moje. 
Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Joannem. c. 10. podle Jana. 10,11-16.
Kristus může svrchovaným právem o sobě říci, že Je pastýř dobrý, 

nebof dal za nás svůj život. Slova dnešního svátého Evangelia jsou 
pobídkou i vzorem pro všecky ty, kdož od Krista dostal! úřad 
pastýře duší.

In illo témpore: Dixit 
JesusPharisaeis: Ego sum 
pastor bonus. Bonus pa
stor ánimam suam dat pro 
óvibus suis. Mercenárius 
autem, et qui non est pastor, 
cujus non šunt oves pró- 
priae, vidět lupum venién- 
tem, et dimíttit oves, et fu- 
git: et lupus rapit, et dis- 
pérgit oves: mercenárius 
autem fugit, quia mercená-

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl fariseům: „Já jsem 
pastýř dobrý. Dobrý pa
stýř dává život za ovce 
své. Nájemník však, totiž 
ten, kdo není (pravý) pa
stýř, jehož nejsou ovce 
vlastní, vida vlka, an jde, 
opouští ovce a utíká; a 
vlk lapá a rozhání ovce. 
Nájemník pak utíká, po
něvadž jest nájemník a
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rius est, et non pértinet ad 
eum de óvibus. Ego sum 
pastor bonus: et cognósco 
meas, et cognóscunt me 
meae.Sicut novitme Pater, 
et ego agnósco Patrem: et 
ánimam meam pono pro 
óvibus meis. Et álias oves 
hábeo, quae non šunt ex 
hoc ovili: et illas opórtet 
me addúcere, et vocem 
meam aúdient, et fiet unum 
ovíle, et unus Pastor.

Et dicitur C re d o .

Of f e r t or i um.  P s .62.
Deus, Deus meus, ad te 

de luče vígilo: et in nó- 
mine tuo levábo manus 
meas, allelúja.

Secr e t a
Benedictiónem nobis, 

Dómine, cónferat salutá- 
rem sacra semper oblátio: 
ut, quod agit mystério, vir- 
túte perfíciat. Per Domi
nům nostrum. . .

nezáleží mu na ovcích. 
Já  jsem  pastýř dobrý a 
znám své a znají mne mo
je . Jako mne zná Otec, 
i já  znám Otce, a život 
svůj dávám za ovce své. 
Mám ještě jiné ovce, které 
nejsou z tohoto ovčince; 
také ty musím přivésti, a 
hlas můj slyšeli budou, 
a bude jeden ovčinec a 
jeden pastýř."

Následuje C re d o . 

O b ě t o v á n í .  Ž. 62 , 2a3 .
Bože, Bože můj, toužím 

po tobě hned od svítání; 
a ve jménu tvém budu 
zdvíhati ruce své, aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Požehnání spasné, Pa

ne, nechf nám skýtá usta
vičně svátá obět, aby, co 
v tajemství představuje, to 
mocí svou dokonala. Skrze 
Pána našeho. . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.

Communi o .  Joan.10,14.
Ego sum pastor bonus, 

allelúja: et cognósco oves 
meas, et cognóscunt me 
meae, allelúja, allelúja.

P o s t c o m m u n i o  
Praesta nobis, quaesu- 

mus omnípotens Deus: ut

K p ř i j í má ní .  Jan 10,14.
Já jsem pastýř dobrý, 

aleluja; a znám ovce své 
a znají mne moje, aleluja, 
aleluja.

P o  p ř í j í m á n í  
Uděl nám, prosíme, vše

mohoucí Bože, abychom
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vivificatiónis tuae grátiam se po obdržení tvé milosti 
consequéntes, in fuo sem- oživující tvým povždy ho- 
per múnere gloriémur. Per nosili darem. Skrze Pána 
Dominům nostrum. . .  našeho Ježíše Krista . . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.

Neděle třetí po Velikonocích
„Chválili chci Pána, dokud jsem živ; 
prozpěvovali chci Bohu svému!'

Celý svět je  nucen chváliti Boha pro jeho podivuhodná díla. 
I nepřátelé Boží, salan a jeho přivržencl, jsou nuceni vyznávali 
slávu Boží. Nám však nesmí úžas vynutili hrůzu z Boží mocí, nýbrž 
rozjímání o jeho nekonečné dobrotě, kterou si o Velikonocích 
zvláště připomínáme.

Introi tus .  Ps. 65,1-2.
Jubiláte Deo omnis ter- 

ra, allelúja: psalmum dí- 
cite nómini ejus, allelúja: 
dáte glóriam laudi ejus, 
allelúja, allelúja, allelúja.

Ps. ib. 3. Dícite Deo, 
quam terribília šunt opera 
tua Dóminel in multitúdi- 
ne virtútis tuae mentiéntur 
tibi inimíci tui.

Gloria Patři . . .

O r a t i o
Deus, qui errántibus, ut 

in viam possint redíre ju- 
stítiae, veritátis tuae lumen 
osténdis: da cunctis, qui 
christiána professióne cen- 
séntur, et illa respúere, 
quae huic inimíca šunt nó
mini ; et ea quae šunt apta,

Vst up.  Z. 65,1-2. ,  
Plesejte Bohu všecky ze

mě, aleluja! Opěvujte jmé
no jeho, alelu ja; vzdejte 
čest na oslavu jeho, ale
luja, ajeluja, aleluja.

Ž. tamt. 3. Rcete Bohu: 
„Jak úžasné jsou skutky 
tvoje! Pro nesmírnost moci 
tvé lichotí tobě dokonce i 
nepřátelé tvoji."

# . Sláva Ot c i . . .

M o d l i t b a  
Bože, jenž bloudícím 

zjevuješ světlo pravdy své, 
aby se na cestu spravedl
nosti vrátit! mohli, dej 
všem, kteří se ku křesťan
skému vyznání hlásí, aby 
zavrhovali, co odporuje 
jménu křesťanskému a ná-
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sectári. Per Dominům no- sledovali, co se s ním sho- 
strum Jesum Christum . . .  duje. Skrze P á n a . . .

Druhá a třetí modlitba, viz sir. 305.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae beáli Petři Apó- z prvního listu sv. Petra 
stoli. 1. cap. 2, 11-19. Apoštola. 2, 11-19.

Tento svět není naším konečným sídlem. Proto ani Kristus po 
svém vítězství nad ďáblem a světem nám nedal tohoto v užívání; 
ústy sv. Petra nám dnes připomíná, že jsme pouze poutníky na této 
zemi. Život křesťana musí býti čistý a cudný, neboť jenom tak se 
přivedou k mlčení nerozumní lidé, kteří nechtějí v Církvi Kristově 
zřítí dílo Boží. Celým životem svým musíme chválili Pána.

Caríssimí: Obsecro vos 
tamquam ádvenas, et pe- 
regrínos abstinére vos a 
carnálibus desidériis, quae 
mílitant advérsus ánimam, 
conversatiónem vestram 
inter Gentes habéntes bo
nám: ut in eo, quod de- 
tréctant de vobis tamquam 
de malefactóribus, ex bo- 
nis opéribus vos conside- 
rántes, gloríficent Deum in 
die visitatiónis. Subjécti 
ígitur estóte omni humánae 
creatúrae propter Deum : 
sivé regi, quasi praecel- 
lénti; sivé dúcibus, tam
quam ab eo missis ad vin- 
díctam malefactórum, lau- 
dem vero bonórum: quia 
sic est volúntas Dei, ut be- 
nefaciéntes obmutéscere 
faciátis imprudéntium hó- 
minum ignorántiam: quasi 
líberi, et non quasi velá- 
men habéntes malítiae li-

Miláčkové, napomínám 
vás, abyste jakožto cizinci 
a poutníci zdržovali se tě
lesných žádostí, které bo
juji proti duši; veďte život 
dobrý mezi pohany, aby 
v tom, v čem vám nyní 
utrhají jako zločincům,pro 
dobré skutky vaše, pozo
rujíce je , velebili Boha 
v den navštívení. Poddáni 
buďte všelikému zřízení 
lidskému pro Boha, buďto 
králi jako (pánu) nejvyš- 
šímu, aneb vladařům ja 
kožto těm, kteří jsou po
sláni od něho ku potre
stání zločinců a k pochva
le dobrých; neboť tak jest 
vůle Boží, abyste dobře 
činíce umlčovali nevědo
most lidí nerozumných ; 
jako svobodní, a ne jako 
lidé, kteří svobodu mají 
za zástěru zloby, nýbrž ja 
ko služebníci Boží. Všecky
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berlátem, sed sicut servi 
Dei. Omneš honoráte: fra- 
temitátem dilígite: Deum 
timéte: regem honorificá- 
te. Servi súbdiii eslóte in 
omni timóre dóminis, non 
tanlum bonis, et modéstis, 
sed étiam dýscolis. Haec 
est enim grétia: in Christo 
Jesu Domino nostro.

Allelúja, allelúja.
Ps. 110, 9. Redem- 

ptiónem misii Dóminus pó- 
pulo suo. Allelúja.

Lucae 24, 46. Opor- 
tébat pati Christum, ef re- 
súrgere a mórtuis: et ita 
intráre in glóriam suam. 
Allelúja.

ctěte, bratrstvo milujte,Bo
ha se bojte, krále v ucti
vosti mějte. Služebníci, 
poddáni buďte ve vší bázni 
pánům, nejen dobrým a 
mírným, nýbrž i zlým. To 
zajisté je  milost (v Kristu 
Ježíši, Pánu našem).

Aleluja, aleluja.
Ž. 110, 9. Vykoupen! 

poslal Pán lidu svému. 
Aleluja.

Lukáš 24, 46. Bylo 
třeba, aby Kristus trpěl a 
vstal zmrtvých a tak vešel 
do slávy své. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joannem. c. 16. podle Jana. 16,16-22.
Dnešní odstavec sv. Evangelia líčí loučení Kristovo s  apoštoly 

před jeho Nanebevstoupením, které pomalu připravoval a nabízel 
apoštolům útěchyplné myšlenky. Musilo to být! pro né bolestné, 
když je jich  nesmírné radost ze Vzkříšení měla tak krátce trvali I 
Touhu míti Krista neustále viditelně u sebe poctfuje v duši každý 
dokonalý křesfan, orolo i pro něho platí slova, pronesená k apo* 
stolům. Po krátké bolesti a smutku nastane věčné radost.

In illo tempóre: Dixit 
Jesus discípulis suis: Mó- 
dicum, et jam non vidébi- 
tis me: et íterum módicum, 
et vidébitis me: quia vado 
ad Patrem. Dixérunt ergo 
ex discípulis ejus ad ínvi- 
cem : Quid est hoc, quod 
dicit nobis: módicum, et

Za onoho času Pán Je
žíš řekl učedníkům svým: 
„Maličko, a již neuzříte 
mne, a opět maličko, a 
uzříte mě, poněvadž jdu 
k Otci.* I řekli někteří 
z učedníků jeho k sobě 
vespolek: „Co jest to, co 
nám praví: .Maličko a ne-
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non vidébitis me: et íterum 
módicum, et vidébitis me, 
et quia vado ad Patrem? 
Dicébant ergo: Quid est 
hoc, quod dicit, módicum? 
nescímus, quid lóquitur. 
Cognóvit autem jesus, quia 
volébant eum interrogáre, 
et dixit eis: De hoc quae- 
ritis inter vos, quia dixi: 
Módicum, et non vidébitis 
me: et íterum módicum, et 
vidébitis me. Amen, amen 
dico vobis: quia plorábi- 
tis, et flébitis vos, mundus 
autem gaudébit: vos autem 
contristabímini, sed tristí- 
tia vestra vertétur in gaú- 
dium. Múlier cum parit, tri- 
stítiam habet, quia venit 
hora ejus: cum autem pe- 
pérerit púerum, jam  non 
méminit pressúrae propter 
gaúdium, quia natus est 
homo in mundum. Et vos 
ígitur nunc quidem trislí- 
tiam habétis, íterum autem 
vidébo vos, et gaudébit cor 
vestrum: et gaúdium ves- 
trum nemo tollet a vobis.

El dicitur C re d o .

Of f e r l or i um.  Ps. 145,2.
Lauda ánima mea Do

minům: laudábo Dominům 
in vita mea: psallam Deo 
meo, quámdiu ero, alle
lúja.

uzříte mne, a opět maličko, 
a uzříte mě‘ a ,poněvadž 
jdu k O tci? ‘ “ Pravili tedy: 
„Co jest to, co dí: .M a
ličko?' Nevíme co praví.* 
I poznal Ježíš, že se ho 
chtěli tázati, a řekl jim: 
„O tom se tážete mezi 
sebou, že jsem řekl: .M a
ličko, a neuzříte mne, a 
opět maličko, a uzříte mě?‘ 
Amen, amen pravím vám: 
Vy budete kvílili a plakali, 
ale svět se bude radovali; 
vy se budete rmoutit, ale 
zármutek váš obrátí se v 
radost. Žena, když rodí, 
má zármutek, neboť přišla 
hodina je jí ;  když však po
rodila dítko, již nepama
tuje na bolest pro radost, 
že se narodil člověk na 
svět. Tak i vy máte nyní 
zármutek, avšak opět vás 
uzřím, a radovali se bude 
srdce vaše, a radosti vaší 
nikdo neodejme od vás.*

Následuje C re d o .

Ob ě t o v á n í .  Ž. 145,2.
Chval duše má, Pána. 

Chválili budu Pána v ži
votě svém; oslavovati bu
du Boha svého, dokud živ 
budu, aleluja.

313



His nobis Dómine, my- Těmito tajemstvími, Pa- 
stériis conferátur, quo ter- ne, nechf se nám dostane, 
réna desidéria mitigántes, čímž bychom pozemské žá- 
discámus amáre coeléstia. dosti krotili a učili se mi- 
Per Dominům nostrum Je- lovati věci nebeské. Skrze 
sum Christum . . .  Pána našeho . . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.

Co mmuni o .  Jo an .16 ,16. K p ř i j í má ní .  Jan 16,16.
Módicum, el non vidé- Maličko, a neuzříte mne,

bitis me, allelúja: iterum aleluja; opět maličko, a 
módicum, et vidébitis me, uzříte mne, neboť jdu k 
quia vado ad Patrem, al- Otci, aleluja, aleluja, 
lelúja, allelúja.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í  £ {
Sacraménta quae súmp- Svátosti, jež jsme při-

simus, quaesumus Dómi- jali, prosíme, Pane, nechf 
ne, et spirituálibus nos in- nás obnoví jakožto pokrm 
staúrent aliméntis, et cor- pro duši a ochrání jakož- 
porálibus tueántur auxíliis. to pomoc pro tělo. Skrze 
Per Dominům nostrum . . .  Pána našeho. . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a

Neděle čtvrtá po Velikonocích
„Chvalte Pána všecky země; prozpěvujte jménu jehot*

Nestačíme Bohu děkovat! za dobrodiní spásy. Proto musí naše 
srdce novými a novými diky Boha velebiti. — Svět bude na nás 
neustále dorážet! a sváděli nás k nevděčnosti; proto musíme vy
prošovali si stále pomoc s hfiry, kde jedině sídlí naše všecko Blaho.

Int roi t us .  P s .9 7 ,le t2 . V s t u p .  Ž. 97, l a 2 .
Cantáte Domino cánti- Pějte Pánu píseň novou, 

cum novum, allelúja: quia aleluja, neboť zázračné 
mirabília fecit Dóminus, učinil Pán věci, aleluja, 
allelú ja: ante conspéctum Před zraky národů zjevil

Géntium revelávit jusfítiam spravedlnost svou, aleluja, 
suam, allelúja, allelúja, aleluja, aleluja.

1 allelúja.
I Ps. ib. 1. Salvábit sibi Ž. tamt. 1. Pomáhala

déxtera ejus: et bráchium mu pravice jeho a rámě 
sanctum ejus. svaté jeho.

j V. Gloria Patři. í ' .  Sláva Ot c i . . .
O r a f i o  M o d l i t b a

Deus, qui fidélium men- Bože, jenž činíš, že 
tes uníus éfficis voluntátis: mysle věřících stejné jsou 
da pópulis tuis id amáre vůle, dej, ať lid tvůj mi- 

uod praecipis, id desi- luje to, co přikazuješ, a 
eráre quod promíttis: ut po tom touží, co slibuješ, 

inter mundánas varietátes aby uprostřed změn to- 
ibi nostra fixa sint corda, hoto světa srdce naše ko- 
ubi vera šunt gaúdia. Per tvila tam, kde pravá jest 
Dominům nostrum. . .  blaženost. Skrze P á na . . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.

L é c  t i o Č t e n í
Epísiolae b. jacó b i Apó- z listu svátého Jakuba Apo- 
stoli. cap. 1, 17-21. štola. 1,17-21.

Naše díky musí býti .proto bez konce, že to dobré, co snad 
na sobě pozorujeme, nemáme ze sebe, nýbrž jest to dar Boží. Není 
naší zásluhou, že jsme se stali kresfany, kteří jsou milovanými 
dítkami Božími; ze své vlastní vůle nám dal zrodili se Slovem na 
křtu Svatém. Jak tedy musíme se snažili ctnostným životem slout! 
a být! syny Božími I

Caríssimi. Omne datum Miláčkové, všecko dání 
optimum, et omne donum dobré a každý dar doko- 
perféctum desúrsum est, nalý jest shůry, sestupuje 
descéndens a Patře lúmi- od Otce světel, u něhož 
num, apud quem non est není proměny ani z obratu 
transmutátio, nec vicissi- zastínění. Dobrovolně za- 
túdinis obumbrátio. Volun- jisté zplodil nás slovem 
tárie enim génuit nos ver- pravdy, abychom byli ja- 
bo veritátis, ut simus iní- kouši prvotinou tvorstva 
tium áliquod creatúrae jeho. Víte to, milovaní
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ejus. Sciiis, fratres mei di- 
lecfíssimi. Šit autem omnis 
homo velox ad audiéndum: 
tardus autem ad loquén- 
dum, et tardus ad iram. Ira 
enim viri, justítiamDei non 
operátur. Propterquod ab- 
jiciéntes omnem immundí- 
tiam, et abundántiam ma- 
lítiae, in mansuetúdine sus- 
cípite ínsitum verbum, 
quod potest salváre áni- 
mas vestras.

Allelúja, allelúja.
Uf. Ps. 117, 16. Déxtera 

Domini fecit virtútem: déx
tera Dómini exaltávit me. 
Allelúja.

Rom. 6, 9. Christus 
resúrgens ex mórtuis, jam 
non móritur: mors illi ultra 
non dominábitur. Allelúja.

bratři moji. Budiž však 
každý člověk rychlý k sly
šení, ale zdlouhavý k mlu
vení, zdlouhavý ke hněvu, 
neboť hněv člověka ne
koná spravedlnosti Boží. 
Proto odvrhnouce všecku 
nečistotu a všechen po
zůstatek špatnosti, ujměte 
v tichosti vštípené slovo, 
které může spasiti duše 
vaše.

Aleluja, aleluja.
Ý. Ž. 117, 16. Pravice 

Páně činí divý; pravice 
Páně mne povýšila, ale
luja.

Řím. 6, 9. Kristus 
vstav zmrtvých neumírá 
již ; smrt nad ním déle už 
nepanuje. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánn. c. 16. podle Jana. 16, 5-15.
Dnes opět slyšíme, jek Vykupitel těšil před svým Nanebcvstou- 

pěním apoštoly. Nebudou jim opuštěni, neboř sešle jim Ducha 
Svatého, který je  teprve naučí tomu, co Kristus o sobě a Otci 
mluvil. Duch Svatý také světu ozřejmí, že nevěra je  hřích, že 
Kristus byl Spravedlivý a že jeho zmrtvýchvstáním byl vynesen soud 
nad ďáblem a jeho následovníky.

In illo témpore: Dixit Je- Za onoho času Pán Je- 
sus discípulis suis: Vado žíš řekl učedníkům svým: 
ad eum, qui misit m e: et „Jdu k tomu, jenž mě po- 
nemo ex vobis intérrogat slal, a nikdo z vás neptá 
me: quo vadis? Sed quia se mě: ,Kam jd e š ? ' Ale 
haec locútus sum vobis, že jsem vám ty věci mlu-
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tristítia implévit cor ve- 
strum. Sed ego veritátem 
dico vobis: éxpedit vobis, 
ut ego vadam: si enim non 
abíero, Paráclitus non vé- 
niet ad vos: si autem abíe- 
ro, mittam eum ad vos. Et 
cum vénerit ille, árguet 
mundum de peccáto, et de 
justítia, et de judício. De 
peccáto quidem, quia non 
credidérunt in me: de ju
stítia vero, quia ad Patrem 
vado, et jam non vidébitis 
me: de judício autem, quia 
princeps hujus mundi jam 
judicátus est. Adhuc multa 
hábeo vobis dícere: sed 
non potéstis portáre mo- 
do. Cum autem vénerit iile 
Spiritus veritátis, docébit 
vos omnem veritátem. Non 
enim Ioquétur a semetípso: 
sed quaecúmque aúdiet, 
Ioquétur, et quae ventúra 
šunt, annuntiábit vobis. lile 
me clarificébit: quia de 
meo accípiet, et annun- 
tiábil vobis. C re d o .

O f f e r t o r i u m .  Ps. 65.
Jubiláte Deo univérsa 

ierra, psalmum dícite nó- 
mini ejus: veníte, et audite, 
etnarrábo vobis, omneš qui 
timétis Deum, quanta fe
cit Dóminus ánimae meae, 
allelúja.

vil, zármutek naplnil srdce 
vaše. Ale já  pravdu pra
vím vám: Jest vám uži- 
tečno, abych já  odešel, 
neboť, neodejdu-li, Utěši
tel nepřijde k vám; odej- 
du-li, pošlu ho k vám. A 
on přijda, usvědčí svět 
z hříchu a ze spravedlno
sti a ze soudu; z hříchu, 
že nevěří ve mné: ze spra
vedlnosti, že jdu k Otci, a 
již neuzříte mne, ze soudu 
pak, že kníže tohoto světa 
již  jest odsouzen. Ještě 
mnoho mám mluviti vám, 
ale nemůžete nyní snésti. 
Když však přijde onen 
Duch pravdy, naučí vás 
všeliké pravdě, neboť ne
bude mluviti sám od sebe, 
nýbrž co uslyší, bude mlu
viti a příští věci zvěstuje 
vám. On mě oslaví, neboť 
z mého vezme a zvěstuje 
vám."

Následuje C r e d o .

O b ě t o v á n í .  Ž .65,i-2 «iá.
Plesejte Bohu všecky ze

mě, pěj te píseň jménu jeho. 
Pojďte a slyšte; i budu vy
pravovat! vám všem, kteří 
se bojíte Boha, jak veliké 
věci Bůh učinil duši mé, 
aleluja.
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S e c r e l a  T i c h a  m o d l i t b a
Deus, qui nos per hujus Bože, jenž js i nás skrze 

sacrifícii veneránda com- vznešené společenství s 
mércia, uníus summae di- touto obětí učinil. účast- 
vinitátis partícipes effecí- nými jediného a nejvyš- 
sti: praesta quaesumus; ut, šího Božství, dej, prosíme, 
sicut tuam cognóscimus abychom jako tvou po- 
veritátem, sic eam dignis znáváme pravdu, tak jí  
móribus assequámur. Per důstojnými dosáhli mravy. 
Dominům nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

Druhá a třeli modlitba, viz sir. 305.

Co mmuni o .  joan. 16. K př i j í mání ,  ja n  16, 8.
Cum vénerit Paráclitus Až přijde Utěšitel Duch 

Spiritus verilátis, ille ér- pravdy, on usvědčí svět 
guet mundum de peccáto, z hříchů, spravedlnosti a 
et de justítia, et de judí* soudu, aleluja, aleluja, 
cio, allelúja, allelúja.

P o s t c o m m u n i o  P o p ř i  j í m á n í
Adésto nobis, Dómine Přispěj nám, Pane, Bo- 

Deus noster: ut per haec, že náš, abychom tím, co 
quae fidéliter súmpsimus, jsme u víře přijali, od hří- 
et purgémur a vítiis, et a chů očištěni a ze všelikých 
perículis omnibus eruá- nebezpečí vytrženi byli. 
mur. Per Dominům . . .  Skrze Pána našeho . . .

Druha a třetí modlitba, viz sir. 305.

Neděle pátá po Velikonocích
.Prozpěvujte Pánu a hlásejte den po dni Spasení Jeho 1“

Celý svět by měl hlaholiti chválou, Bohu vzdávanou, neboť pro 
své nekonečné Milosrdenství nás spasil. Velebme Boha za to, že 
nás počítá mezi svůj lidi — Teď, když jest Bůh opět usmířen, má' 
žeme mu směle předkládat! své prosby, jelikož však nevíme, co 
Jest k našemu prospěchu, prosme, aby nám Bůh sám vnuknul, zač 
se máme modlili.
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I nt roi tus .  Is. 48, 20. V s t u p .  Isaiáš 48, 20.
Vocem jucunditátis an- Hlasem radostným to 

nuntiáte, et audiátur, alle- zvěstujte, aby to bylo zná- 
lúja: annuntiáte usque ad mo, aleluja. Zvěstujte to 
extrémům terrae: liberávil až do končin země: Pán 
Dóminus pópulum suum, vykoupil lid svůj, aleluja, 
allelúja, allelúja. aleluja.

Ps. 65,1-2. Jubiláte Deo Ž, 65, 1-2. Plesejte Bo- 
omnis terra, psalmum dí- hu všecky země. Píseň 
cite nómini ejus: dáte gló- pějte jménu jeho ; vzdejte 
riam laudi ejus. čest na oslavu jeho.

Uf. Gloria P atři. . .  V. Sláva Ot c i . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, a quo bona cunc- Bože, od něhož všechno 

ta procédunt, largíre sup- dobro pochází, uděl po- 
plícibus tuis: ut cogitémus, korně tě prosícím, aby- 
te inspiránte, quae recta chom tvým vnukáním my- 
sunt; et te gubemánte, slili, co pravé jest, a tvým 
éadem faciámus. Per Dó- vedením to konali. Skrze 
minum nostrum, . .  Pána našeho. . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Jacóbi Apó- z listu svátého Jakuba 
stoli. cap. 1, 22-27. Apoštola. 1, 22-27.

Víra bez dobrých skutků Je neplodná. Nestačí pouze věřili, nýbrž 
Je třeba poznané pravdy uváděli ve skutek. Nezapomeňme tedy po 
Velikonocích na své nadšení, v kterém se teď zrcadlíme, nýbrž po
užijme ho pro všeliký dobrý skutek.

Caríssimi: Estéte íactó- Miláčkové, buďte čini- 
res verbi, et non auditóres teli slova, a ne posluchači 
tantum: falléntes vosmet- toliko, oklamávajíce sami 
ípsos. Quia si quis auditor sebe. Neboť je-li někdo 
est verbi, et non factor: posluchačem slova, a ne 
hic comparábitur víro con- činitelem, ten se podobá 
sideránfi vultum nativitátis člověku, jenž patří na při-
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suae in spéculo: conside- 
rávit enim se, et ábiit, et 
slalim oblílus est, qualis 
fúeril. Qui autem perspé- 
xerit in legem perféctam 
libertátis, e( permánserit in 
ea, non auditor obliviósus 
factus, sed factor óperis: 
hic beátus in facto suo erif. 
Si quis autem putat se re- 
ligiósum esse, non refrae- 
nans linguam suam, sed 
sedúcens cor suum, hujus 
vana est relígio. Relígio 
munda, ei immaculáta apud 
Deum, et Patrem, haec est: 
Visitáre pupíllos, et víduas 
in tribulatióne eórum, et 
immaculátum se custodíre 
ab hoc saeculo.

Allelúja, allelúja.
Surréxiť Christus, et 

illúxit nobis, quos redémit 
sánguine suo. Allelúja.

Joan. 16, 28. Exívi a 
Patře, et veni in mundum: 
íterum relínquo mundum, et 
vado ad Patrem. Allelúja.

rozenou tvářnost svou v 
zrcadle: on totiž na sebe 
popatří a odejde a hned 
zapomene, jaký byl. Kdo 
však prohlédne v dokonalý 
zákon svobody a při něm 
vytrvá, nejsa posluchačem 
zapomínavým, nýbrž čini
telem díla, ten bude bla
hoslaveným ve svém ko
nání. Domnívá-li se pak 
někdo, že jest nábožný, 
ale nedrží na uzdě svého 
jazyka, nýbrž klame srdce 
své, toho nábožnost jest 
bez užitku. Nábožnost čistá 
a neposkvrněná před Bo
hem a Otcem je  tato: Na- 
vštěvovati sirotky a vdovy 
v soužení je jich  a zacho- 
vati se neposkvrněným od 
tohoto světa.

Aleluja, aleluja.
Kristus vstal zmrtvých 

a v záři zjevil se nám, které 
vykoupil krví svou. Aleluja.

Ý. Jan 16,28. Vyšel jsem 
od Otce a přišel jsem na 
svět; opět opouštím svět 
a jdu k Otci. Aleluja.

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Joann. c. 16. podle Jana. 16, 23-30.
Kristus se nám slavně zapřísáhl, že nebeský Otec nám dá všecko, 

zač je j budeme pro zásluhy Spasitelovy prošiti. Buďme tedy jeho 
dokonalými učedníky a pak s naprostou jistotou očekávejme, že se 
všecka naše přání splní.
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In illo témpore: Dixit Je- 
sus discípulis suis: Amen, 
amen dico vobis: si quid 
peiiéritis Patrem in nómi- 
ne meo, dabit vobis. Usque 
modo non petístis quid- 
quam in nómine meo: Pé- 
tife, et accipiétis, ut gaú- 
dium vestrum sit plenům. 
Haec in provérbiis locútus 
sum vobis. Venil hora, cum 
jam non in provérbiis lo- 
quar vobis, sed palam de 
Patře annuntiábo vobis. In 
illo die in nómine meo pe- 
tétis: et non dico vobis, 
quia ego rogábo Patrem 
de vobis: ipse enim Pater 
amat vos, quia vos me amá- 
stis, et credidístis, quia ego 
a Deo exívi. Exívi a Patře, 
et veni in mundum: íterum 
relínquo mundum, et vado 
ad Patrem. Dicunt ei discí- 
půli ejus: Ecce nunc pa
lam lóqueris, et provér- 
bium nullum dicis. Nunc 
scimus, quia scis omnia, et 
non opus est tibi, ut quis 
te intérroget: in hoc cré- 
dimus, quia a Deo exísti.

Ct dtcitur C r e d o .

Of f e r t o r i um.  P s .65.
Benedícite Centes Do

minům Deum nostrum, et 
obaudíte vocem laudis

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Amen, amen pravím vám: 
Budete-li zač prošiti Otce 
ve jménu mém, dá vám. 
Až dosavad jste  neprosili 
za nic ve jménu mém: 
proste, a vezmete, aby ra
dost vaše byla úplná. Toto 
jsem  vám mluvil v podo
benstvích ; přichází hodi
na, kdy nebudu již mlu- 
viti vám v podobenstvích, 
nýbrž zjevně budu vám 
zvěstovati o Otci. V ten 
den budete prosili ve jm é
nu mém; a nepravím vám, 
že já  budu prošiti Otce 
za vás, nebof Otec sám 
miluje vás, protože vy jste 
milovali mne a uvěřili jste, 
že jsem já  vyšel od Bo
ha. Vyšel jsem od Otce 
a přišel jsem na svět; 
opět opouštím svět a jdu 
k O tci.“ Rkou jemu učed
níci jeho : „Aj, nyní mlu
víš zjevně a žádného po
dobenství nepravíš; nyní 
víme, že znáš všecko a ne
máš potřebí, aby se tě kdo 
tázal; proto věříme,že js i 
od Boha vyšel.” C r e d o .

O b ě t o v á n í .  Z .6 5 ,8 -9 a 2 0 .
Velebte, národové, Pá

na, Boha našeho, a roz
hlašujte mocně chválu je -

321 li



ejus: qui pósuif ánimam 
meam ad vilám, el non 
dědil commovéri pedes 
m eos: benedíctus Dómi- 
nus, qui non amóvit de- 
precaliónem meam, el mi- 
sericórdiam suam a me, 
allelúja.

ho, nebof duši mou za* 
choval při životě a nedo
pustil, aby poklesly nohy 
mé. Veleben budiž Pán, 
jenž nezamítl prosby mé 
a neodvrátil milosrdenství 
svého ode mne, aleluja.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Súscipe, Dómine, fidé- Přijmi, Pane, prosby 

lium preces cum oblatióni- věřících s obětními dary, 
bushostiárum: ut per haec abychom pomocí těchto 
piae devotiónis offícia, ad úkonů zbožné oddanosti 
coeléstem glóriam tran- k nebeské dospěli slávě, 
seámus. Per Dominům . . .  Skrze Pána našeho . . .

Druhá e třetí modlitbo, viz sfr. 305.

Co mmu n i o .  Ps. 95, 2. K př i j í mání .  Ž.95,2.
Cantáte Domino, alle- Zpívejte Pánu, aleluja, 

lúja: cantáte Domino, et Zpívejte Pánu a velebte 
benedícite nomen e ju s: jméno je h o ; blahoslavte 
bene nuntiáte de die in den ze dne spásu jeho, 
diem salutáre ejus, alle- aleluja, aleluja, 
lúja, allelúja.

P o s t c o m m u n i o
Tríbue nobis, Dómine, 

coeléstis mensae virtúte 
satiátis, et desideráre quae 
recta šunt, et desideráta 
percípere. Per Dominům 
nostrum. . .

P o  p ř i j í m á n í
Uděl nám, Pane, kteří 

jsme silou nebeského sto
lování nasyceni, abychom 
toužili po tom, co pravé 
jest, a touženého dosáhli. 
Skrze Pána našeho. . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305.
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Křížové či prosebné dni
(v pondělí, v úterý a ve středu)

„Každý, kdo prosí, bére; a kdo hledá, nalézá, 
a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Aleluja/

Křížovými čl prosebnými dny (Ferlae rogalionum) se nazývají 
tři poslední dni před Nanebevstoupením Páně. Své jméno mají od 
toho, že věřící se ubírají s  křížem v průvodě a za neustálých proseb 
a modliteb volají k Bohu o milosrdenství 1 Zavedl je  v V. století 
biskup Mamertus z Vlenne v jižní Francii, když byla tato krajina 
stihána Božími tresty. Odtud se tento zvyk velice rychle rozšířil 
po celé Církvi. Na rozdíl od staršího průvodu 25. dubna nazývá se 
tento průvod „Litaniae minores". Kněžstvo vychází s lidem do polí 
a zahrad a prosí Boha o úrodu; za odvrácení moru, hladu, války, 
krupobití, jakož i hříchu, bludu a nevěry, kteréžto tři poslední věcí 
bývají příčinou trestů Božích. Ten sice ví, čeho potřebujeme, chce 
však na nés, abychom je j za to prosili, abychom si stéle připomí
nali, že ve všem závisíme na Bonu. Litanie, které se při tom kněz 
$ lidem modlí (viz Přídavek), jsou vzorem vytrvalé modlitby. Lid 
se ubírá v průvodě či procesí (od lal. slova procedere, kráčeli 
vpřed, putovati) na znamení, že hledá milosrdenství Božího. Do 
svého průvodu zve všecky svaté a světice, aby je jich  přímluvou 
byl spíše vyslyšen.

Při průvodě a následující mši sv. užívá se fialové barvy boho
služebné na znamení kajícností, které máme zapotřebí, abychom 
došli vyslyšení.

Stejný průvod a mše sv. konají se také na sv. Marka 25. dubna 
(Litaniae matores), kdy pučící úroda má nejvíce potřebí požeh
nání Božího. Tento průvod vznikl v Římě již před Řehořem Velikým 
a spojení s dnem sv. Marka jest jen nahodilé a pozdějšího data

Mše svátá prosebná
Nejvyšší Pán náš Jest tvrzí naší a útočištěm, kam se můžeme 

bezpečně utéci před zlobou pekla a světa. Víme, že Je j nalezneme 
v posvěceném chrámu jeho, kde vyslýchá všecky naše pokorné 
prosby. Hledejme je j tam tedy a buďme jisti, že se smiluje nad 
námi, zrovna jako se smiloval nad králem Davidem, jak to v dneš
ním Vstupu dosvědčuje.

I nt roi t us .  Ps.  17, 7. V s t u p .  Ž. 1 7 ,7 .
Exaudívit de templo sanc- Vyslyšel z chrámu svá

to suo vocem meam, allelú- tého svého volání mé, ale
je : et clamor meus in con- luja; a nářek můj před 
spéclu ejus introívit in au- tváří jeho přišel k uším 
res ejus, allelúja, allelúja. jeho, aleluja, aleluja.
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Ps. ib. 2-3. Díligam te Ž. tamt. 2-3. Miluji tě, 
Dómine virtus mea: Dómi- Pane, sílo m á! Pán jesi 
nus íírmaménfum meum, tvrz má a útočiště mé a 
et refugium meum, et li- vysvoboditel můj. 
berátor meus.

Gloria P atři. . .  Sláva Ot c i . . .
V této mši se neříká ani „Sláva na výsostech Bohu*, ani „Věřím*.

O r a t i o  M o d l i t b a
Praesta, quaesumus om- D ej, prosíme, všemo- 

nípotens Deus, ut qui in houcí Bože, abychom, kte- 
affliclióne nostra de tua ří v soužení svém ve tvou 
pietáte confídimus, contra dobrotivost doufáme, proti 
advérsa omnia, tua sem- všelikému protivenství po
per protectióne muniámur. vždy tvou záštitou chrá- 
Per Dóminum nostrum. . .  něni byli. Skrze P á n a . . .

Druhá a třetí modlitba, viz str. 305; ve velikonočním týdnu říká 
se pouze modlitba proti pronáší. Církve nebo za Papeže.

L é c t i o  C l e n í
Epístolae beáti Jacóbi z listu svátého Jakuba 
Apóstoli. c. 5, 16-20. Apoštola. 5, 16-20.

První podmínkou vyslyšení našich proseb jest lítost nad spá* 
chanými hříchy, kterou se vracíme opět k Bohu, je jž  jsme hříchy 
opustili. Druhou podmínkou pak jest vytrvalost v modlitbě, kterou 
dokazujeme svou pokornou důvěru v nekonečné milosrdenství Boží. 
Svými modlitbami můžeme pomocí í druhým, jímž Bůh na naší pří* 
mluvu udílí svou Milost.

Caríssimi. Confitémini Bratři, vyznávejte se 
altérutrum peccáta vestra, jedni druhým z hříchů 
et oráte pro ínvicem, ut svých a modlete se za 
salvémini: multum enim sebe vespolek, abyste byli 
válet deprecátio jusii as- uzdraveni. Mnoho může 
sídua. Elías homo erat sí- modlitba spravedlivého u- 
milis nobis passíbilis: et silovná. Eliáš byl člověk 
oratióne orávit ut non plúe- podrobený utrpením jako 
ret super terram, et non my, a prosil modlitbou, 
pluit annos třes, et menses aby nepršelo (na zemi); 
sex. Et rursum orávit: et i nepršelo po tři roky a

r1 coelum dědit plúviam, et
terra dědit fructum suum. 

1 Fratres mei, si quis ex vo- 
bis erráverit a veritáte, et 
convérterit quis eum: scire 
debet, quóniam qui con- 
vérti fécerit peccatórem 
ab erróre viae suae, sal- 
vábit ánimam ejus a mor- 

I te, et opériet multitúdinem
peccatórum.

Allelúja.
t .  Ps. 117, 1. Confité

mini Domino, quóniam bo
nus: quóniam in saeculum 
misericórdia ejus.

šest měsíců. A opět se 
modlil; i vydalo nebe déšť, 
a země dala úrodu svou. 
Bratři moji, jestliže by 
kdo mezi vámi zbloudil 
od pravdy, a někdo by 
ho obrátil, věz, že kdo 
odvrátí hříšníka od bludné 
cesty jeho, vysvobodí du
ši jeho od smrti a přikryje 
množství hříchů.

Aleluja.
Ž. 117, 1. Oslavujte 

Pána, nebof jest dobrotiv, 
neboť na věky (trvá) mi
losrdenství jeho.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii t  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 11. podle Lukáše. 11, 5-13.
Když lidé, kteří v přirovnání k nekonečně dobrému Bohu jsou 

zlými, dovedou na prosby svých přátel těmto prokazovali jenom 
dobro, čím spíše nám je  prokáže Bůh, jenž louží nám dávali ze 
svých pokladů I Mnohdy nás nechává trochu čekali na vyslyšení, 
ale ne proto, že nám nechce činili dobře, nýbrž, aby nás přiměl 
k větší pokoře a k uznání naší závislosti na něm. Jeho slova 
v dnešním Evangeliu však jsou slavnou přísahou, že vytrvale pro* 
šicího nikdy neodmítne. Nesmíme tedy o tom pochybovali!

In illo témpore: Dixit Je- Za onoho času Pán Je- 
sus discípulis suis: Quis žíš řekl učedníkům svým: 
vestrum habébit amícum, .Kdo z vás bude míti pří- 
et ibit ad illum média noc- tele, jenž, půjde-li k němu 
te, et dicet l ili : Arnice, o půlnoci a řekne-li mu: 
cómmoda mihi třes panes, .Příteli, půjč mi tři chleby, 
quóniam amícus meus ve- neboť přítel můj přišel z 
nit de via ad me, et non cesty ke mně, a nemám, 
hábeo quod ponam ante co bych mu předložil/ od- 
illum; et ille deíntus re- povídaje z vnitřka by mu 
spóndens,dicat: Nolimihi řekl: , Nečiň mi obtíže;
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molésfus essc, jam óstium dveře jsou již zavřeny a 
clausum esf, el púeri mei dítky mé jsou se mnou na 
mecum šunt in cubíli, non loži: nemohu vstáli a dáti
possum súrgere, et dare 
tibi. Et si Hle perseverá- 
verit pulsans: dico vobis, 
etsi non dabit illi surgens, 
eo quod amícus ejus sit, 
propter improbitátem ta- 
men ejus surget, et dabit 
illi quotquot habet neces- 
sários. Et ego dico vobis: 
Petite, et dábitur vobis: 
quaerite, et inveniétis: pul- 
sáte, et aperiétur vobis. 
Omnis enim qui petit, ác- 
cipit: et qui quaerit, ín- 
venit: etpulsánti aperiétur. 
Quis autem ex vobis pa
trem petit panem, numquid 
Iépidem dabit illi? Aut 
piscem; numquid pro pis
ce serpéniem dabit illi? 
Aut si petíerit ovum: num
quid pórriget illi scorpió- 
nem? Si ergo vos cum sitis 
mali.nostis bona data dare 
fíliis vestris: quanto magis 
Pater vester de coelo da
bit spíritum bonům peién- 
tibus se?

Of f e r t o r i um.  Ps.108.
Confitébor Domino ni- 

mis in ore meo: et in mé- 
dio multórum laudábo 
eum, qui ástitit a dextris 
paúperis: ut salvam fáce-

lobě‘ ? (A jestliže on tlouci 
nepřestane), pravím vám: 
Ačkoli vstana nedá jemu 
proto, že jest přítelem 
jeho, přece pro neodbyt- 
nosi jeho vstane a dá mu, 
kolik potřebuje. 1 já  pra
vím vám: Proste a bude 
vám dáno, hledejte a na
leznete; tlucte a bude vám 
otevřeno; neboťkaždý, kdo 
prosí, béře; a kdo hledá, 
nalézá, a tomu, kdo tluče, 
otevře se. Zdali kdo z vás 
podá synu svému kámen, 
když ho jako otce bude 
prošiti za chléb? Aneb 
jestli za rybu, zdali místo 
ryby dá jemu hada? Aneb 
bude-li ho prošiti za vejce, 
zdali podá jemu štíra? 
Jestliže tedy vy, jsouce zlí, 
umíte dobré dary dávali 
dítkám svým, čím spíše 
Otec váš nebeský dá du
cha dobrého těm, kteří ho 
prosí. “

Ob ě t o v á n í .  Ž. 108,30-31.
Slaviti budu velmi Pána 

ústy svými a ve shromáž
dění valném chváliti je j 
budu, neboť postavil se 
chudému po pravici, aby
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ret a persequéntibus áni- vysvobodil od pronásledo- 
mam meam, allelúja. vatelů duši mou, aleluja.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a

Haec múnera, quaesu- Tyto dary, prosíme, Pa- 
mus Dómine, et víncula ne, nechť rozváží pouta 
nosirae pravitátis absól- našich nepravostí a tvého 
vanf, et tuae nobis mise- milosrdenství nám dary 
ricórdiae dona concílient. zjednají. Skrze Pána na- 
Per Dominům nostrum. . .  šeho Ježíše Krista. . .

Druhá s třetí modlitba, viz sir. 306; ve velikonočním týdnu říká 
se pouze modlitba proti pronáší. Církve nebo za Papeže.

Communi o .  Luc.11,9-10. K p řijím ání.Luk.11,9-10.

Pétite, et accip iétis: Proste a bude vám dá-
quaerite, et inveniétis: no, hledejte a naleznete, 
pulsáte, et aperiétur vo- tlucte a bude vám otevře- 
bis: omnis enim qui petit, no, neboťkaždý, kdo prosí, 
áccipit: et qui quaerit, ín- béře; a kdo hledá, nalézá, 
venit : et pulsánti aperié- a tomu, kdo tluče, bude 
tur, allelúja. otevřeno, aleluja.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í má n í

Vota nostra, quaesumus Prosby naše, prosíme, 
Dómine, pio favóre prosé- Pane, milostivou přízní 
quere: ut dum dona tua in provázej, abychom dary 
tribulatiónepercípimus.de tvoje v soužení svém při- 
consolatióne nostra in tuo ja li a takto svojí útěchou 
amóre crescámus. Per Dó- v lásce k tobě rostli. Skrze 
minum nostrum. . .  Pána našeho. . .

Druhé a třetí modlitba, viz str. 306; ve velikonočním^týdnu říká 
se pouze modlitba proti pronésl. Církve nebo za Papeže.

327



Nanebevstoupení Páně
S h ro m á ž d ě n í u sv. P e t r a

„Vystupoval Bůh za plesání. Pán za zvuku polnic.*
Nanebevstoupením korunoval Kristus svůj boholldský život na 

světě. Vyšel oa Otce svého, aby se nám učinil ve všem podobným 
o sňal s nás odsouzení, které na nás naši prarodičové uvalili. 
Svým umučením a svou smrtí zničil dluhopis, jímž jsme byli za* 
psáni peklu. Ukázal nám svým životem, čím jsme povinni Bohu a 
jak mu máme sloužili. Svým zmrtvýchvstáním nám dokázal, že jest 
pravý Bůh a že všecka jeho slova zde na zemi ma/í věčnou plot* 
nost. Po skončeném díle odchází opět ke svému Otci, na jehož 
pravici sedí. ještě jednou se objeví, ole pak zasedne k Soudu, 
jehož rozsudky budou po celou věčnost plaliti. Ti, kdož mu uvěřili 
a dle Jeho slov žili, budou sním po celou věčnosl kralovali v ne* 
konečné blaženosti. Ti, kdož jím povrhli, budou po celou věčnost 
zavrženi a mučili budou sami sebe v pekle. Pro co se rozhodneme?

Radujme se s Církvi svátou, která dnes jásá nad triumfálním 
vstupem svého božského Chotě do Nebe a upřeme no loto místo 
blaženosti syou mysl a své srdce 1

I n t r o i t u s .  Act. 1, 11.  Vs t u p .  Skut. 1,11.
Viri Galilaei, quid admi- Muži galilejští, proč hle- 

rámini aspicléntes in coe- dítě s úžasem do nebe? 
lum? allelúja: quemádmo- Aleluja, jak  jste ho viděli 
dumvidístiseumascendén- vstupovali na nebe, tak 
tem in coelum, ita véniet, přijde, aleluja, aleluja, 
allelúja, allelúja, allelúja. aleluja.

Ps. 46,2. Omneš gentes Ž. 46 ,2 . Tleskejte ruka- 
plaúdite mánibus: jubiláfe ma všichni národové; ple- 
Deo invoce exsultatiónis. sejtenadBohem sjásáním .

V. Gloria Patř i . . .  V'. Sláva Ot c i . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Concéde, quaesumus Popřej, prosíme, vše- 

omnípotens Deus: ul qui mohoucí Bože, abychom, 
hodiérna die Unigénitum kteří věříme, že dnešního 
tuum Redemptórem no- dne Jednorozený tvůj, Vy- 
strum ad coelos ascendís- kupitel náš, na nebesa 
se crédimus: ipsi quoque vstoupil, sami také myslí 
mente in coeléstibus ha- v nebesích dleli. Skrze
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bitémus. Per eúmdem Dó- téhož Pána našeho Ježíše 
minum nostrum . . .  Krista, Syna tvého. . .

L é c t i o  Č t e n í
Actuum Apostolórum. ze Skutků Apoštolských, 

c. 1, 1-11. 1, 1-11.
Svatý Apoštol Lukáš vypravuje ve Skutcích Apoštolských o ra

dostné události Nanebevstoupení Páně.
Primům quidem sermo

nem feci de omnibus, o 
Theóphile, quae coepit Je- 
sus fácere et docére, us- 
que in diem, qua, praecí- 
piens Apóstoiis per Spíri- 
tum Sanctum, quos elégit, 
assúmpius est: quibus et 
praebuit seípsum vivum 
post passiónem suam in 
multis arguméntis, per dies 
quadragínta appárens eis, 
et loquens de regno Dei. 
Et convéscens, praecépit 
eis, ab Jerosólymis ne dis- 
céderent, sed exspectá- 
rent promissiónem Patris, 
quam audístis (inquit) per 
os meum: quia Joánnes 
quidem baptizávit aqua, 
vos autem baptizabímini 
Spiritu Sancto non post 
multos hos dies. Igitur 
qui convénerant, interro- 
gábant eum, dicéntes: Dó- 
mine, si in témpore hoc 
restítues regnum Israel? 
Dixit autem eis: Non est 
vestrum nosse témpora vel 
moménta, quae Pater pó-

První knihu složil jsem, 
Theofile, o všech těch vě
cech, které Ježíš činil a 
učil od počátku až do dne, 
ve kterém byl vzat do ne
be, dav příkaz skrze Du
cha Svatého apoštolům, 
jež byl vyvolil a jimž se 
také ukázal živý po svém 
utrpení mnoha důkazy, zje
vuje se jim po čtyřicet dní 
a mluvě o království Bo
žím. A když s nimi jedl, 
poručil jim, aby neodchá
zeli z Jerusalema, nýbrž 
aby očekávali zaslíbení 
Otcovo, kteréž (vece) „sly
šeli jste z úst mých; ne
boř Jan křtil vodou, vy 
však budete pokřtěni Du
chem Svatým po dnech 
nemnohých". 1 tázali se 
ho ti, kteří se byli shro
máždili, řkouce: „Pane, 
v tomto-li čase obnovíš 
království pro Israele?" 
Ale on řekl jim : „Nepří
sluší vám znáti časy neb 
chvíle, které Otec usta
novil mocí sobě vlastní,
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suit in sua potestéte; sed avšak obdržíte sílu, když 
accipiétis virtútem super- na vás sestoupí Duch Sva- 
veniéntis Spiritus Sancti in tý, a budete mi svědky 
vos, et éritis mihi testes in v Jerusalemě a po všem 
Jerúsalem, et in omni Ju- Judsku i Samařsku a až 
daea, et Samaria, et usque do končin země.'* A to 
ad úliimum terrae. Gt cum pověděv, by] vyzdvižen 
haec dixísset, vidéntibus před je jich  zraky, a oblak 
illis, elevátus est, et nubes vzal je j s očí je jich . A jak 
suscépit eum ab óculis hleděli upřeně do nebe, 
eórum. Cumque intuerén- když se tam ubíral, aj dva 
tur in coelum eúntem illum, muži stáli u nich v rouše 
ecce duo viri astitérunt bílém a řekli: „Muži ga- 
juxta illosin véstibus albis, lilejští, proč stojíte hledí- 
qui et dixérunt: Viri Ga- ce do nebe? Ten Ježíš, 
lilaei, quid statis aspicién- který vzat jest od vás do 
tes in coelum? Hic Jesus, nebe, přijde tak, jak jste 
qui assúmpfus est a vo- ho viděli do nebe jiti." 
bis in coelum, sic véniet, 
quemádmodum vidísiis 
eum eúntem in coelum.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
<®r. Ps. 46, 6. Ascéndit Ž. 46,6. Vstoupil Bůh 

Deus in jubilatióne, et Dó- za plesání, Pán za zvuku 
minus in voce tubae. AI- polnic. Aleluja.
Ielúja.

t .  Ps. 67,18-19. Dómi- V. Ž. 67,18-19. Pán (při- 
nus in Siná in sancto, as- chází) se Sinaje do sva- 
céndens in altům, captí- týně, vstupuje na výsost a 
vam duxit captivitátem. jako zajatce vede s sebou 
Allelúja. zajetí. Aleluja.

Evangel ium
t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Marcum. c. 16. podle Marka. 16, 14-20.
Evangelium popisuje ještě králce událostí po Zmrtvýchvstání Vy* 

kupitele.kdy dává svým vyvoleným Apoštolům poslední naučeni a 
rozkaz šířit! jeho učeni po celém světě. Rovněž o Nanebevstoupení 
svaty Evangelista mluví. Po přečtení se zhasne velikonoční svíce

r
(paškál), která po 40 dní byla symbolem Vzkříšeného, jenž dnes 

I opustil svoje vyvolené.

i

i

ín ilio tempóre: Recum- 
béntibus úndecim discípu- 
lis, appáruit illis jesu s: et 
exprobrávit incredulitátem 
eórum, et durítiam cordis: 
quia iis, qui víderant eum 
resurrexísse, non credidé- 
runt. Et dixit e is: Eúntes in 
mundum univérsum, prae- 
dicáte Evangélium omni 
creatúrae. Qui credíderit, 
et baptizátus fúerit, salvus 
erit: qui vero non credí
derit, condemnábitur. Sig
na autem eos, qui credí- 
derint, haec sequéniur: In 
nómine meo daemónia ejí- 
cient: linguis loquénturno- 
vis: serpéntes lollenl: elsi  
morlíferum quid bíberint, 
non eis nocéb it: super 
aegros manus impónent, et 
bene habébunt. Et Dómi- 
nus quidem Jesus, post- 
quam locútus est eis, as* 
súmptus est in coelum, et 
sedet a dextris Dei. lili 
autem profécti, praedica- 
vérunt ubíque, Domino 
cooperánte, et sermonem 
confirmánte, sequéntibus 
signis. Et dicltur Credo.
O f f e r t o r i u m. Ps. 46,6.

Ascéndit Deus in jubi
latióne, et Dóminus in vo
ce tubae, allelúja.

Za onoho času ježíš u- 
kázal se jedenácti učed
níkům, když byli za sto
lem, a vytýkal jim nevěru 
je jich  a tvrdost srdce, že 
nevěřili těm, kteří je j byli 
viděli zmrtvých vstalého. 
A řekl jim: „Jdouce do veš
kerého světa, kažte evan
gelium všemu stvoření. 
Kdo uvěří a pokřtěn bude, 
spasen bude; kdo však ne
uvěří, bude zavržen. Těch 
pak, kteří uvěří, budou ná
sledovat! tyto divý: ve 
jménu mém budou zlé du
chy vymítali, novými jazy
ky mluviti, hady bráti, a 
jestliže by co jedovatého 
pili, neuškodí j i m; na ne
mocné budou ruce vklá- 
dati, a ti se uzdraví.* A 
když Pán (ježíš) 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 polom ná
sledovaly.

Následuje C re d o .
O b ě t o v á n í .  Ž. 46,6.
Vstoupil Bůh za plesá

ní a Pán za zvuku polnic, 
aleluja.
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Súscipe Dómine múne- Přijmi, Pane, obětní da- 
ra, quae pro Fílii tui glo- ry, které pro slavné Na- 
riósa Ascensióne deféri- nebevstoupení Syna tvého 
mus: et concéde propítius; přinášíme, a popřej milo- 
ut a praeséntibus perículis siivě, abychom od časných 
liberémur, et ad vitam per- nebezpečí vysvobozeni by- 
veniámus aetérnam. Per li a života věčného došli, 
eúmdem Dominům . . .  Skrze téhož Pána . . .
C o m m u n io .P s .67,33-34. K př i j í mání .  Ž. 67.

Psállite Domino, qui as- Prozpěvujte Pánu, jenž 
céndit super coelos coeló- vstoupil na nebesa nebes 
rum ad Oriéntem, allelúja. směrem k Východu, aleluja.

P o s t c o m m u n i o  P o  př i j í má n í
Praesta nobis, quaesu- Uděl nám, prosíme, vše- 

mus omnípotens et misé- mohoucí a milosrdný Bo- 
ricors Deus: ut quae visi- že, abychom, co jsm e pod 
bílibus mystériis suménda viditelnými tajemstvími ja- 
percépimus, invisíbili con- ko pokrm přijali, toho i 
sequámur efféclu. Per Dó- neviditelného účinku do
minům noslrum. . .  sáhli. Skrze Pána - . .

Neděle mezi oktávem Nanebevstoupení 
Páně

.Pén kraluje nad všemi národy;
Bůh sedí na trůnu svém svátém/

Teď už sídlí náš Vykupitel v Nebi. Chceme*!! jeho tvář uzříti, 
musíme své pohledy odvrátili od země a světa. K Nebi se musíme 
obracet) ve všech svých útrapách, nebof tam sídlí naše Spása a 
Světlo našich duší. — Vyprosme sl na oslaveném Kristu milost 
věrnosti k jeho příkazům, jež nám zde na světě jako drahocenné 
dédictví zanechal!
Int roi l us .  P s .2 6 ,7 ,8 ,9 . V s t u p .  Ž .26, 7 , 8 a 9 .

Exaúdi, Dómine, vocem Vyslyš, Pane, hlas můj, 
meam, qua clamávi ad fe, kterýmž volám k tobě, ale- 
a lle lú ja : tibi dixit cor luja. K tobě mluví srdce

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
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meum, quaesívi vultum 
hium, vultum tuum, Dómi
ne requíram: ne avérias 
fáciem tuam a me, alle
lúja, allelúja.

Ps. ib. 1. Dóminus illu- 
minátio mea, et salus m ea: 
quem timébo?

V. Gloria P a iri. . .
O r a t i o

Omnípotens sempitérne 
Deus, fac nos tibi semper 
et devótam gérere volun- 
tátem, et majestát! tuae 
sincéro corde servíre. Per 
Dominům nostrum. . .

mé, hledám tvář tvou. Po 
tváři ivé budu, Pane, tou- 
žiti; neodvracej tváře své 
ode mne, aleluja, aleluja.

Z. tamt. 1. Pán jest svět
lo mé a spása má, koho 
bych se měl báti?

r .  Sláva Ot c i . . .
M o d l i t b a

Všemohoucí, věčný Bo
že, učiň, abychom tobě 
povždy oddanou projevo
vali vůli a velebnosti tvé 
čistým sloužili srdcem. 
Skrze Pána n a š e h o ...

Připomínka Nanebevstoupení Páně. (Ze mše předchozí.)

L é c i i o  Č t e n í
Epístolee beáti Petři Apó- z prvního listu sv. Petra 
stoli. 1. cap. 4, 7-11. Apoštola. 4, 7-11.

Nejněžnějším odkazem Kristovým jsou jeho neustálé pobídky 
k prokazováni Lásky — k Bohu v modlitbě, k bližnímu v pokorné 
službě.

Caríssimi: Estéte pru- Nejmilejší, buďte opatrní 
déntes, et vigiláte in oraiió- a bděte na modlitbách, 
nibus. Ante omnia autem, Předem mějte vytrvalou 
múluam in vobismetípsis lásku k sobě vespolek, ne- 
caritátem contínuam ha- bof láska přikrývá množ- 
béntes: quia cáriias opeřit ství hříchů; (buďte) poho- 
multilúdinem peccatórum. stinští jedni k druhým bez 
Hospitáles ínvicem sine reptání. Posluhujte si ve- 
murmuratióne: unusquís- spolek každý podle mi- 
que, sicut accépit grátiam, losti, kterou byl obdržel, 
in altérutrum illam admi- jakožto dobří správcové 
nistrántes, sicut boni di- rozličné milosti Boží; mlu- 
spensatóres multifórmis ví-li kdo, (mluv) jako slo-
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grátiae Dei. Si quis lóqui- vaBoží; přisíuhuje-li kdo, 
lur, quasi sermónes D ei: (přisluhuj) jako z moci, 
si quis miníslral, tamquam kterou Bůh uděluje, aby 
ex viriúte, quam adminí- ve všem byl oslaven Bůh 
sira! Deus: uf in omnibus skrze Ježíše Krista (Pána 
honorificéfur Deus per Je- našeho), 
sum Chrisfum Dominům 
nostrum.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Ps. 46, 9. Regnávil ty. Ž. 46, 9. Kraluje Pán 

Dóminussuperomnesgen- nade všemi národy; Bůh 
tes: Deus sedet super se- sedí na trůnu svém svá
dem sanctam suam. Alle- tém. Aleluja, 
lúja.

Joann. 14, 18. Non Jan 14, 18. Nezane- 
vos relínquam órphanos: chám vás sirotky; jdu a 
vado, et vénio ad vos, přijdu k vám a radovali 
et gaudébit cor vestrum. se bude srdce vaše, ale- 
Allelúja. Iuja.

Evangel ium
t  Sequéniia s. Evangélii f  Slova sv. Ev. podle 

secúndum Joánnem. c. 15. Jana. 15, 26-27 a 16, 1-4.
Vykupitel neslíbil lidstvu Ráj na zemi a svým nejvěrnějším před' 

povídá pronásledování. Tato předpověď má nás povzbudit! k důvěře 
v Boha, jenž o tom všem už předem ví a dovede všecko zlo svým 
vyvoleným obrátit! v dobro. Abychom v těchto zkouškách vytrvali, 
sešle Ducha Svatého, jenž nám dosvědčí Božství Ježíše Krista.

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán Je- 
Jesus discípulis suis: Cum žíš řekl učedníkům svým: 
vénerit Paráclitus, quem „Když přijde Utěšitel, kte- 
ego miftam vobis a Patře, rého já  pošlu vám od 
Spíritum veritátis, qui a Otce, Duch pravdy, jenž 
Patře procédit, ille testi- vychází od Otce, ten bude 
mónium perhibébit de me: svědčiti o mně; avšak i vy 
et vos festimónium perhi- budete svědčiti, neboř jste 
bébitis, quia ab inítio me- se mnou od počátku. Toto 
cum esiis. Haec locútus mluvil jsem vám, abyste
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sum vobis, ui non scanda- se nepohoršili. Z nábožen- 
lizémini. Absque synagó- ské obce své vyloučí vás,

, gis fácient vos: sed venit ano přichází hodina, že 
hora, ut omnis qui intér- každý, kdo vás zabije, bu- 
ficit vos, arbitrétur obsé- de se domnívali, že by tím 
quium se praestáre Deo. Bohu sloužil. A to vám u- 
Et haec fácient vobis, quia činí, poněvadž nepoznali 
non novérunt Patrem, ne- Otce ani mne. Ale tyto 
que me. Sed haec locútus věci mluvil jsem  vám, aby- 
sum vobis, ut, cum vénerit ste, když přijde hodina je- 
hora eórum, reminiscámi- jich , rozpomenuli se, že 
ni, quia ego dixi vobis. jsem je  vám pověděl."

Et dicltur C r c d o . Následuje C r e d o .

Of f e r t or i um.  Ps. 46, 6. O b ě t o v á n í .  Ž. 46,6.
Ascéndit Deus in jubi- Vstoupil Bůh za plesá- 

latióne: et Dóminus in vo- ní a Pán za zvuku polnic, 
/ ce tubae,' allelúja. aleluja.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Sacrifícia nos, Dómine, Oběti neposkvrněné, Pa- 

immaculáta puríficent: et ne, nechf nás očistí a du- 
1 méntibus nostris supérnae ším našim dodají nebeské 
| grátiae dent vigórem. Per milosti sílu. Skrze Pána 

Dominům nostrum. . .  našeho Ježíše Krista . . .
Připomínku Nanebevstoupení Páně. (Ze mše předchozí.) 

Communi o .  jo a n .I7,iz-I3eii5. K p ř i j í m á n í .  Jan 17.
Pater, cum essem cum Otče, když jsem  byl s ni- 

eis, ego servábam eos, mi, chránil jsem těch, kte- 
quos dedísti mihi, allelúja: ré js i mi dal, aleluja. Nyní 
nunc autem ad te vénio: však jdu k tobě; neprosím, 
non rogo, ut tollas eos de abys je  vzal ze světa, ale 
mundo, sed ut serves eos abys je  ochránil od zlého, 
a málo, allelúja, allelúja. aleluja, aleluja.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Repléii, Dómine, muné- Nasyceni jsme, Pane, 

ribus sacris: da quaesu- dary svátými; dej, prosí-

i
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mus; uf in gratiárum sem- me, abychom v ustavič- 
per aclióne maneámus. ném díkučinění setrvali. 
Per Dominům nosirum...  Skrze Pána našeho. . .

Připomínka Nanebevstoupení Páně. (Ze mše předchozí.)

Hod Boží Svatodušní
Shrom ážd ění u sv. P e tra

.Přijď, ó Duše přesvatý, naplň srdce svých věrných 
a zapal v nich oheň své lásky I*

V době, kdy slunné teplo pohání v přírodě všecko ke zrání, při
pomíná sl Církev příchod Ducha Svatého — Světla a ohně Lásky, — 
Jenž přivádí do plodu sémě, které Kristus zasel do srdcí vyvo
lených. jest lo právě padesátý (řecký: pentecoste, toto slovo je  
v mnohých řečech základem pro^ pojmenování dnešního svátku) 
den po slavné noci Vzkříšení. Také Židé slavili v Letnicích padesátý 
den po vyjití z Egypta, jež bylo předobrazením pravých Velikonoc. 
Podle tradice dostal Mojžíš padesátého dne na hoře Sinaji za ra
chotu hromu a zvuku trub Desatero, vrvté v kamenné desky. Duch 
Svatý však přichází sice poprvé do Církve sv. s hukotem mocného 
vichru a v podobě ohně, ale ne, aby děsil a spaloval, nýbrž po
těšil a zanítil k lásce. Od té doby zůstal duší' Církve sv., kterou 
oživuje, vede a chrání od bludů. Zázrak seslání Ducha Svatého se 
opakuje při svátosti sv. biřmování i v duší každého jednotlivce, 
jemuž vpaluje Plamen do srdce svůj zákon Lásky a zanechává 
v ném nebeské dary a plody svatosti.

Svatodušní svátky se stoly brzo v Církvi sv. druhým dnem slavného 
udílení Křtu. Odtud ta podobnost svatvečera a týdne svatodušního 
se svatvečerem a týdnem velikonočním. Už za času sv. papeže Lva 
Velkého (440—461) následovaly tři ještě dnes obvyklé dní postu. 
Byly pokládány za svátý dar Ducha Svatého, jenž nás vyzývá k od
říkávaní. Toho však, čeho se v dnech poslu odříkáváme, máme 
užiti k udílení láskyplné almužny těm nejpotřebnějším z našich 
bratří. Jest tedy duch odříkání v mnohém smyslu plodným darem 
Ducha Svatého.

Děkujeme tyto dni Bohu, že nám dal zrodili se z lůna Církve sv., 
které nedostala tvrdých zákonů od svého Zakladatele, nýbrž nej
sladší zákony, po nichž lidská srdce prahnou — zákony Lásky. 
Vzpomeňme si také s vděčností na den svého sv. biřmování, kdy 
jsme se stali chrámem Ducha Svatého, a pečujme o to, abychom 
je j ničím neposkvrnili!

Liturgická barva svatodušních svátků jest červená — symbol 
ohně a Lásky.

*
Duch Svatý naplnil okrsek zemský a jako potvrzení své přítom

nosti udělil Apoštolům znalost cizích řečí. Modleme se pokorně
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to, aby nám udělil znalost nebeské řeči, 
; Bohu líbí o jak k němu dospějeme

bychom rozuměli, co

Introi tus.  Sap. 1, 7.
Spiritus Domini replévit 

orbem terrárum, allelúja: 
et hoc quod cóntinet om
nia, sciéntiam habet vocis, 
allelúja, allelúja, allelúja.

Ps. 67,2. ExsúrgatDeus, 
et dissipéntur inimíci ejus: 
et fúgiant qui odérunt éum, 
a fácie ejus.

tí. Gloria Patři . . .

V stu p . Moudr. 1, 7.
Duch Páně naplňuje 

okršlek země, aleluja; a 
ten, který všecko obsahá, 
zná každý hlas, aleluja, 
aleluja, aleluja.

Ž. 67, 2. Povstaniž Bůh 
a rozprášeni buďtež ne
přátelé jeh o ; af prchají, 
kdož je j nenávidí, před 
tváří jeho.

Sláva Ot c i . . .

O r a t i o
Deus, qui hodiérna dle 

corda fidélium Sancti Spi
ritus illustratióne docuisti: 
da nobis in eódem Spiritu 
recta sápere, et de ejus 
semper consolatióne gau- 
dére. Per Dominům. . .  in 
unitáte ejúsdem. . .

L é c t i o
Actuum Apostolórum. 

cap. 2, 1-11.

M o d l i t b a
Bože, jenž jsi dnešního 

dne srdce věřících osví
cením Ducha Svatého po
učil, dej nám, abychom 
v témž Duchu pravé moud
rosti došli a z jeho útěchy 
se vždy radovali. Skrze 
P á n a . .  v jednotě téhož. .

Čtení
ze Skutkův apoštolských. 

2, 1-11.
Ve Skutcích apoštolských čteme, Jak Duch Svatý sestoupil no 

Apoštoly a učedníky ve způsobě ohnivých jazyků a jak tito udive
ným cizincům hovořili v jejich mateřských jazycích.

Cum compleréntur dies V těch dnech, když při- 
Pentecósles, erant omneš šel den letnic, byli všickni 
discípuli páriter in eódem pohromadě na jednom mí- 
loco: et faclus est repénte stě. Tu povstal náhle s ne- 
de coelo sonus, tamquam be hukot, jako když táhne 
adveniéntis spiritus vehe- vítr silný, a naplnil dům,
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ménlis: et rcplévit (olam 
domům ubi erant sedénies. 
Et apparuérunt illis dis- 
perlílae Iinguae tamquam 
ignis, sedífque supra síngu- 
los eórum: et repléti šunt 
omneš Spiritu Sancto, et 
coepérunt loqui váriis lin- 
guis,proutSpíritusSancfus 
dabat éloqui illis. Erant 
autem in Jerusalem habi- 
tántes judaei, viri religiósi 
ex omni natióne, quae sub 
coelo est. Facta autem hac 
voce, convénit multitúdo, 
et mente confúsa est, quó- 
niam audiébat unusquís- 
que Iingua sua illos lo- 
quéntes. Stupébant autem 
omneš, et mirabántur, di- 
céntes: Nonne ecce omneš 
isti, qui loquúntur, Galilaei 
šunt? Et quómodonosau- 
dívimus unusquísque lin- 
guam nostram, in qua nati 
sumus? Parthi, et Médi, et 
Aelamítae, et qui hábitant 
Mesopotámiam, Judaeam, 
et Cappadóciam, Pontům, 
et Asiam, Phrýgiam, et 
Pamphýliam, Aegýptum, et 
partes Líbyae, quae est 
circa Cyrénem.ef ádvenae 
Románi, Judaei quoque, et 
Prosélyti, Cretes, et Ara- 
bes: audívimus eos loquén- 
tes nostris linguis magná- 
lia Dei.

kde seděli; i ukázaly se 
jim jazyky jako ohnivé roz
dělujíce se, a posadil se 
na každém z nich (jeden), 
a všickni byli naplněni 
Duchem Svatým a počali 
mluviti jinými jazyky, jak 
ten Duch dával jim pro
mlouvali. Přebývali pak 
v Jerusalemě židé, muži 
nábožní, ze všelikého ná
rodu pod nebem. A když 
povstal ten zvuk, sešel se 
zástup a strnul, nebof sly- . 
šeli je  mluviti jedenkaždý ' 
jazykem svým. I žasli vši
ckni a divili se řkouce: 
„Nejsou-li tito všickni, kte
ří mluví, G alilejci? I kte
rak my každý slyšíme ja 
zyk svůj vlastní, ve kterém 
jsme se zrodili? My Par- 
thové a Medové i Elamité 
a obyvatelé Mesopotamie, 
Judska i Kappadocie, Pon
tu i Asie, Frygie i Pam- 
fylie, Egypta a končin Li
bye ležící při Cyreně, i 
příchozí Římané, jak židé ,
tak novověrci, Kreřané i |
Arabové — my slyšíme je  
mluviti jazyky našimi o ve
likých skutcích Božích."

^  Allelúja, allelúja.
Ps. 103, 30. Emítte

j Spíritum tuum, et creabún- 
tur: et renovábis fáciem 

| terrae. Allelúja.
1 (Hic genuQectilur.) Veni
i Sancte Spiritus, reple tuó-

rum corda fidélium: et tui 
amóris in eis ignem ac- 
cénde.

Veni Sancte Spiritus, et 
emítte coelitus lucis tuae 
rádium.

Veni pater paúperum, 
veni dator múnerum, veni 
lumen córdium.

Consolátor óptime, dul- 
cis hospes ánimae, dulce 
refrigérium.

In labóre réquies, in 
aestu tempéries, in fletu 
solátium.

O lux beatíssima, reple 
cordis íntima tuórum fi
délium.

Sine tuo númine, nihil 
est in hómine, nihil est 
innóxium.

Lava quod est sórdidum, 
riga quod est áridum, sá
ná quod est saúcium.

Flecte quod est rígidum, 
fove quod est frígidum, re- 
ge quod est dévium.

Aleluja, aleluja. 
t .  Ž. 103, 30. Sešli Du

cha svého a stvořeni bu
dou; a obnovíš tvářnost 
země, aleluja.

(Poklekne se .)  Uf. P ř i jď ,  
Svatý Duše, naplň srdce 
svých věrných a oheň své 
lásky v nich rozněf.

Duše Svatý, sestup v nás, 
vyšli k nám svůj nebes jas, 
paprskem rač ozářit!

Otče chudých, sestup k 
nám, dárce darů přijď ty 
sám, ty, kterýž js i srdce svit!

Těšiteli ve strastech, 
sladký hosti duší všech, 
sladký’s okřívání klid!

Odpočinek je  tvůj dar, 
chládkem js i, když pálí 
žár, v pláči umíš potěšit.

Světla zář tvá přeblahá 
ve hloub srdce zasahá — 
naplň jí svůj věrný lid!

Božstvím svým nám vyjdi 
vstříc, jinak v lidech není 
nic, všecko může uškodit.

Kalné očisf od kalu, za
vlaž, co schne v úpalu, 
raněné rač vyléčit!

Ztuhlé račiž ohýbat, za
hřej tam, kde studí chlad, 
na scestí rač vůdcem být!

Po celý oktáv svatodušní se říká ve mši sv. následující sekvence, 
které liči mllostiplné působení Ducha Svatého v duších lidských.

S e k v e n c e
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Da tuis fidélibus, in te Račiž v tebe věřícím, 

confidéntibus, sacrum sep- Duše Svatý, věrným svým 
tenárium. Sedmero své udělit! '

Da virtútis méritum, da Ctnosti zásluhu rač dát, ' 
salúfis exitům, da perénne spasně dej nám umírat, , 
gaúdium. Amen. Allelúja. ve věčné dej slasti žít!

Amen. Aleluja.
Tato sekvence hlubokého obsahu a dokonalé formy je  pravdě* 

odobně dtlem buď papeže Innocence 111. (+ 1216) nebo arci* 
iskupa Štěpána Langtona (ý 1228).

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 14. podle Jana. 14, 23-31.
Duch Svatý byl k nám poslán, aby nás naučil Krista milovat! a 

jeho slova zachovávat!. Duch Pravdy nám připomíná a nás učí 
všemu, co Vykupitel pro nás vykonal.

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán Je- , 
Jesus discípulis suis: Si žíš řekl učedníkům svým: 
quis díligit me, sermonem „Miluje-li kdo mne, slovo 
meum servábit, et Pater mé zachovávali bude. Otec 
meus díliget eum, et ad můj bude ho milovali, i 
eum veniémus, et mansió- přijdeme k němu a příby- 
nem apud eum faciémus: tek u něho si učiníme. Kdo 
qui non díligit me, sermó- mě nemiluje, slov mých i 
nes meos non servat. Et nezachovává, a (přece) 
sermonem quem audístis, slovo, které slyšíte, není 
non est meus; sed ejus, moje, nýbrž Otce, který 
qui misit me, Patris. Haec mě poslal. Toto mluvil 
locútus sum vobis, apud jsem vám u vás zůstávaje, 
vos manens. Parácliius au- Utěšitel pak, Duch Svatý, 
tem Spiritus Sanctus, quem kteréhož Oteč pošle ve 
mittetPaterinnóminemeo, jménu mém, ten vás naučí 
ille vos docébit omnia, et všem věcem a připomene 
súggeret vobis omnia quae- vám všecko, co jsem mlu- 
cúmque díxero vobis. Pa- vil vám. Pokoj svůj zůsta- 
cemrelínquo vobis, pacem vuji vám, pokoj svůj dá* 
meam do vobis: non quó- vám vám; ne jako svět

modo mundus dat, ego do dává,Já  vám dávám. Ne- 
vobis. Non turbétur cor rmutiž se srdce vaše, aniž 
vestrum, neque formídet. se strachuj. Slyšeli jste, 
Audístis quia ego dixi vo- že já  jsem vám řekl: Jd u  
bis: Vado, et vénio ad vos. a přijdu (zase) k vám.‘ 
Si diligerétis me, gauderé- Kdybyste mě milovali, ra- 
tis útique, quia vado ad dováli byste se, že jdu 
Patrem: quia Pater major k Otci, neboť Otec větší 
me est. Et nunc dixi vobis jest mne. A nyní pověděl 
priúsquam fiat: ut cum fa- jsem  vám to, prve než by 
ctum fúerit, credátis. Jam se stalo, abyste, když se 
non multa loquar vobis- stane, uvěřili. Již nebudu 
cum. Venit enim princeps mnoho mluviti s vámi, ne- 
mundi hujus, et in me non bof přichází kníže tohoto 
habet quidquam. Sed ut světa, a na mně nemá ni- 
cognóscat mundus, quia dí- čeho, avšak aby svět po- 
ligo Patrem, et sicut man- znal, že miluji Otce a tak 
dátum dědit mihi Pater, sic činím, jak mi Otec pri- 
fácio. Et dlcttur C r e d o . kázal." Následuje C re d o .

Of f e r t o r i um.  Ps.  67. O b ě t o v á n í .  Ž .67 ,29-30.
Confírma hoc Deus, Upevni to, co jsi v nás 

quod operátus es in nobis: vykonal, Bože! Pro chrám 
a templo tuo quod est in tvůj v Jerusalemě budou 
Jerusalem, tibi ófferent re- tobě králové přinášeli da- 
ges múnera, allelúja. ry, aleluja.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Múnera, quaesumus Dó- Dary obětované, prosí- 

mine, obláta sanctífica: et me, Pane, posvěť a srdce 
corda noslra Sancti Spí- naše osvícením Ducha 
ritus illustratióne emúnda. Svatého očisť. Skrze Pá- 
Per Dominům nostrum. . .  na našeho. . .  v jednotě 
in unitáte ejúsdem. . .  téhož. . .

Co mmuni o .  A ct.2 ,2et4 . K př i j í má ní .  Sk.Ap. 2.
Factus est repénte de Povstal náhle s nebe 

coelo sonus tamquam ad- hukot, jako když vane
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veniénfis spiritus vehemén- vítr silný, tam kde seděli, 
tis, ubierantsedéntes, alte- aleluja. A všichni náplně- 
lúja: el repléti sunl omneš ni byli Duchem Svatým 
Spiritu Sancto, loquéntes a mluvili o veledílech Bo- 
magnália Dei, allelúja, al- žích, aleluja, aleluja, 
lelúja.

P o s t c o m m u n i o  P o p ř i j í m ó n í
Sancti Spiritus, Dómine, Vlití Ducha Svatého, 

corda nosira mundet in- Pane, nechf srdce naše 
fúsio, et sui roris íntima očistí a svou rosou jejich 
aspersióne foecúndet. Per nitro skropí a zúrodní. 
Dominům nostrum. . .  in Skrze Pána našeho . . . .  
unitátem ejúsdem. . .  v jednotě téhož. . .

Pondělí Svatodušní
S h ro m á ž d ě n í u sv. P e t r a  v o k o v e c h

„Duch Svatý naučí vás cožkoíl jsem řekl vám, 
aleluja, aleluja/

Liturgie svatodušního týdne vzpomíná často křtu sv., Jejž  o svat* 
večeru svatodušním katechumeni obdrželi. Tak slova dnešního Vstupu 
připomínají, jak novokřtěnci, když vystoupili z křestní vody, nasy
ceni byli chlebem z n ebesk é  pšenice. — Modleme se za to, aby 
Bůh, jenž nám dal milost Víry, udělil nám i pokoj a mír duše, jejž 
Víra s sebou přináší.

Introi fus .  P s.80 ,17 . Vstup.  Ž. 80, 17.
Cibáviteosexádipe fru- Krmit je  nejlepší pše- 

ménti, allelúja: eld epelra  ničí, aleluja; a medem ze 
melle saiurávii eos, alle- skály je  sylií, aleluja, ale
luja, allelúja. luja.

Ps. ib. 2. Exsulláte Deo Ž. tamf. 2. Plesejte Bo- 
adjutóri noslro: jubilále hu, pomocníku našemu; 
D eo  jacob . jásejte Bohu Jakobovu.

V’. Gloria P airi. . .  V. Sláva Ol e i . . .
O r a l i o  M o d l i t b a

Deus, qui Apóstolis tuis Bože, jenž js i apoštolům 
Sanctum dedísii Spíritum: svým dat Ducha Svatého,

342

concéde ptebi luae piae popřej lidu svému splnění 
petitiónis efféctum; ut qui- zbožné prosby a uděliv 
busdedísti fidem, iargíáris jim víry, uštědři jim iaké 
et pacem. Per Dominům .. pokoje. Skrze Pána 
in unitáte ejúsdem . . .  v jednotě téhož. . .

L é c t i o  Č t e n í
Actuum Apostolórum. ze Skutkův apoštolských, 

cap. 10, 34, 42-48. 10, 34, 42-48.
Skutkové apoštolští líc i v dneš 

krtem římského setníka Kornelta 
do království Božího na zemi —

ln diébus illis: Apériens 
Pelrus os suum, dixit: Viri 
fraires, nobis praecépit 
Dóminus praedicárepópu- 
lo: et testificári, quia ipse 
est, qui conslitútus est a 
Deo judex vivórum et mor- 
luórum. Huic omneš Pro- 
phétae testimónium pérhi- 
bent, remissiónem pecca- 
tórum accípere per nomen 
ejus omneš, qui credunl in 
eum. Adhuc loquénte Petro 
verba haec, cécidit Spiri
tus Sanctus super omneš, 
qui audiébant verbum. Et 
obstupuérunt ex circumci- 
sióne fidéles, qui vénerant 
cum Petro: quia et in na- 
tiónes grátia Spiritus Sanc
ti effúsa est. Audiébant 
enim illos loquéntes lin- 
guis, et magnificántes 
Ďeum. Tunc respóndit Pe- 
trus: Numquid aquam quis 
prohibére potest, ut non

ni Epištole radostnou událost, jak 
byla I pohanám otevřena brána 
do Církve svaté.

V těch dnech Petr ote- 
vřev ústa svá řekl: „Muži 
bratři, Pán přikázal nám, 
abychom hlásali lidu a 
svědčili, že on jest ten, 
jenž byl od Boha usta
noven soudcem živých i 
mrtvých. Jemu všickni pro
roci vydávají svědectví, že 
skrze jméno jeho dosta
nou odpuštění hříchů vši
chni, kdo v něho věří.“ 
Když Petr ještě mluvil tato 
slova, připadl Duch Svatý 
na všecky, kteří to slovo 
slyšeli. I užasli věřící z ob
řízky, kteří byli přišli s P e 
trem, že také na pohany 
vylila se milost Ducha Sva
tého ; slyšeli je  totiž, ani 
mluví jazyky a velebí Boha. 
Tu promluvil P elr: „Mů- 
že-li kdo zabrániti vodě, 
aby nebyli pokřtěni ti, 
kteří přijali Ducha Sva
tého, jakož i my? 1 roz-
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baptizéntur hi, qui Spíri- kázal je  pokřtili ve jménu 
tum Sancfum accepérunl Pána Ježíše Krista, 
sicut et nos? El jussil eos 
bapfizári in nómine Do
mini Jesu Chrisli.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Act. 2, 4. Loquebán- "fr. Skut. ap. 2, 4. Apo- 

lur váriis linguis Apóstoli štolové mluvili rozličnými 
magnália Dei. Allelúja. jazyky o veledílech Bo-

(Hic genuflectllur.) Veni 2*ch. Aleluja.
Sancte Spiritus, reple fuó- (Poklekne se.) t r. Přijď, 
rum corda fidélium, et iui Svatý Duše, naplň srdce 
amóris in eis ignem ac- svých věrných a oheň své 
cénde. lásky v nich rozněf.

S e k v e n c e  z předešlé mše svaté.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 3. podle Jana. 3,16-21.
V Evangeliu mluví Kristus sám o lom, že víry v něho je  nevy

hnutelně třeba ke spasení. Kdo vlastní vinou nevěří, ten se už sám 
odsoudil k duchovni smrti. Mnozí Vykupiteli proto nevěří, že milují 
více tmu, která skrývá je jich  zlé skutky.

In illo témpore: Dixit Je- Za onoho času Pán Je- 
sus Nicodémo: Sic Deus žíš řekl Nikodémovi: „Tak 
diléxit mundum, ut Fílium Bůh miloval svět, že Syna 
suum unigénitum daret: ut svého jednorozeného dal, 
omnis, qui credit in eum, aby nikdo, jenž v něho 
non péreat, sed hábeat vi- věří, nezahynul, nýbrž měl 
tam aetérnam. Non enim život věčný. Vždyť Bůh ne- 
misii Deus Fílium suum in poslal Syna svého na svět, 
mundum, ut júdicet mun- aby soudil svět, nýbrž aby 
dum, sed ut salvétur mun- spasen byl svět skrze ně- 
dus per ipsum. Qui credit ho. Kdo věří v něho, ne- 
in eum, non judicátur: qui bývá souzen; kdo však 
autem non credit, jam ju- nevěří, již jest odsouzen, 
dicátus est: quia non cre- poněvadž nevěří ve jméno 
dit in nómine unigéniti Fí- jednorozeného syna Boží-
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lii Dei. Hoc est autem 
judícium: quia lux venit 
in mundum, et dilexérunt 
hómines magis ténebras, 
quam lucem: erant enim 
eórum mala opera. Omnis 
enim qui male agit, odit 
lucem, et non venit ad lu
cem, ut non arguántur ope
ra ejus: qui autem facit ve- 
ritátem, venit ad lucem, ut 
manifesténtur opera ejus, 
quia in Deo šunt facta.

Et dicttur C r e d o .

Of f e r t or i um.  Ps. 17.
Intónuit de coelo Dómi- 

nus, et Aliíssimus dědit vo- 
cem suam: et apparuérunt 
fontes aquárum, allelúja.

Secret a
Propítius, Dómine quae- 

sumus, haec dona sanctí- 
fica: et hóstiae spiritális 
oblatióne suscépta, nos- 
metípsos tibi pérfice mu- 
nus aetérnum. Per Domi
nům nostrum. . .
Communi o.  Joan. 14,26.

Spiritus Sanctus docébit 
vos, allelúja: quaecúmque 
díxero vobis, allelúja, al
lelúja.

P o s t c o m m u n i o
Adésto, quaesumus Dó

mine, pópulo tuo: et quem

ho. To pak jest soud, že 
světlo přišlo na svět, a li
dé milovali více tmu nežli 
světlo; neboť skutkové je 
jich  byli zlí. Každý za
jisté, kdo činí zlé, nená
vidí světla a nejde ke 
světlu, aby nebyli usvěd
čeni skutkové jeho. Kdo 
však činí pravdu, jde ke 
světlu, aby skutkové jeho 
se zjevili, neboť v Bohu 
jsou vykonáni."

Následuje C re d o .

Ob ě t o v á n í .  Z .17,i4ai6.
Pán zahřměl s nebe a 

Svrchovaný vydal hlas 
svůj; i ukázaly se prame
ny vod, aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a  
Posvěť milostivě. Pane, 

prosíme, tyto dary a při
jav- tuto duchovní oběť, 
nás samy za obětní dar 
věčný sobě uprav. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého . . .
K p ř i j í má ní .  Jan 14,26.

Duch Svatý naučí vás, 
aleluja, cokoliv jsem vám 
mluvil, aleluja, aleluja.

P o  p ř i j í m á n í  
Přispěj, prosíme, Pane, 

lidu svému, a ježto js i je j
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mystériis coelésfibus im- 
buísli, ab hóstium furóre 
defénde. Per Dominům no- 
sirům Jesum Chrislum . . .

tajemstvími nebeskými o- 
milostnil, chraň je j před ne
přátelskou zlobou. Skrze 
Pána našeho. . .

DOBA PO  SVATÉM DUCHU

Mší sválou v sobolu oktávu svatodušního končí se v církevním 
roce doba velikonoční, které nám přinesla tolik nebeské radostí! 
O svatodušních svátcích byla založena Církev svátá, v době po 
Svatém Duchu se liturgie zabývá rozvojem a vybudováním tohoto 
království Božího na zemi.

Tato nejdelší část církevního roku nesoustřeďuje se sice kolem 
nějakého svátku, jako doba vánoční a velikonoční, o nedostává tedy 
nějakého zvláštního rázu, ale není nikterak chudá na význačné 
slavnosti. Právě v tuto dobu se Církev odívá velice často v slav* 
nostní roucho; je jí  slavnosti jsou teď však prožívány více v klidném 
rozjímání toho odkazu, iehož se ií dostalo po odchodu nebeského 
Chotě. Zcela krásně hoaí se lato doba se svými myšlenkami o růstu, 
zrání a sklizni božské setby do doby, v které právě zraje a sklízí 
se i úroda v přírodě.

Liturgická barva této doby je  zelená, barva života v přírodě a 
naděje na vzkříšení pro nikdy neuvadající život v nebeských luzích.

Počet neděl po Svatém Duchu je  vzhledem k pohyblivým svátkům 
velikonočním různý; nejméně jich může býti 23 a nejvíce 28.

Svátek Nejsvětější Trojice
( P r v n í  n e d ě l e  p o  S v a t é m  D u c h u )

„Sláva Otci i Synu I Duchu Svatému;
jakož bylo na počátku, i nyní I vždycky a na věky věkův.*

Dnes slavíme nelhlubší tajemství svého náboženství. Jest tak 
úžasné, že bychom bez Zjevení Božího nemohli na ně přijití, a lak 
hluboké, že po celou Věčnost se ho nedočerpáme. Jsou tří božské 
Osoby, ale tyto tři Jsou pouze jeden Bůh: O iec nestvořený. Syn 
od Věčnosli Oleem zrozený a Duch Svatý Otcem a Synem od Věč- 
nosil Jako Lásko vydechovaný. Nejsvětější Trojice je  zřídlem všeho 
stvoření, vykoupení a posvěcování.

Církev sv. tulo základní pravdu našeho náboženství nejen slovy 
vždycky hlásala, ale vyjadřovala v celé bohoslužbě. Na jméno 
nejsv. Trojice jsme křtěni. Jejím Jménem se nám dostává všech 
milostí ve svátostech. V Jejím jméně opouštíme tento život, aby
chom Jí pohleděli tváří v tvář. Nesčelněkráie opakuje Církev sv.

r' nana konci svých modliteb chválu nebo vzývání nejsvětější Trojice. 
Papežem Janem XXII. byl r. 1334 nařízen pro celou Církev ještě 
zvláštní svátek. Ovšem Církev sv. st je  vědoma nesmírnosti toho 
tajemství a nemožnosti, abychom je  my lidé po zásluze oslavili, a 
prolo opakuje v církevních hodinkách opět a opět slova bezmoc
ného úžasu: „O beata Trlnltas — o blažené TrojiceI*

Liturgické barva je  b ílá ; a má vyjádřit! nekonečnou Svatost a 
jasnost nejsvětější Trojice. —

Jméno Trojjediného je  obdivuhodné po celém světě. Děkujme 
Mu, že nám zjevil toto své Tajemství a prosme Ho o milost, abychom 
z tohoto poznání odnášeli si i užitek pro všecky potřeby své duše!

Infroi tus.  Tob. 12,6.
Benedícta sil sancta Tří- 

nitas, atque indivísa Uni- 
tas: confilébimur ei, quia 
fecif nobíscum misericór- 
diam suam.

Ps. 8, 2. Dómine Dómi- 
nus nosfer, quam admirá- 
bile est nomen luum in 
univérsa terra!

Gloria Palr i . . .
O r a t i o

Omnípolens sempitérne

Vstup.  Tob. 12,6.
Velebena buď svátá Tro

jice  a nerozdílná Jednota. 
Oslavujme ji, nebof uči
nila s námi milosrdenství 
své.

Ž. 8, 2. Hospodine, Pa
ne náš, jak  podivuhodné 
jest jméno tvé po veške
ré zemi!

Sláva Ot c i . . .
M o d l i t b a  

Všemohoucí, věčný Bo-
Deus, qui dedísti fémulis že, jenž jsi dal služebníkům 
tuis in confessióne verae svým, vyznávajícím pravou 
fídei, aetérnae Trinitátis víru, slávu věčné Trojice 
glóriam agnóscere, el in poznati a v moci veleb- 
poténlia majestétis adorá- nosti klaněti se jednotě; 
re unitátem: quaesumus; prosíme lě, abychom pev-
ut ejúsdem fídei firmitáte, 
ab omnibus semper mu-

ností této víry ode všech 
protivenstvi vždycky chrá-

niámur advérsis. Per Dó- něni byli. Skrze Pána na- 
minum nostrum. . .  šeho Ježíše Krista. . .

P ř i p o mí n k a  neděla 1. po Svatém Duchu.

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus in te sperántium Bože, silo doufajících 

forlitúdo, adésto propítius v tebe, přispěj nám milo-

346 347



invocatiónibus nostris: et 
quia sine ie nihil potest 
morlális infírmitas, praesfa 
auxílium gráiiae tuae; ut 
in exsequéndis mandátis 
tuis, et voluntáte tibi et 
actióne placeámus. Per 
Dominům nostrum, . .

slivě na volání naše; a 
jelikož bez tebe nic ne
zmůže smrtelníků slabost, 
daruj nám pomoc milosti 
své, abychom v plnění při
kázání tvých líbili se tobě 
vůlí i skutkem. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista ..

Ib. 52. Benedíctus es Ý . Tamt. 52. Veleben 
Dóminus Deus patrům no- buď, Pane, Bože otců na- 
strórum, et laudábilis in šich a chvály hoden na 
saecula. Allelúja. věky. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii -f- Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 28. podle Matouše 28,18-20.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 11, 33-36. k Římanům. 11, 33-36.

Svatý Pavel píše ve svém listě k Římanům o nepochopitelnosti 
Tajemství všech tajemství. My nemůžeme než se před ním sklonili 
v hluboké úctě a pokorné čekali, až se naším odchodem z této 
země naše Víra obrátí v patření.

O altitúdo diviliárum sa- Ó hlubokosti bohatství 
piéntiae et sciéntiáe D ei: a moudrosti i vědomosti 
quam incomprehensibília Božíl Jak nevyzpytatelní 
šunt judícia ejus, et inve- jsou soudové jeho a ne- 
stigábiles viae ejus! Quis vystihlé česly jeho! Neboř 
enim cognóvit sensum Dó- kdo poznal mysl Páně? 
mini? Aut quis consiliárius Aneb kdo byl jeho rád- 
ejus fuit? Aut quis prior cem ? Aneb kdo prve dal 
dědit illi, et retribuétur ei? jemu, a bude mu odpla- 
Quóniam ex ipso, et per ceno? Vždyť z něho a skrze 
ipsum, et in ipso šunt óm- něho a k němu jsou vše- 
nia: ipsi gloria in saecula. cky věci; jemu sláva na 
Amen. věky. Amen.

C r a d u a l e .  Dan. 3,55-56. S t upňový zpěv.  Dan.3.
Benedíctus es Dómine, Veleben buď, Pane, jenž 

qui intuéris abýssos, et se- hledíš do propastí a trů- 
des super Chérubim. ¥ .  níš nad cheruby. Ve- 
Benedíctus es Dómine in leben buď, Pane, na oblo- 
firmaménto coeli, et lau- ze nebeské a chvály ho- 
dábilis in saecula. den na věky.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.

Křesťanské víra v trojjediného Boha je  zabezpečena vlastními 
slovy Ježíše Krista, jenž vyslal své apoštoly do celého světa, aby 
křtili ve jménu Otce l Syna i Ducha Svatého.

In illo témpore: Dixit Je- Za onoho času Pán Je- 
sus discípulis suis: Data žíš řekl učedníkům svým: 
est mihi omnis potéstas in „Dána jest mi veškerá 
coelo, et in ferra. Eúntes moc na nebi i na zemi. 
ergo docéte omneš gen- Jdouce tedy, učte všecky 
tes, baptizántes eos in nó- národy, křtíce je  ve jménu 
mine Patris, et Fílii, et Spí- O tce i Syna i Ducha Sva- 
ritus Sancti: docéntes eos tého, učíce je  zachovávati 
serváre omnia quaecúm- všecko, co jsem přikázal 
quemandávi vobis.Etecce vám; a a j, já  jsem s vámi 
ego vobíscum sum omni- po všecky dni až do sko- 
bus diébus, usque ad con- nání světa." 
summatiónem saeculi.

Et dicitur C redo. Následuje C red o .

Of f er t or i um.  Tob. 12 ,6 . O b ě t o v á n í .  T ob.12,6.
Benedíctus sit Deus Pa- Veleben buď Bůh Otec 

ter, Unigenitúsque Dei Fí- a jednorozený Syn Boží, 
lius, Sanctus quoque Spí- jakož i Duch Svatý, neboř 
ritus: quia fecit nobíscum učinil s námi milosrden- 
misericórdiam suam. ství svoje.

S e c r e t a  T i c h á m o d l i t b a
Sanctífica, quaesumus Posvěť, prosíme, Pane, 

Dómine Deus noster, per Bože náš, pro vzývání sva- 
tui sancti nóminis invoca- tého svého jména tuto při- 
tiónem, hujus oblatiónis nesenou oběť a skrze ni
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hóstiam: el per eam nos- nás samy zdokonal pro 
melípsos tib! pérfice mu- sebe za obětní dar věčný, 
nus aetémum. Per Dómi- Skrze Pána našeho Ježíše 
num nostrum . . .  Krista, Syna tvého. . .

P řip o m ín k a  neděle 1. po Svalém Duchu.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Hóstias nostras, quaesu- Oběti naše, tobě zasvě-

mus Dómine, tibi dicátas cené, prosíme, Pane, u- 
placátus assúm e: et ad smířen přijmi a dej, aby 
perpétuum nobis tríbue se nám staly ustavičnou 
proveníre subsídium. Per pomocí. Skrze Pána na- 
Dominům nostrum. . .  šeho Ježíše Krista. . .

Communio .  Tob. 12, 6. K př i j í má ní .  Tob. 12, 6.
Benedícimus Deum coe- Velebme Boha nebeské- 

li, et coram omnibus vi- ho a přede všemi živou- 
véntibus confitébimur ei: čími oslavujme je j, neboř 
quia fecit nobíscum mi- učinil s námi milosrden- 
sericórdiam suam. ství své.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Profíciat nobis ad salú- Nechť nám prospívá ke 

tem córporis et ánimae, zdraví těla i duše, Pane, 
Dómine Deus noster, hu- Bože náš, přijetí této svá- 
jus sacraménti suscéptio: tosti a vyznávání věčně 
etsempilérnaesanctaeTri- svaté Trojice a je jí ne- 
nitátis, ejusdémque indi- rozdílné jednoty. Skrze 
víduae unitáfis conféssio. Pána našeho Ježíše Krista, 
Per Dominům nostrum. . .  Syna tvého. . .

P ř ip o m ín k a  neděle 1. po Svatém Duchu.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Tantis, Dómine, repléti Tak velkými, Pane, na- 

munéribus, praesta quae- plněni jsouce dary, pro- 
sumusi ut et salutária do- símě, uděl, abychom spa- 
na capiámus, et a tua num- sitelné dary přijímali a ni-
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quam laude cessémus. Per kdy neustali ve tvé chvále. 
Dominům nostrum . . .  Skrze Pána našeho . . .

Na konci mše se cle Evangelium neděle 1. po Svatém Duchu.

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 6.
In lilo témpore: Dixit Je- 

sus discípulis suis: Estéte 
misericórdes, sieut et Pa
ter vester miséricors est. 
Nolíte judicáre, et non ju- 
dicabímini: nolíte condem- 
náre, et non condemnabí- 
mini. Dimíttite, et dimitté- 
mini. Dáte, et dábitur vo- 
bis: mensúram bonám, et 
confértam, et coagitátam, 
et supereffluéntem dabunt 
in sinům vestrum. Eádem 
quippe mensúra, qua men
ši fuéri tis, remetiétur vobis. 
Dicébat autem illis et si- 
militúdinem: Numquid po
těší caecus caecum dúce- 
re? nonne ambo in fóveam 
cadunt? Non est discípu- 
lus super magistrům: per- 
féctus autem omnis erit, 
si sit sieut magister ejus. 
Quid autem vides festú- 
cam in óculo fratris tui, 
trabem autem, quae in ócu
lo tuo est, non consíderas? 
Aut quómodo potes dícere 
fratri tuo: Frater, sine ejí- 
ciam festúcam de óculo

t  Slova sv. Evangelia 
podle Lukáše. 6, 36-42.

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Buďte milosrdní, jakož i 
Otec váš milosrdný jest. 
Nesuďte, a nebudete sou
zeni; neodsuzujte, a ne
budete odsouzeni; odpou
štějte, a bude vám odpu
štěno. Dávejte, a bude 
vám dáno; míru dobrou 
a natlačenou a natřese
nou a vrchovatou dají do 
klína vašeho; neboř kte
rou měrou měříte, tou bu
de vám odměřeno. Pově
děl pak jim i podobenství: 
Zdali může slepec slepce 
vésti? Nepadnou-liž oba 
do jám y? Není učedník 
nad mistra, ale dokona
lým bude každý, bude-li 
jako mistr jeho. Což pak 
vidíš třísku v oku bratra 
svého a trámu ve svém 
oku nepozoruješ ? Aneb 
kterak můžeš říci bratru 
svému: .Bratře, nechej, ať 
vyvrhnu třísku z oka tvé
ho/ sám ve svém oku trá
mu nevida? Pokrytče, vy-
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luo: ipse in óculo (uo tra- vrz nejprve trém z oka 
bem non viďens ? Hypócri- svého a potom přihlédni, 
ta, é jice  primům (rabem de abys vyvrhl třísku z oka 
óculo luo: et func perspí- bratra svého." 
cies, ut edúcas festúcam 
de óculo fratris tui.

Slavnost Božího Těla
„Kdo jí  mé tělo o pije mou krev, 

zůstává ve mně a já  v něm.*
Minulou neděli slavila Církev nejhlubší tajemství naší Víry; dnes 

obrací naši pozornost k stejně hlubokému tajemství přítomnosti 
Boží pod způsobami chleba a vína. Výročním dnem ustanovení 
Nejsv. Svátosti je  vlastně Zelený čtvrtek. V ten den je  však Církev 
zaujata skoro zcela počínajícím utrpením našeho Vykupitele a ne
může se oddat! nesmírné radosti z ustanovení Velebné Svátosti.

Papež Urban IV. nařídil r. 1264 pro celou latinskou Církev, aby 
se památka této radostné události konala vždy ve čtvrtek po oktávu 
svatodušním.

Svátost Oltární Je pramenem a symbolem veškeré jednoty v Církvi, 
která je  mystickým féiem Kristovým. V ní se spojuje Vykupitel 
s námi a my s ním. V ní se spojuje lidstvo v jeden celek mezí 
sebou a dožívá se lak už něžného^ sladkého spojení Lásky, kterým 
budeme jednou v Nebi v Bohu věčně žiti. Obě způsoby značí tuto 
jednotu, když chléb, utvořený z mouky mnoha rozemletých pse* 
níčných zrn, a víno, vylisované z mnoha révových zrn, slovem kněze 
obracejí se veškerou svou podstatou v tělo a krev Kristovu. Tak 
si přeje Vykupitel, abychom 1 my $ ním byli jedno mystické tělo, 
udržované vespolek Láskou.

Tuto jednotu věřících vyjadřuje také průvod s Božím Tělem, jenž 
se v ten den a někde po celý oktáv konavá. Všichni se v něm spo
jujeme k chvále Spasitele, jenž se nám dává ve Velebné Svátosti 
za pokrm duše. Tento průvod jest triumfem vtěleného Boha, při i 
němž věřící s mnohonásobenou láskou a chválou snaží se dáli za
dostiučinění za všecky urážky, kterých se od Udí tomuto tajemství 
Lásky dostává.

Svatý Tomáš Akvinský (+ 1274) sestavil církevní hodinky a mši I 
svátou dnešní slavnosti. Přítomnost při těchto bohoslužbách je  I 
odměněna bohatými odpustky. I

Choďme často k hostině, kterou nám dává ne oltáři připravovali , 
Bůh. Papež Pius X. vyzval dekretem z r. 1905, aby věřící po pří- | 
kladu prvních fcresfanů chodili si co nejčastěji pro svou posilu 
k sv. Přijímání. Kdokoliv má dobrou vůlí křesťansky a bohulibě zíti, 
třebas na sobě pozoroval ještě mnohé nedostatky, má právo se 
spojovat! se svým Bohem ve Velebné Svátosti; která není ani tak
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odměnou za ctnost, jako spíše účinným lékem pro naše slaboslL 
Nespokojme se tedy přijímali pouze o nedělích a svátcích, nýbrž 
živme se Liškou Boži pokud možno denně l Kdybychom nedávali 
denně svému tělu potravy, zhynuli bychom brzo; naše duše bez 
této andělské stravy také nemohou býli. Nenechme jich tedy hynouti 
hladem I

Tělo Páně a jeho Krev jsou jediný pokrm nesmrtelnosti.

i n i r o i l u s .  P s.80 ,17 . V s t u p .  Ž. 80 ,17.
Cibávit eos ex ádipe fru- 

ménti, allelúja: et depetra, 
metle saturávit eos, alle
lúja, allelúja, allelúja.

Ps. ib. 2. Exsultáte Deo 
adjutóri nostro: jubiláte 
Deo Jacob.

1f. Gloria P a tři. . .

Krmil je  nejlepší pše
nicí, aleluja, a medem ze 
skály je  sytil, aleluja, ale
luja, aleluja.

Ž. lamí. 2. Plesejte Bo
hu, pomocníku našemu; 
jáse jte  Bohu Jakobovu, 

y . Sláva O tc i. . .
O ra t i o

Deus, qui nobis sub sa- 
craménio mirábili, passió- 
nis tuae memóriam reli- 
quísti: tríbue quaesumus, 
ita nos Córporis, et Sán- 
guinis tui sacra mystéria 
venerári, ut redemptiónis 
tuae fruclum in nobis jú- 
giter sentiámus. Qui vivis 
et regnas. . .

L é c t i o

M o d l i t b a
Bože, jenž jsi nám v pře

divné svátosti památku 
svého umučení pozůstavil, 
popřej, prosíme, abychom 
svaté tajemství tvého těla 
a krve (vé iak uctívali, 
bychom ovoce vykoupe
ní tvého stále v sobě zna
menali. Jenž jsi živ a kra
luješ s Bohem O tcem . . .

Č l e n í
Epístolae b. Pauli Apoštol i z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 1, cap. 11. ke Korintským. 11,23-29.

Slovy: „To čiňte na mou památku!* dostali Apoštolově a jejich 
nástupcové, biskupové a knězi, stejnou moc proměňovat! chléb u 
víno v tělo a krev Páně. Svatý Pavel nás poučuje, že oběť mše 
svaté a Kristova oběf na kříži jsou jedno a totéž. Dříve tedy, než 
někdo přistoupí k této vznešené hostině, musí sám sebe zkoušeti, 
zdali nemá duši poskvrněnou těžkým hříchem, jehož dosud nelitoval 
a z něho se nevyzpovídal. Takový by si nešel pro požehnání ke stolu 
Páně, nýbrž pro vlastní odsouzení, protože se odvážil do špinavého 
a nekajicného srdce pozvati Boha.
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Fratres: Ego enim ac- 
cépi a Domino quod et trá- 
didi vobis: quóniam Dó- 
minus jesus, in qua nocle 
Iradebálur, accépil panem, 
ei gráiias agens fregit, et 
dixif: Accípile, ei mandu- 
cáte: Hoc esf corpus meum, 
quod pro vobis tradéiur: 
hoc fácite in meam com- 
memoraliónem. Simíliler 
ei cálicem, posiquam coe- 
navit, dicens: Hic calix no
vum testaméntum est in 
meo sánguine: hoc fácite, 
quoiiescúmque bibétis, in 
meam commemoratiónem. 
Quoiiescúmque enim man- 
ducábiiis panem hune, ei 
cálicem bibétis, moriem 
Domini annuntiábitis, do- 
nec véniat. Itaque quicúm- 
que manducáveril panem 
hune, vel bíberil cálicem 
Domini indígne, reus erit 
córporis ei sánguinis Do
mini. Probet autem seíp- 
sum homo: et sic depane 
illo edai, ei de cálice bi- 
bai. Qui enim mandúcai 
et bibit indígne, judícium 
sibi mandúcat et bibit: non 
dijúdicans corpus Domini.

C r a d u a l e .  Ps. 144,15-16.
Oculi omnium in te spe- 

rant D óm ine: et tu das 
illis escam in iémpore op-

Bratři, já  jsem přijal od 
Pána to, co jsem  též po
dal vám, (totiž), že Pán 
ježíš v té noci, ve které 
byl zrazen, vzal chléb a 
učiniv díky, rozlámal jej 
a řekl: „Toto jest tělo mé, 
které se za vás vydává; 
to čiňte na mou památku.* 
Taktéž (vzal) i kalich po 
jídle a řekl: „Tento kalich 
jest nová úmluva (potvrze
ná) mou krví; to čiňte, 
kolikrátkoli (jej) piti bu- i 
dete, na mou památku." I 
Kdykoli totiž jíte  chléb 
tento a pijete kalich, smrt 
Páně zvěstujete, dokavad 
nepřijde. Proto kdokoli 
bude jisti chléb tento a- 
neb píli kalich Páně ne
hodně, vinen bude tělem 
a krví Páně. Zkusiž však 
každý sám sebe a tak 
z toho chleba jez a z ka
licha p ij; neboť kdo jí  a 
pije nehodně, odsouzení 
sobě jí  a pije, poněvadž 
nerozeznává těla Páně.

S tupňový zpěv. Ž. 144.
Oči všech upírají se , 

s důvěrou k tobě, Pane, 
a ty dáváš jim pokrm v

portúno. y . Aperis tu ma- pravý čas. V. Ty otviráš 
num tuam: et imples omne ruku svou a nasycuješ kaž- 
ánimal benedictióne. dého tvora požehnáním.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
jj§ Joan. 6, 56-57. Caro Ý. Jan 6,56-57. Tělo mé 
mea vere est cibus, et san- vpravdě jest pokrm a krev 
guis meus vere est potuš: má vpravdě jest nápoj; 
qui mandúcat meam car- kdo jí  mé tělo a pije mou 
nem, et bibit meum sán- krev, zůstává ve mně a já  
guinem, in me manet, et v něm. 
ego in eo.

V následujíc! vznešené sekvenci sv. Tomáš Akvlnský opěvuje
v hlavních rysech všecko, čemu

S e k v
Lauda Sión Salvátorem, 

lauda ducem et pastorem, 
in hymnis et cánticis.

Quantum potes, tantum 
aude: quia major omni Iau- 
de, nec laudáre súfficis.

Laudis thema speciális, 
panis vivus et vitális hó- 
die propónitur.

Quem in sacrae mensa 
coenae, turbae fratrum 
duodénae datum non am- 
bígitur.

Sit laus plena, sit sonó- 
ra, sit jucúnda, sit decóra 
mentis jubilátio.

Dies enim solémnis ági- 
tur, in qua mensae prima 
recólitur hujus institútio.

Církev sv, o Velebné Svátosti učí:

e n c e
Chval Sióne Spasitele, 

chval Pastýře, vůdce vřele, 
zpěvy, gísně, hymny p ě jí

Odvazuj se ,jak  jen  mož
né, větší je , než chvály zbož
né, nepostačíš chválit j e j !

Zcela zvláštní látka chvá
ly — živý chléb, zdroj žití 
stálý — pro den dnešní 
nastala.

Chléb, je jž  v hodech za 
večera bratří četa dvaná
cterá zcela jistě  dostala.

Buď zpěv plný, buď zpěv 
jasný, budiž libý, budiž 
hlasný jásot mysli, ples a 
vděk.

Dnes je  slavnost, o níž 
se vzpomíná, kterak po
vstala prvně ta hostina, 
hodu toho počátek.
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ln hac mensa noví Regis, 
novum Pascha novae legis, 
Phase vetus términaf.

Velustáfem nóvifas, um- 
bram fugal vérilas, noctem 
iux elíminat.

Quod in coena Christus 
gessit, faciéndum hoc ex- 
préssit in sui memóriam.

Dočti sacris insiitútis, 
panem, vinum in salúlis 
consecrámus hósiiam.

Dogma daiur Christiá- 
nis, quod in camem tran
sit panis, et vinum in sán- 
guinem.

Quod non capis, quod 
non vides, animósa firmat 
fides, praeter rerum órdi- 
nem.

Sub divérsis speciébus, 
signis tantum, et non ré
bus, latent res exímiae.

Caro cibus, sanguis po
tuš : manet tamen Christus 
tolus, sub utráque spécie.

A suménte non concí- 
sus, non confráctus, non 
divísus: ínteger accípitur.

Sumit unus, sumunt mílie: 
quanium isti, tantum ille: 
nec sumplus consúmitur.

Sumunt boni, sumunt ma- 
li: sortě tamen inaequáli, 
vitae, vel inféritus- 

Mors esf malis, vita bo- 
nis: vide paris sumptiónis, 
quam sít dispar éxitus.

O běf nové smlouvy vzni
ká. Stůl nového Panovníka 
odděluje starý čas.

Staré ničí novota, prchla 
Pravdou Temnota, noc, již 
zahnal denní jas.

Kristus při hostině svaté 
děl: Co činím, činit máte, 
na Mne vzpomínajíce.

Svatá stanovení ctíme. 
Chléb a víno přinášíme, 
oběť spásy světíce.

Dogma křesťanům se dá
vá, že se z chleba Tělo 
stává, z vína, že se stává 
Krev.

Nechápe duch, nedozí- 
rá, horlivá však sílí víra, 
ač je  jiný věci zjev.

Pod různými vzezřeními 
věcmi ne, leč znameními 
výborný je  Předmět skryt.

Nápoj Krve, pokrm Těla, 
v obou Kristus je  však zce
la, nepřestává celý být.

Přijímáš-li, zůstal celý, 
nezláme se, nerozdělí, ni
kdy pranic neschází.

Bere jeden, tisíc bere. 
jako jeden, davy steré, 
aniž množství dochází.

Dobří, špatní přijímají, 
nestejný však osud mají: 
Život — smrti objetí.

Smrt je  zlým a dobrým 
žití. Zříš, jak  různý může 
býli účin téhož přijetí.
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Fracto demum Sacra- Když se potom Svátost 
ménto, ne vacílles, sed me- láme, nechť se věrou ne- 
ménto, tantum esse sub vikláme, pod úlomkem to- 
fragménto, quantum toto tik máme, kolik celek u- 
tégitur. hostí.

Nulla rei fit scissúra: Netrpí věc těmi ději,
signi tantum fit fractúra: způsobu jen  rozbíjejí, ale 
qua nec status, nec statúra věc a stavy je jí  potrvají 
signáti minúitur. v Svátosti.

Ecce panis Angelórum, Chléb, jenž blaží Ne- 
factus cibus viatórum: ve- bešťany, poutníkům, hle, 
re panis filiórum, non mit- v pokrm daný, v pravdě 
téndus cánibus. synům uchystaný, není po

krm štěňátek.
In figúris praesignátur, O běf v předobrazech 

cum Isaac immolátur: ag- známá: Isak, žertva Abra- 
nus Paschae deputátur: hama, velkonoční oběť sa- 
datur manna pátribus. ma, manna Otcům v onen 

věk.
Bone pastor, panis vere, Dobrý’s Pastýř, Chléb 

Jesu nostri miserére: tu js i pravý! Smiluj se, slyš 
nos pasce, nos tuére: tu hlas náš lkavý: Pasiž, hlí- 
nos bona fac vidére in ter- dej naše davy, dobro dej 
ra vivéntium. nám, Přelaskavý, v zemi

živých dej nám zřít!
Tu, qui cuncta scis et Vševědoucí, Převeliký, 

vales: qui nos pascis hic jenž nás paseš, smrtelní- 
mortáles : tuos ibi com- ky. Svými spolustolovniky, 
mensáles: cohaerédes et dědici a účastníky svátých 
sodáles fac sanctórum cí- rač nás učinit! Amen. 
vium. Amen. Allelúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum joánnem. c. 6. podle jana. 6,^56-59.
Tělo Páně a jeho Krev jsou jediný pokrm nesmrtelnosti.
In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán je- 

jesus turbis judaeórum: žíš řekl zástupům židov-
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Caro mea vere est cibus, ským: „Tělo mé v pravdě 
el sanguis meus vcre esl jest pokrm a krev má v 
potuš. Quimandúcatmeam pravdě jest nápoj. Kdo jí  
camem, et bibif meum sán- mé tělo a pije mou krev, 
guinem, in me manei, et zůstává ve mně a já  v něm. 
ego in illo. Sicut misit me Jako mne poslal živý Otec, 
vivens Pater, et ego vivo a já  živ jsem  pro Otce, 
propterPatrem, etqui man- tak i ten, kdo jí  mne, živ 
ducat me, et ipse vivet bude pro mne. Toto jest 
propter me. Hic est panis, chléb, jenž s nebe sestou- 
qui de coelo descéndit. pil, ne jako otcové (vaši) 
Non sicut manducavérunt jedli (mannu) a zemřeli. 
patresvestrimanna,etmór- Kdo jí  chléb tento, živ bu- 
tui šunt. Qui mandúcat de na věky.“ 
hune panem, vivet in ae- 
iemum. Et dleitur C r e d o . Následuje C re d o .

Off er tor ium.  Levit. 21. O b ě t o v á n í .  3M ojž.21,6.
Sacerdótes Domini in- Kněží Páně obětují ka- 

cénsum et panes ófferunt didlo a chleby Bohu; a 
D eo: et ideo sanefi erunt protož mají býti svátými 
Deo suo, et non pólluent Bohu svému a neposkvrňo- 
nomen ejus, allelúja. váti jména jeho, aleluja.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Ecclésiae tuae, queesu- Církvi své, prosíme, Pa- 

mus Dómine, unitátis et ne, uděl milostivě darů 
pacis propítius dona con- jednoty a míru, jež  tajem- 
cé d e : quae sub oblátis ně se naznačuji přinese- 
munéribus mýstice desig- nými obětními daryl Skrze 
nántur. Per Dominům. . .  Pána našeho. . .

Commu nio .  i.Cor. 11,26-27. K př i j í m án í .  l .K o r .l l .
Quotiescúmque mandu- Kdykoliv jisti budete

cábitis panem hune, et cá- chléb tento a z kalicha pí- 
licem bibétis, mortemDó- ti, smrt Páně budete zvě- 
mini annuntiábitis, donec stovati, dokavad nepřijde; 
véniat: ítaque quicúmque kdokoliv tedy jisti bude
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manducáverit panem, vel 
bíberit cálicem Domini 
indtgne, reus erit córpo- 
ris et sánguinis Domini, 
allelúja.

P o s t c o m m u n i o
Fac nos, quaesumus Dó

mine, divinitátis tuae sem- 
pitéma fruitióne repléri: 
quam pretiósi Córporis el 
Sánguinis tui temporális 
percéptio praefigúrat. Qui 
vivis et regnas. . .

chléb nebo piti z kalicha 
Páně nehodně, vinen bu
de tělem a krví Páně, 
aleluja.

P o  p ř i j í m á n í
Učiň, prosíme, Pane, 

abychom syceni byli věč
ným požíváním Božství tvé
ho, jež  předobrazuje dra
hocenného těla a krve tvé 
přijímání časné, jenž jsi 
živ a kraluješ. . .

Neděle druhá po Svatém Duchu
.Pěti budu Pánu. jenž mi prokázal dobré; 
opěvovat! budu jméno Pána svrchovaného.* 

Jsme dosud v oktávu Božího Těla a proto i dnešní mše svátá 
jest ještě v úzkém vztahu k němu. Pán se stal naším ochráncem 
ve Velebné Svátosti, a to jak ve sv. Přijímání, tak ve svatostánku. 
Chcemedi svou duši občerstvili, nemůžeme jí dálí rozkošnějšího 
pokrmu nad Nejsvětější Svátost; a jsme-li zemdleni životem a sta* 
rostmt, odpočiňme si ve stínu Těla Páně, jež se chová na oltáři. — 
Co mu dáme výměnou za jeho pomoc? Král David nám vkládá 
v ústu odpověď: .Milovat! tě budu, Pane, sílo mál*

I n t r o i t u s .  Ps. 17,19-20. V s i u p .  Ž. 17,19-20.
Factus est Dóminus pro- Pán stal se obráncem 

téctor meus, et edúxit me mým a vyvedl mne na voi- 
in latitúdinem: salvum me né místo; vysvobodil mne, 
fecil, quóniam vóluit me. nebof si mne oblíbil.

Ps. ib. 2-3. Díligam te Ž. tamt. 2-3. Miluji tě, 
Dómine virtus mea: Dó- Pane, sílo má. Pán jest 
minus firmaménlummeum, tvrz má, útočiště mé a vy- 
et refúgium meum, et li- svobodiiel můj. 
berátor meus.

íf. Gloria Patři. . .  tf. Sláva Otc i . . .
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O r a l i o  M o d l i t b a
Sancti nóminis tui Dó- Dej, Pane, abychom k 

mine timórem páriter et svátému jménu tvému měli 
amórem fac nos habére zároveň úctu a lásku ústa- 
perpétuum, quia numquam vičnou, neboť nikdy ne- 
lua gubernatióne destítuis, zbavuješ svého vedení 
quos in soliditáte tuae di- těch, které v dokonalé 
lectiónis instíiuis. Per Dó- lásce k sobě vychováváš, 
minum nosfrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

Připomínka oktávu Božího Těla. (Z předešlé mše sv.)

L é c t i o Č t e n í
Epístolae beáti Joánnis z prvního listu sv. Jana
Apóstoli. 1. c. 3,13-18. Apoštola. 3, 13-18.

Svatý Jan Miláček, který dovede tak krásně promlouvali o Lásce, 
obrací se k nám i v tomto týdnu, v němž slavíme tajemství Lásky.

Caríssimi: Nolítemirári, Bratři, nedivte se, jest- 
si odit vos mundus. Nos lize svět vás nenávidí. My 
scimus, quóniam transláti víme, že jsm e přešli ze 
sumus de mořte ad vitam, smrti do života, neboť mi- 
quóniam dilígimus fratres. lujeme bratry; kdo nemi- 
Qui non díligit, manet in luje, zůstává ve smrti. Kaž- 
mořte: omnis qui odit fra- dý, kdo nenávidí bratra 
třem suum, homicída ešt. svého, jest vražedník; a 
Et scitis quóniam omnis víte, že žádný vražedník 
homicída non habet vilám nemá života věčného v so- 
aetérnam in semetípso ma- bě zůstávajícího. Z toho 
néntem. In hoc cognóvi- jsme poznali lásku Boží, 
mus caritátem Dei, quó- že On položil život za nás; 
niam ille ánimam suam pro také my máme za bratry 
nobis pósuit: et nos debé- život položití. Kdo však 
mus pro frátribus ánimas mé statek toho světa a 
pónere. Qui habúerit sub- vidí bratra svého, an trpí 
stániiam hujus mundi.el ví- nouzi, a zavře před ním 
derit fratrem suum neces- srdce své, kterak láska 
sitátem habére, et claú- Boží zůstává v něm? Dít- 
serit víscera sua ab eo ; ky, nemilujme slovem, ani
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quómodo cáritas Dei ma- jazykem, nýbrž skutkem a 
net in eo? Filíoli mei, non v pravdě, 
diligámus verbo.neque lin- 
gua, sed opere, et veriláte.
Graduale .  Ps. 119,1-2. S tupňový  zpěv. Ž. 119.

Ad Dominům, cum tri- K Pánu v soužení svém 
bulárer, clamávi, et exau- volám; i vyslýchá mne. 
divit me. Uf. Dómine líbe- Ý . Pane, vysvoboď duši 
ra ánimam meam a lábiis mou ode rtů nešlechetných 
iníquis, et a lingua dolósa. a od jazyka lstivého.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
íf. Ps. 7,2.  Dómine Deus ÍT. Ž. 7, 2. Pane, Bože 

meus in te sperávi; salvum můj, v tebe doufám; vy- 
me fac ex omnibus perse- svoboď mne ode všech 
quéntibus me, et líbera me. pronásledovatelů mých a 
Allelúja. spas mne. Aleluja.

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 14. podle Lukáše. 14,16-24.
Hostinou v dnešním Evangeliu se myslí především Církev svaté, 

do níž byli pozváni nejprve židé, ale pro své světské smýšlení po
hrdli tím pozváním. Proto vyslal Pán apoštoly, aby přivedli k při* 
pravené hostině pohony. Pak znamená tato hostina také hody sv. 
Přijímání. Nevyhýbejme se j í  pro časné nějaké ohledy, abychom 
pak nebyli Bohem k ní snad vůbec připuštěni a tím nepřišli o ne
smírné milosti.

In illo témpore: Dixil , Za onoho času Pán Je- 
Jesus Pharisaeis parábo- žíš řekl učedníkům svým; 
lam hanc: Homo quidam „Jeden člověk učinil ve- 
fecit coenam magnam, et čeři velikou a pozval mno- 
vocávit multos. Et mísit hých. I poslal služebníka 
servum suum hora coenae svého v hodinu večeře ří- 
dícere invitátis ut venírent, ci pozvaným, aby přišli, 
quia jam paráta šunt óm- ježto všecko jest již ho- 
nia. Et coepérunl simul tovo. Ale oni všickni po- 
omnes excusáre. Primus čali jednomyslně se vy- 
dixit ei: Viliam emi, el ne- mlouvali. První řekl jemu:
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céssc hábeo exíre, el vi- 
dére illam: rogo te hábe 
me excusáfum. Et alier di- 
xit: Juga boum emi quin- 
que, et eo probáre illa: 
rogo te hábe me excusá- 
lum. Et álius dixit: Uxó- 
rem duxi: et ideo non pos- 
sum veníre. Et revérsus 
servus nuntiávit haec do
mino suo. Tunc irátus pa- 
terfamílias, dixit servo suo: 
Exi čito in platéas et vi- 
cos civitátis: et paúperes, 
ac débiles, et caecos, et 
claudos introduc huc. Et 
ait servus: Dómine, fac- 
tum est ut imperásti, et ad- 
huc locus est. Et ait dó- 
minus servo: Exi in vias, 
et sepes: et compélle in- 
tráre, ut impleátur domus 
mea. Dico autem vobis, 
quod nemo virórum illó- 
rum, qui vocáti šunt, gu- 
stábit coenam meam.

Ei dicltur C r e d o .

O í fe r t o r iu m .  Ps. 6, 5.
Dómine convériere, et 

éripe ánimam meam: sal- 
vum me fac propter mi- 
sericórdiam tuam.

S e c r e t a
Oblátio nos Dómine, tuo 

nómini dicánda puríficet: 
et de die in diem ad coe-

,Statek jsem  koupil a mu
sím vyjiti a je j shlédnouti. 
Prosím tě, měj mne za 
omluvena.' A druhý řekl: 
,Patero spřežení volů jsem 
koupil, a jdu je  zkusit ; 
prosím tě, měj mne za 
omluvena.' A jiný řek l: 
,Ženu jsem pojal a proto 
nemohu přijití.* A služeb
ník vrátiv se, zvěstoval to 
pánu svému. Tu rozhněval 
se hospodář a řekl svému 
služebníku: .Vyjdi rychle 
na silnice a ulice města 
a zmrzačelé a slepé i kul
havé uveď sem.' I řekl slu
žebník: ,Pane, stalo se, 
jak js i rozkázal, a ještě 
jest místo.' A pán řekl slu
žebníkovi: .Vyjdi na cesty 
ke plotům a přinuť vejiti, 
af se naplní dům můj. Pra- 
vímř vám, že žádný z těch 
mužů, kteří byli pozváni, 
neokusí večeře m é.'*

Následuje C r e d o .

O b ě to v á n í .  Ž. 6 ,5 .
Pane, obraf se ke mně 

a vyprosti duši mou; po
moz mi pro milosrdenství 
své.

T i c h á  m o d l i t b a
Oběf, Pane, kterou jm é

nu tvému zasvěcujeme, 
nechf nás očistí a den ze
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léstisvitaetránsferatactió- dne k vedení ̂ nebeského 
nem. Per Dominům no- života uschopňuje. Skrze 
strum Jesum Christum__ Pána našeho. .  .

Připomínka oktávu Božího Těla. (Ze mše předchozí.)

Communio .  P s .1 2 ,6. K př i j í m án í .  Z. 12, 6.
Cantábo Domino, qui Pěti budu Pánu, jenž mi 

bona tríbuitmihi: et psal- dobrých věcí udělil; opě- 
lam nómini Domini altís- vovati budu jméno Pána 
simi. svrchovaného.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Sumptis munéribus sa- _ Přijavše dary svaté, pro- 

cris, quaesumus Dómine, símě. Pane, aby častějším 
ut cum frequentatióne my- slavením Tajemství rostl 
stérii, crescat noslrae sa- účinek pro naši spásu, 
lútis efféctus. Per Dómi- Skrze Pána našeho Ježíše 
num nostrum. . .  Krista, Syna tvého . . .

Připomínka oktávu Božího Tělo. (Ze mše předchozí.)

Neděle třetí po Svatém Duchu
•Slož na Pána starost svou a on tě zachová I* 

Pocifujeme li svou opuštěnost a bídu duše i těla o shledáváme-li, 
že toneme ve hříších* nezoufejme* nebof Láska Boží ceká na první 
naše zavolání o pomoc. Povznesme svou duši k Bohu a buďme jisti, 
že naše důvěra v něho nebude zahanbena.

Introi tus .  P s .2 4 ,1 6 e tl8 . V s t u p .  Ž .24 ,16a l8 .
Réspice in me, et mise- Shlédni na mne a smiluj 

rére mei, Dómine: quó- se nade mnou, Pane,nebof 
niam únicus, et pauper jsem  opuštěn a ztrápen, 
sum ego: vide humilitátem Popatř na mé ponížení a 
meam, ei labórem meum: na mé trápení a odpusť 
et dimítte omnia peccáta mi všecky hříchy mé, Bože 
mea, Deus meus. můj.

Ps. ib. 1-2. Ad te Dómi- Ž. lamt. 1-2. K lobě, 
ne levávi ánimam meam: Pane, pozdvihuji duši svoji.
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Deus meus in le confído, Bože můj, v tebe doufám; 
non erubéscam. nedopusť, abych byl za-

hanben.
t r. Gloria Patř i . . .  Sláva Otci . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Protéclor in te sperán- Ochránce v tebe doufá- 

lium, Deus, sine quo nihil jících, Bože, bez něhož ne- 
est válidum, nihil sanctum: ní nic mocného a svátého, 
multíplica super nos mise- prokaž nám plnost milo- 
ricórdiam tuam; ut terec-  srdenství svého, abychom 
tóře, te duce, sic transeá- pod tvou správou a tvým 
mus per bona temporália, vedením tak prošli statky 
ul non amiffámus aetérna. časnými, bychom neztratili 
Per Dominům nostrum . . .  věčných. Skrze Pána . . .

Modlitba za přímluvu Svatých, str. 127.
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae beáti Petři Apó- z prvního listu sv. Petra 
stoli. 1. cap. 5, 6-11. Apoštola. 5, 6-11.

Život zde na světě přináší s sebou mnohé strasti a boje, pří- 
mkněme se tedy celou svou důvěrou k silnému Bohu! Všechen 
pláč se nám jednou promění v nekonečné blaho.

Caríssimi: Humiliámini Miláčkové, pokořte se 
sub poténti manu Dei, ut pod mocnou ruku Boží, 
vos exálíet in témpore vi- aby vás povýšil v čas na- 
siiatiónis: omnem solicitú- vštívení, složíce veškerou 
dinem vestramprojiciéntes svou starost na něj, neboť 
in eum, quóniam ipsi cura on má péči o vás. Strí- 
est de vobis. Sóbrii estóte, zliví buďte a bděte, neboť 
et vigiláte: quia adversá- protivník váš ďábel ob- 
rius vester diábolus tam- chází jako lev řvoucí hie- 
quam leo rúgiens círcuit, daje, koho by pohltil, 
quaerens quem dévoret: Jemu odpírejte silní ve 
cui resístite fortes in fide: víře, vědouce, že totéž 
sciéntes eámdem passió- utrpení děje se bratrstvu 
nem ei, quae in mundo est, vašemu ve světě. Bůh pak
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vestrae fraternitéti fíeri. všeliké milosti, jenž nás 
Deus autem omnis grátiae, povolal k věčné slávě své 
qui vocávit nos in aetér- v Kristu Ježíši, po krátkém 
nam suam glóriam in Chri- utrpení sám vás zdokonalí, 
sto Jesu, módicum passos utvrdí a upevní. Jemu (buď) 
ipseperfíciel.comfirmábit, sláva a panování na věky 
solidabítque. Ipsi gloria, et věků, amen! 
impérium in saecula sae- 
culórum: Amen.
Gradua le .  P s .5 4 ,2 3 ,i7 e t  19. St up ňov ý  zpěv. Ž.54.

Jacta cogitátum tuum in Vrhni starost svou na 
Domino: et ipse te enú- Pána a on tě zachová. 
Iriet. Sr. Dum clamárem ad Ý. Když jsem volal k 
Dominům, exaudívit vo- Pánu, vyslyšel hlas můj 
cem meam ab his, qui ap- před těmi, kdož se ke mně 
propínquant mihi. (nepřátelsky) blíží.

Allelúja, Allelúja. Aleluja, aleluja.
Ps. 7 ,12. Deus judex Ž. 7, 12. Bůh je  

justus, fortis et pátiens, soudce spravedlivý, mocný 
numquid iráscitur per sin- a shovívavý; což se hněvá 
gulos dies? Allelúja. každého dne ? Aleluja.

E v a n g e l i u m
Ť Sequénlia s. Evangélii -j- Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 15. podle Lukáše. 15,1-10.
Pán Ježíš sám nám na dvou podobenstvích dokazuje, že se ujímá 

hříšníků a že touží po našem spasení. Není-Hž to pro nás nesmírná 
útěcha a důvod k naprosté důvěře v Boha?

In illo témpore: Erant Za onoho času přibli- 
appropinquántes ad Jesum žovali se k Pánu Ježíši 
publicáni et peccatóres, ut celníci o hříšníci, aby ho 
audírent illum. Et murmu- slyšeli. A fariseové i zá- 
rábant Pharisaei et Scri- koníci reptali, řkouce : 
bae, dicéntes: Quia hic „Tento přijímá hříšníky a 
peccatóres récipit, et man- jí  s nimi." I pověděl jim 
ducat cum illis. Et ait ad podobenství toto, řka: 
illos parábolam istam, di- .Který člověk z vás, maje
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cens: Quis ex vobis homo, sto ovec a ztrativ jednu 
qui habet centům oves: et z nich, nenechá devade- 
si perdíderit unam ex illis, sáti devíti na poušti a 
nonne dimítfit nonaginta- nejde po té, která se byla 
nóvem in desérto, et vadit ztratila, až ji  nalezne ? 
ad illam, quae períeraf, do- A když ji  nalezne, vloží 
nec invéniat eam ? El cum ji  s radostí na ramena 
invénerit eam, impónit in svá a přijda domů svolá 
húmeros suos gaudens: et přátele a sousedy a řekne 
véniens domům, cónvocat jim : Radujte se se mnou, 
amícos et vicínos, dicens nebof jsem  nalezl ovci, 
illis: Congratulámini mihi, která se byla ztratila, 
quia invéni ovem meam, Pravím vám, že tak větší 
quae períerat?D ico vobis, bude radost v nebesích 
quod ita gaúdium erif in nad jedním hříšníkem po- 
coelo super uno peccatóre kání činícím, než nad de- 
poeniténliam agénte, quam vadesáti devíti spravedli- 
super nonagintanóvem ju- vými, kteří pokání nepo
stíš, qui non índigenf poe- fřebují. Aneb která žena 
niténtia. Aut quae múlier majíc deset drachem, ztra- 
habens drachmas decem, tí-li jednu drachmu, ne- 
si perdíderit drachmám rozžehne svíce a nemete 
unam, nonne accéndit lu- domu svého a nehledá 
cémam, et evérril domům, pilně, až ji  nalezne ? A 
et quaerit diligénter, do- když ji nalezne, svolá pří- 
nec invéniat? Et cum in- telkyně i sousedky své a 
vénerif, cónvocat amícas řekn e : „Radujte se se 
et vicínas, dicens: Congra- mnou, nebof jsem nalezla 
tulámini mihi, quia invéni dradimu, kterou jsem byla 
drachmám, quam perdíde- ztratila." Tak pravím vám, 
ram. Ita dico vobis: gaúdi- budou andělé mífi radost 
um erit coram Angelis Dei nad jedním hříšníkem po- 
super uno peccatóre poe- kání činícím." 
niténtiam agénte. C redo . Následuje C redo.

O fferřo riu m . Ps. 9, U;i2,i3. O b ě to v á n í .  Ž. 9.
Sperent in te omneš, qui Nechf doufají v tebe 

novérunt nomen fuum Dó- všichni, kdož poznali
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mine: quóniam non de- jméno tvé, Pane, n e b o f 
relínquis quaeréntes t e : neopouštíš hledajících 
psállite Domino, qui hábi- tebe. Pějte Pánu, jenž 
tat in Sión: quóniam non sídlí na Siónu, nebof ne- 
est oblítus oratiónem paú- zapomněl modlitby utiště- 
perum. nýdi.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Réspice Dómine múne- Shlédni, Pane, na dary

ra supplicántis Ecclésiae: pokorně prosící Církve 
et salúti credéntium per- a dej, af je  věřící za 
pétua sanctificatióne su- ustavičného posvěcování 
ménda concéde. Per Dó- (sebe) přijímají, aby jim 
minum nostrum . . .  byly k spáse. Skrze P án a ..

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Communio.  Luc. 15, 10. K p ř i j í m á n í .  Luk.15,10- 
Dico vobis, gaúdium est Pravím vám : radost

Angelis Dei super uno mají andělé Boží nad 
peccatóre poeniténtiam jedním hříšníkem pokání 
agénte. činícím.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Sancta tua nos, Dómi- Svátosti tvé přijaté,

ne, sumpta vivíficent: et Pane, af nás oživí a (s 
misericórdiaesempitérnae tebou) smířené připraví 
praeparent expiátos. Per pro milosrdenství věčné. 
Dominům, nostrum. . .  Skrze Pána našeho . . .

Druhá modlitbo za přímluvu Svatých, sir. 131.
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle čtvrtá po Svatém Duchu
„Pomoz nám, Bože, — Spasiteli náš — 
a pro slávu jména svého vysvoboď nás, Pane !* 

Také liturgie dnešní neděle chce v nás probudili velkou d&věru 
v Boha, jenž chrání svých věrných. Kdo nám může uškodili, jestliže 
je  Bfih s námi? I kdyby celý svět a celé peklo se postavilo proti 
nám, nemusíme se obávati záhuby I
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DóminusilJumináfiomea, Pán jest světlo mé a 
ct salus mca, quem limé- spása m á; koho bych se 
bo? Dóminus defénsor vi- měl báti? Pán jest obrán- 
tae meae, a quo trepidá- ce života mého; před kým 
bo ? qui (ríbulani me tni- bych se měl třásti ? Nepřá- 
míci mei, ipsi infirmáti telé moji, kteří mne sužují, 
šunt, et cecidérunt. ti sami slábnou a padají.

Ps. ib. 3. Si consístani Ž. tamt. 3. Byř se roz- 
advérsum me castra: non ložil i tábor proti mně, 
timébit cor meum. nebude se báti srdce mé.

Ť. Gloria Patři . . .  Sláva Otci . .  .
O r a t i o  M o d l i t b a

Da nobis.quaesumusDó- Dej nám, prosíme Pane, 
mine, ui et mundi cursus af běh světa v pokoji pro 
pacífice nobis tuo órdine nás tvým řádem řízen je 
dirigátur: et Ecclésia tua a Církev tvá nerušené od- 
tranquílla devotióne lae- danosti se těší. Skrze Pá- 
félur. Per Dominům . . .  na našeho Ježíše Krista . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127.
Třetí modlitba dle libosti.

L é c i i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 8,18-23. k Římanům. 8,18-23.

Sebe vět5i úlrapy tohoto svéla nemohou se srovnávali se slávou 
a blažeností, která nám bude korunou za vítězné vedený boj 1 Ne* 
malomyslňme ledy při žádné bolesti duše nebo těla a doufejme 
pevně, že Bůh nám všecko obrátí v radost!

Fratres: Exíslimo, quod Bratři, myslím, že utr- 
non šunt condígnae pas- pění nynějšího času nejsou 
siónes hujus témporis ad ničím proti budoucí slávě, 
fulúram glóriam, quae re- která se zjeví na nás. Vždyť 
velábiiur in nobis. Nam ex- i tvorstvo očekává s tou- 
spěctáfio creatúrae, řeve- žebností zjevení synů Bo- 
latiónem filiórum Dei ex- žích. Neboř marnosti bylo 
spécial.Vanifáfienimcrea- poddáno tvorstvo, nikoli

I n t r o i t u s .  P s . 2 6 ,1 -2 .  V s t u p .  Ž. 26, 1-2,
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túra subjécta est, non vo- 
lens, sed propter eum, qui 
subjécit eam in spe: quia 
et ipsa creatúra liberébitur 
a servitúte corruptiónis, in 
libertátem glóriae filiórum 
Dei. Scimus enim quod 
omnis creatúra ingemíscit, 
et párturit usque adhuc. 
Non solum autem illa, sed 
et nos ipsi primítias spi
ritus habéntes, et ipsi intra 
nos gémimus, adoptiónem 
filiórum Dei exspectántes, 
redemptiónem córporis 
nostri: in Christo Jesu Do
mino nostro.
Gr a d u a l e .  P s .7 8 ,9 e tl0 .

Propítius esto, Dómine, 
peccátis nostris; ne quan- 
do dicant gentes, ubi est 
Deus eórum? Adjuva 
nos Deus salutáris noster, 
et propter honórem nómi- 
nis tui Dómine líbera nos.

Allelúja, allelúja.
Ps. 9, 5 et 10. Deus, 

qui sedes super thronum, 
et júdicas aequitátem, esto 
refúgium paúperum in tri- 
bulatióne. Allelúja.

dobrovolně,nýbrž pro toho, 
jenž je  poddal s nadějí, 
že i tvorstvo bude osvo
bozeno od poroby poru
šení ve svobodu slávy 
synů Božích. Víme zajisté, 
že veškeré tvorstvo spolu 
sténá a trpí bolest až do- 
savad. A nejen ono, nýbrž 
i my, ač máme prvotiny 
Ducha, i my sami v sobě 
sténáme, očekávajíce sy
novství, (totiž) vykoupení 
těla svého (v Kristu Ježíši 
Pánu našem).

S tupňový  zpěv. Ž. 78.
Odpusť, Pane, hříchy 

naše, aby snad neřekli 
pohané: „Kde jest Bůh 
je jich ?" Ý . Pomoz nám, 
Bože, Spasiteli náš, a pro 
čest jména svého, Pane, 
vysvoboď nás.

Aleluja, aleluja.
Ž. 9, 5 a 10. Bože, 

jenž sedíš na trůnu a 
soudíš po spravedlnosti, 
buď útočištěm ubohých 
v soužení. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -f- Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 5. podle Lukáše. 5,1-11.
Spojíme*!! se ve své práci s Kristem, bude lak plodná a po

žehnaná jako lov, je jž  za příiomnosli Spasitelovy učinili rybaří.

369



Všimněme sí však, že lolo požehnáni udělil Pán z lodičky Petrovy, 
která je  obrazem pro Církev svátou 1

In illo témpore: Cum Za onoho času, když 
turbae irrúerent in Jesum, zástupové na Ježíše na- 
ut audírent verbum Dei, e< léhali, aby slyšeli slovo 
ipse stabat secus siagnum Boží, on stál podle jezera 
Genésareth. Et vidit duas Genesaretského. I uzřel
navěs secus stantes stag- 
num: piscatóres autem 
descénderant, et lavábant 
rétia. Ascéndens autem in 
unam navim, quae eral Si- 
mónis, rogávit eum a terra 
redúcere pusíllum. Et se- 
dens docébat de navícula 
turbas. Ut cessávit autem 
loqui, dixit ad Simonem: 
Duc in altům, et laxáte rétia 
veslra in captúram. Et re- 
spóndens Simon, dixit illi: 
Praecéptor, per totam noc- 
tem laborántes, nihil cé- 
pimus: in verbo autem tuo 
laxábo rete. Et cum hoc 
fecíssent, conclusérunt pí- 
scium multitúdinem copió- 
sam: rumpebátur autem 
rete eórum. Et annuérunt 
sóciis, qui erant in ália na- 
vi, ut venírent et adjuvá- 
rent eos. Et venérunt, et 
implevérunt ambas naví- 
culas, ita ut pene merge- 
réntur. Quod cum vidéret 
Simon Pefrus, prócidit ad 
génua Jesu, dicens: Exi a 
me, quia homo peccálor 
sum, Dómine. Slupor enim

dvě lodi, any stojí podle 
jezera, rybáři pak vystou
pivše z nich, vypírali sítě. 
Vstoupiv tedy na jednu 
loď, která patřila Šimonovi, 
žádal ho, aby odrazil ma
ličko od země. A posadiv 
se, učil z lodi zástupy. 
Když pak přestal mluviti, 
řeld k Šimonovi: „Zajed 
na hlubinu a rozestřete sí
tě své k lovení.* A Šimon 
odpovídaje řekl jem u : 
„Mistře, po celou noc 
pracovavše, nic jsme ne
chytili, ale k slovu tvému 
rozestru síť.* A když to 
učinili, zahrnuli veliké 
množství ryb, a siř jejich 
se trhala. I pokynuli svým 
druhům, kteří byli na jiné 
lodi, aby přišli a jim po
mohli. 1 přišli a naplnili 
obě lodi, takže se (téměř) 
potopovaly.Uzřev to Šimon 
Petr, padl k nohám Ježí
šovým a řekl: „Odejdi ode 
mne, Pane, neboř jsem^ 
člověk hříšný.* Úžas za
jisté pojal ho a všecky, 
kteří byli s ním, nad lovem
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circumdéderat eum, et om
neš, qui cum illo erant, in 
caplúra píscium, quam cé- 
perant: simíliter autem Ja- 
cóbum et Joánnem, fílios 
Zebedaei, qui erant sócii 
Simónis. Et ait ad Simo
nem Jesus: Noli iimére: 
ex hoc jam hómines eris 
cápiens. Et subdúctis ad 
terram návibus, relíctis 
omnibus, secúti šunt eum.

El dlcilur C r e d o .

O ffe r to r iu m .  Ps. 12.
Illúmina óculos meos, 

ne umquam obdórmiam in 
mořte: ne quando dicat 
inimícus meus, praeválui 
advérsus eum.

S e c r e t a
Oblatiónibus nostris, 

quaesumus Dómine, pla- 
cáre suscéptis: et ad te no- 
slras étiam rebélles com- 
pélle propífius voluntátes. 
Per Dominům nostrum . . .

ryb, je jž  učinili, taktéž i 
Jakuba a Jana, syny Zebe- 
deovy, kteří byli společ
níky Šimonovými. I řekl 
Ježíš Šimonovi: „Neboj se, 
od toho času budeš lidi 
loviti.* A přirazivše (lodi) 
k zemi, opustili všecko a 
šli za ním.

Následuje C redo. 

O b ě to v á n í .  Ž.12,4-5.
Posilni oči mé, abych 

snad neupadnul ve spánek 
smrti, aby snad neřekl 
nepřítel můj: „Zvítězil jsem 
nad nimi*

T i c h á  m o d l i t b a  
Přijatými oběřmi našimi, 

prosíme, Pane, usmiř se 
a podrob sobě milostivě 
naši vzpurnou vůli. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130. 
Třetí modlitba dle libosti.

Communio .  P s.17,3 . 
Dóminus firmaméntum 

meum, et refugium meum, 
et liberátor meus, Deus 
meus, adjútor meus.

P o s t c o m m u n i o  
Mystéria nos, Dómine 

quaesumus, sumpta purífi-

K př i j í má ní .  Ž. 17,3. 
Pán jest tvrz má, úto

čiště moje a vysvoboditel 
můj. Bůh můj jest po
mocník můj.

P o  p ř i j í m á n í  
Tajemství přijatá, Pane, 

prosíme, nechř nás očistí
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cení, et suo múnerc lueán- a svou mocí dirání. Skrze 
tur. Per Dominům nosirum Pána našeho Ježíše Krista, 
jesum Christum. . .  Syna tvého . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sír. 131.
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle pátá po Svatém Duchu
•Popatři, Bože, ochránce náš, 

a vzhlédni na služebníky svél*
K plnění dvou největších přikázání je  potřebí neustálé pomoci 

Boží. Volejme o ní slovy dnešního Vstupu o Modlitby.

In t ro i tus .  P s.26 ,7et9 .
Exaúdi Dómine vocem 

meam, qua clamávi adte:  
adjútor meus eslo, ne de- 
relínquas me, neque de- 
spícias me, Deus salutá- 
ris meus.

Ps. ib. 1. Dóminus illu- 
minátio mea, et salus mea, 
quem timébo?

tf". Gloria Patři . . .

O r a t i o
Deus, qui diligéntibus te 

bona invisibília praepará- 
sti: infúnde córdibus no- 
stris tui amóris afféctum; 
ut (e in omnibus, et super 
ómnia diligéntes, promis- 
siónes fuas, quae omne de- 
sidérium súperant, conse- 
quámur. Per Dominům. . .

V s t u p .  Ž. 26, 7 a 9.
Vyslyš, Pane, hlas můj, 

když volám k tobě. Po
mocníkem mým buď; ne
opouštěj mne, aniž mnou 
pohrdej, Bože, spáso má.

Ž. taml. 1. Pán jest 
světlo mé a spása má; 
koho bych se měl báti?

Sláva Otci . . .

M o d l i t b a
Bože, jenž js i tebe milu

jícím statky neviditelné 
připravil, vlej do srdcí 
našich lásky své vroucnost, 
abychom tebe ve všem a 
nade všecko milovali a 
zaslíbení tvých, jež  všecku 
touhu převyšují, dosáhli. 
Skrze Pána našeho . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třetí modlitba dle libosti.
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L é c i i o  Č l e n í
Epístolae beáti Petři Apó- z prvního listu sv. Petra 
stoli. 1. cap. 3, 8-15. Apoštola. 3, 8-15.

Konejme dobro bez ohledu na to, juk nám bude druhými odpla
ceno. Naše účty budou jednou všecky vyrovnány. Jenom chovejme 
Pána ve svých srdcích.

Caríssimi: Omneš uná- 
nimes in oratióne estéte, 
compatiéntes, fraternitáiis 
amatóres, misericórdes, 
modésti, húmiles: non red- 
déntes malum pro málo, 
nec maledíctum pro male- 
dícto; sed e contrário be- 
nedicéntes: quia in hoc 
vocáti estis, ut benedictió- 
nem haereditáte possideá- 
tis. Qui enim vult vilám 
dilígere, et dies vidére 
bonos, coérceat linguam 
suam a málo, et lábia ejus 
ne loquántur dolům. Declí- 
net a málo, et fáciat bo
nům: inquírat pacem, et 
sequátur eam. Quia óculi 
Domini super justos, et au- 
res ejus in preces eórum: 
vulius autem Domini super 
fácientes mala. Et quis est 
qui vobis nóceat, si bon i 
aemulatóres fuéritis? Sed 
et si quid patímini propter 
justítiam, beáti. Timórem 
autem eórum ne timuéri 
tis: et non conturbémini. 
Dominům autem Chri- 
stum sanctificáte in cór
dibus vestris.

Miláčkové, všickni buďte 
jednomyslní, soucitní, bra
trů milovní, milosrdní, po
korní ; neodplacujte zlým 
za zlé, ani spíláním za 
spílání, nýbrž naopak že
hnejte, ježto jste  povoláni 
k tomu, abyste požehnání 
obdrželi dědictvím. Nebof 
kdo chce milovali život 
a viděti dobré dny, zdržuj 
jazyk svůj od zlého a rty 
své od toho, aby nemlu
vily lstivě; odvrať se od 
zlého a čiň dobré; hledej 
pokoje a sháněj se po 
něm, neboť oči Páně (jsou 
obráceny) na spravedlivé 
a uši jeho ke prosbám 
jejich, ale hněv Páně proti 
těm, kteří činí zlé. A kdo 
jest, jenž by vám uškodil, 
budete-li horlilelí o dobré? 
Ano byste i trpěli pro 
spravedlnost, jste  blaho
slaveni. Postrachu je jich  
však se nebojte ani ne
lekejte; ale Krista Pána 
oslavujte ve svých srdcích.
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Prolécior noster áspice Popatři, Bože, ochránce 
Deus: et réspice super ser- náš, a shlédni na služeb- 
vos fuos. Dómine Deus niky své. Ý. Pane, Bože 
virfútum, exaúdi preces zástupů, vyslyš modlitby 
servórum tuórum. služebníků svých.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
íf. Ps. 20,1. Dómine, in W. Ž. 20, 1. Pane, nad 

virtúře tua laefábifur rex: silou tvou raduje se král 
et super salutáre tuum ex- a nad spásou tvou plesá 
sultábit veheménter. Alle- velice. Aleluja, 
lúja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii Ť  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 5. podle Matouše. 5,20-24.
Bohu se nelíbí oběf člověka, jenž bližního svého nemiluje. Starý 

zákon zapovídal zabili člověka, Nový zákon však zapovídá i pouhou 
nenávist bližního.

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán 
Jesus discípulis suis: Nisi Ježíš řekl učeníkům svým: 
abundáverit jusfítia vesťra Nebude-li hojnější správě- 
plus quam Scribárum et dlnost vaše nežli záko- 
Pharisaeórum, non jnlrá- níkův a fariseů, nevejdete 
bitis in regnum coelórum. do království nebeského. 
Audístis, quia dicfum esf Slyšeli jste , že řečeno jest 
anfíquis: Non occídes: qui starým: N ezabiješ! Kdo 
autem occíderit, reus erit by pak zabil, hoden bude 
judício. Ego autem dico soudu. Já  však pravím 
vobis: quia omnis, qui irá- vám, že každý, kdo se 
scitur fratri suo, reus erit hněvá na bratra svého, 
judício. Qui autem  díxerit hoden bude soudu. Kdo 
fratri suo, raca: reus erit by však řekl bratru svému 
concílio. Qui autem díxe- ,ráchá', hoden bude vele- 
rit, fátue: reus erit gehén- rady,akdobyřekl,blázne', 
nae ignis. Si ergo offers hoden bude pekelného 
munus tuum ad altáre, et ohně. Přinášíš-li tedy dar 
ibi recordálus fúeris, quia svůj k oltáři, a tam se

O raduale. P s .8 3 ,l0 e l9 . S t u p ň o v ý  z p ě v .  Ž.83.
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frater luus habet áliquid 
advérsum te: relínque ibi 
munus tuum ante altáre, et 
vadě prius reconciliári fra- 
Iri luo: et tunc véniens 
ófferes munus tuum.

Cl dicllur C r e d o .

O ffer tor ium.  Ps. 15.
Benedícam Dominům, 

qui tríbuit mihi intelléctum: 
providébam Deum in con- 
špéctu meo semper: quó- 
niam a dextris est mihi, 
ne commóvear.

rozpomeneš, že bratr tvůj 
má něco proti tobě, za
nechej tam darusvéhopřed 
oltářem a jdi prve, smiř 
se s bratrem svým, a potom 
přijda, obětuj dar svůj."

Následuje C re d o .

O b ě to v á n í .  Z.15,7a8.
Dobrořečit budu Pánu, 

že mne poučil; předsta
vuji sobě Boha ustavičně, 
neboř jest po pravici mé, 
abych nekolísal.

S e c r e t a
Propitíáre, Dómine, sup- 

plicatiónibus nostris: et 
has oblatiónes famulórum 
famularúmque tuárum be- 
nígnus assúme; ul, quod 
sínguli obtulérunt ad ho- 
nórem nóminis tui, cunctis 
profíciat ad salutem. Per 
Dominům nosirum . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Milostiv buď, Pane, 

snažným prosbám našim 
a tyto oběti služebníků a 
služebnic svých dobrotivě 
přijmi, aby to, co jednot
livci obětovali ke cti jména 
tvého, všem prospělo k 
spáse. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130. 
Třeli modlitba dle libosti.

Communio .  Ps. 26, 4. K př i j ímání .  Ž .2 6 ,4.
Unam pétii a Domino, O jednu věc prosívám 

hanc requíram: ut inhábi- Pána, po té toužím: abych 
tem in domo Domini omni- směl přebývali v domě 
bus diébus vitae meae. Hospodinově po všecky 

dny života svého.
P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í

Quos coelésti, Dómine, Nebeským nás, Pane, na- 
donosaliásthpraeslaquae- syfiv darem, dej, prosíme,
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sumus; ut a noslris mun- abychom od skrytých svých 
démur occúlfis, cl ab hó- hříchů očištěni a od nepřá- 
stium liberémur insídiis. telských úkladů osvobo- 
Per Dominům noslrum . . .  zeni byli. Skrze Pána . . .

Druhá modlitbu za přímluvu Svatých, sir. 150.
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle šestá po Svatém Duchu
„V tebe jsem, Pane, doufal; 
kéž nepoznám nikdy zahanbení!*

Pan jest silou lidu svého — Církve svaté. Spoléhejme pouze 
na ného; jenom tak budeme zachránění od záhuby, která nám se 
všech stran hrozil — Není ušlechtilejší prosby, nežli modlitba o 
lásku k Bohu, jak nám jí  dnes Církev klade na rty.

In iro itu s . P s.27,8-9 . V stu p . Ž. 27, 8-9.
Dóminusforiitúdoplebis Pán jest síta lidu svého 

suae, et protéctor salutá- a obránce spasný Poma- 
rium Christi sui est: sal- zaného svého. Spas lid 
vum fac pópulum tuum Dó- svůj, Pane, a žehnej dě- 
mine, et bénedic haeredi- dictví svému; a spravuj 
táti tuae, et rege eos, us- je  až na věky. 
que in saeculum. Ž. tamt. 1. K tobě, Pane,

Ps. ib. 1. Ad te Dómine volám! Bože můj, neod- 
clamábo, Deus meus ne mlčuj sem i,nebof budeš-ti 
síleas a me: ne quando tá- mně mlčeli, budu se po- 
ceas a me, et assimilábor dobati těm, kdož klesají 
descendéntibus in Iacum. do hrobu. 

li. Gloria Patř i . . .  Sláva O tc i. . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus virtútum, cujus est Bože mocností, jehož 

totum quod est optimum: jest všecko, co jest nej- 
ínsere pectóribus noslris lepší, vštěp do srdci našich 
amórem tui nóminis, et lásku ke svému jménu a 
praesta innobis religiónis rozmnož v nás nábožnost; 
augménfum: ul quae šunt živ, co dobrého jest v nás
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bona, nútrias, ac pietátis a to, co jest v nás ži* 
studio, quae šunt nuiríta, véno, horlivou zbožností 
cusiódias. Per Dominům.. zachovej. Skrze Pána . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127.
Třetí modlitba dle libostí.

L é c t i o  Č t e n í
Epíslolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 6,3-11. k Římanům. 6, 3-11.

Ve krtu svatem isme zemřeli hříchu, jako Kristus smrtí svou zničil 
naše hříchy. A jako on k novému životu oživ!, tak jsme také my 
povoláni k novému životu pro Boha. Zachovómedi tento svfij nový 
život neposkvrněným, dojdeme jednou slávy podobné oslavení Krista 
v nebesích.

Fratres: Quicúmque ba- Bratři, nevíte-li, že my 
ptizáti sumus in Christo Je- všickni, kteří jsme byli po- 
su, in mořte ipsíus bapti- křtěni v Krista Ježíše, 
záii sumus. Consepúlti v jeho smrt jsme byli po- 
enim sumus cum illo per křtěni? Byli jsme tedy po- 
baptísmum in mortem: ut hřbeni s ním skrze křest 
quómodoChristussuiréxit ve smrt, abychom tak, 
a mórtuis per glóriam Pa- jako Kristus byl vzkříšen 
tris, ita el nos in novitáte z mrtvých slávou Otcovou, 
vitae ambulémus. Si enim i my kráčeli v životě no- 
complantáli facti sumus si- vém. Neboř jestliže jsm e 
militúďmi morlis ejus: si- byli vštípeni v něj co do 
mul et resurrectiónis éri- podobnosti smrii jeho, za- 
mus. Hoc sciéntes, quia jisté i- co do vzkříšení 
velus homo noster simul (budeme v něj vštípeni), 
cruciííxus e st: ut destruá- to vědouce, že starý člověk 
tur corpus peccáti, et ultra náš byl spolu (s ním) u- 
non serviámus peccáto. křižován, aby se zničilo 
Qui enim mórtuus est, ju- tělo hříchu, (a to k tomu 
stificátus est a peccáto. Si konci), bychom nesloužili 
autem mórtui sumus cum již  hříchu. Vždyť kdo ze- 
Christo: crédimus quia si- mřel, jest sproštěn od hň- 
mul étiam vivémus cum chu. Jestliže však jsme ze- 
Christo : sciéntes quod mřeli s Kristem, věříme, že 
Christusresúrgensexmór- také živi budeme s ním,
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tuis, jam non móritur, mors vědouce, že Kristus vstav 
lili ultra non dominábiiur. z mrtvých již  neumírá, 
Quod enim mórtuus est smrt nad ním již  nepanuje, 
peccáto, mórtuus est se- Neboř že zemřel, zemřel 
mel: quod autem vivil, vi- pro hřích jednou, že však 
vit Deo. Ita et vos existi- žije, žije pro Boha. Tak 
máte, vos mórtuos quidem i vy mějte za to, že jste 
esse peccáto, vivéntes au- mrtvi pro hřích, živi však 

. tem Deo, in Christo Jesu pro Boha v Kristu Ježíši, 
Domino nostro. Pánu našem.
G ra d u a le .  P s .8 9 ,1 3 e tl . S tupňový zpěv. Ž. 89.

Convértere, Dómine, ali- Obraf se (k nám), Pane, 
quántulum, et deprecáre maličko a slituj se nad 
super servos tuos. Dó- služebníky svými. Hí. Pane, 
mine refugium faclus es útočiště naše js i byl od 
nobis, a generatióne et pokolení do pokolení, 
progénie.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
# . Ps. 30,2-3. In te Dó- t .  Ž. 30,2-3. V tebe, Pa- 

mine sperávi, non confún- ne, doufám; na věky ne
dař in aetémum: in justí- budu zahanben. Pro spra- 
tia tua líbera me, et éripe vedlnost svou vysvoboď 
m e: inclína ad me aurem mne a vyprosti mne; nakloň 
tuam, accélera, ut erípias ke mně ucha svého, rychle 
me. Alléluja. vysvoboď mne. Aleluja.

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Marcum. c. 8. podle Marka. 8, 1-9.
Dnešní Evangelium líčí druhé zázračné rozmnožení chlebů (první 

jesl popisováno v Evangeliu čivrté neděle postní). Jest to důkaz 
Kristovy dobrotivosti o moci, jenž se opakuje neustále ve Velebné 
Svátosti.

In illo témpore: Cum Za onoho času byl s 
turba multa esset cum Jesu, Ježíšem zástup veliký, a 
nec habérent quod mandu- poněvadž neměli, co by 
cárent, convocális discípu- jedli, (Ježíš) svolav k sobě

r
lis, ait illis: Miséreor su
per turbam: quia ecce jam 
tríduo sústinent me, nec 
habent quod mandúcent: 
et si dimísero eos jejúnos 
in domům suam, deficient 
in via: quidam enim ex 
eis de longe venérunt. Et 
respondérunt ei discípuli 
sui: unde illos quis póterit 
hic saturáre pánibus in so- 
litúdine ? et interrogávit 
eos: quot panes habétis? 
Qui dixérunt: šeptem. Et 
praecépit turbae discúm- 
bere super terram. Et ac- 
cípiens šeptem panes, grá- 
tias agens fregit, et dabat 
discípulis suis, ut appóne- 
rent: et apposuérunt tur
bae. Et habébant piscícu- 
lospaucos: etipsosbene- 
díxit, et jussit appóni. Et 
manducavérunt, et saturáii 
šunt, et sustulérunt quod 

' superáverat de fragméntis, 
šeptem sportas. Erant au
tem qui manducáverant, 
quasi quátuor m íilia: et 
dimísit eos. C re d o .

Offer tor ium.  Ps. 16.
Pérfice gressus meos in 

sémitis tuis, ut non mo- 
veántur vestígia mea: in
clína aurem tuam, et ex- 
aúdi verba m ea: mirífica 
misericórdias tuas, qui sal-

učedníky své řekl j i m : 
„Lítost mám nad zástupem, 
neboř hle, již tři dni trvají 
se mnou a nemají, co by 
jed li; a rozpustím-li je  
lačné do je jich  domů, 
zemdlí na cestě, neboř 
někteří z nich přišli z da
leka." I odpověděli mu 
učedníci je h o : „Odkud 
bude kdo moci nasytiti je  
chleby zde na poušti?" 
I otázal se jic h : „Kolik 
chlebů máte ? Oni pak 
řekli: „Sedm." I rozkázal 
zástupu, aby se rozložili 
na zemi. A vzav sedm 
chlebův a učiniv díky, 
rozlámal je  a dával učed
níkům svým, aby je  před
kládali. I předložili je  zá
stupu. Také měli několik 
rybiček. I požehnal je  a 
řekl, aby je  také předklá
dali. A oni jedli a nasytili 
se, a sebrali pozůstalé 
kousky, sedm košů. Bylo 
pak těch, kteří jedli, asi 
čtyři tisíce. I rozpustil je .

Následuje C re d o .

O b ě to v á n í .  Z. 1 6 ,5aó-7.
Upevni kroky mé na 

stezkách svých, aby šlé
pěje mé nekolísaly. Na
kloň ucha svého a vyslyš 
slova má. Divuplným učiň 
milosrdenství své; ty vy-
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vos facis sperántes in te, svobozuješ doufající v te- 
Dómine. be, Pane.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Propitiáre, Dómine, sup- Milostiv buď, Pane, snaž- 

plicatiónibusnostris,ethas ným prosbám našim a tyto 
pópuli tui oblatiónes be- oběti lidu svého dobrotivě 
nignus assúme: et, ut nul- přijmi; a aby nebylo ni- 
líus sil írritum votum, nul- koho z nás přání mamo, 
lius vácua postulátio, prae- nikoho prosba oslyšena, 
sta, uf quod fidéliter pěti- dej, abychom, oč v dů- 
mus, efficáciter consequá- věře prosíme, toho sku- 
mur. Per Dominům. . .  tečně došli. Skrze P ána..

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 130.)
Třetí modlitba dle libosti.

Communio .  P s.26,6 . K p ř i j í m á n í .  Ž.26,6.
Circuíbo, et immolábo in Obcházeje (oltář), budu 

tabemáculo ejus hóstiam obětovali ve svatostánku 
jubilatiónis: cantábo, et jeho s jásáním oběť díků; 
psalmum dicam Domino, budu pěti a hráli Pánu.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Repléti sumus, Dómi- Naplněni jsm e, Pane, 

ne, munéribus tuis: tríbue dary tvými; uděl, prosíme, 
quaesumus; ut eórum et abychom očištěni byli je- 
mundémur efféctu, et mu- jich  působením a ochrá- 
niámur auxílio. Per Dó- něni je jich  pomocí. Skrze 
minum nostrum. . .  Pána našeho. . .

Druhá modlitba ze přímluvu Svatých, str. 131.
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle sedmá po Svatém Duchu
„Přistupte k Pánu, a rozveselíte se ; 
tvář vaše se nezardí hanbou 1*

Vstup dnešní mše svaté nás vyzývá k radostnému uctívání Boha, 
jenž jest zároveň vznešený a pro hříšníky hrozný. V jeho moci tkví 
odvracet! od nás všecko škodlivé a zahrnovali nás tím, co je  nám 
k časnému i věčnému prospěchu.
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Introi tus .  Ps. 46,2.
Omneš gentes plaúdite 

mánibus: jubiláte Deo in 
voce exsultatiónis.

Ps. ib. 3. Quóniam Dó- 
minus excélsus, terríbilis: 
Rex magnus super om- 
neni terram.

Ý. Gloria Patři . . .
O r a t i o

Deus, cujus providéntia 
in sui dispositióne non fál- 
litur: te súpplices exorá- 
mus; ut nóxia cuncta sub- 
móveas, et omnia nobis 
profutúra concédas. Per 
Dominům nostrum. . .

V stup . Ž. 46, 2.
Tleskejte rukama všichni 

národové; plesejte nad 
Bohem s jásavým hlasem.

Z. tamt. 3. Pan jest 
svrchovaný, hrozný, veliký 
Král nade vší zemí.

Sláva Otc i . . .
M o d l i t b a

Bože, jehož prozřetel
nost se ve svém úradku 
neklame, tebe pokorně 
prosíme, abys všecko škod
livé odvrátil a všeho pro
spěšného nám dopřál. 
Skrze Pána našeho - . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třeli modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. c. 6,19-23. k Římanům. 6,19-23.

Svalý Apoštol Pavel vyzývá nás, kteří jsme byli na křtu svátém 
očištěni, abychom teď se stejnou pílí sloužili Bohu, jako isme 
druhdy sloužili ďáblu a hříchu. Naším ziskem při této práci bude 
posvěcení a odměnou věčný život.

Fratres: Humánumdico, Bratři, lidskou věc pra- 
propter infirmitátem carnis vím pro slabost těla vaše- 
vestrae: sicut enim exhi- ho; nebof jako jste  dávali 
buístis membra vestra ser- údy své ve službu nečisto- 
víre immundítiae, el iniqui- tě a nespravedlnosti k ne- 
táti ad iniquilátem, ita nunc pravosti, tak nyní dejte údy 
exhibéte membra vestra své ve službu spravedlnosti 
servire justítiae in sancti- ku posvěcení; vždyf, když 
ficafiónem. Cum enim ser- jste  byli služebníky hříchů, 
vi essétis peccáti, líberi byli jsle svobodni vzhle-
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fuístisjustítiae.Quemergo dem ke spravedlnosti. Nu- 
fructum habuístis tunc in že, který užitek měli jste 
illis, in quibus nunceru- tehdy? Věci, za které se 
béscitis? Nam finis illórum nyní stydíte; neboř konec 
mors esf. Nunc vero libé- těch věcí je  smrt. Nyní 
ráli a peccáto, servi autem však byvše osvobozeni od 
facti Deo, habétis fructum hříchu, ale učiněni slu- 
vestrum in sanctificatió- žebníky Božími, máte uži- 
nem, finem vero vitam tek svůj ku posvěcení, 
aetérnam. Stipéndia enim konec pak život věčný ; 
peccáli mors. Grátia autem neboř odplata hříchu jest 
Dei, vita aetérna, in Chri- smrt, milodarem Božím 
sto Jesu Domino nostro. však (jest) život věčný 

v Kristu J ežíši, Pánu našem.
C r a d u a le .  Ps. 33,12et6. S tu pňo vý  zpěv.  Ž. 33."

Veníte fílii, audite me: Pojďtež, dítky, poslyšte
timórem Domini docébo mne;  bázni Hospodinově 
vos. V. Accédite ad eum, chci vás vyučovali. Při- 
et illuminámini: et fácies stupte k němu a radostí 
vestrae non confundéntur. budete zářiti a tváře vaše 

nebudou zahanbeny.
Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.

Ps. 46,2. Omneš gen- Uf. Ž. 46, 2. Tleskejte 
tes plaúdife mánibus: ju- rukama všichni národové; 
biláte Deo in voce exsul- plesejte nad Bohem s já- 
tatiónis. Allelúja. savým hlasem. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 7. podle Matouše. 7,15-21.
Mnoho falešných učitelů snaží se svést! křesťany. Poznáváme je  

lehce podle je jich  života, nebof jako špatný strom nesou špatné 
ovoce. Jenom ti vyznavači křesťanství obdrží odměnu v nebi, kteří 
plní vůli nebeského Otce.

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán ježíš 
jesus discípulis suis: At- řekl učedníkům svým : 
téndite a falsis prophétis, „Mějte se na pozoru před
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qui véniunt ad vos in ve- 
stiméntis óvium, intrínse- 
cus autem šunt lupi rapá- 
ces: a frúctibus eórum co- 
gnoscétis eos. Numquid 
cólligunt de spinis uvas, 
aut de tríbulis ficus? Sic 
omnis arbor bona fructus 
bonos facit: mala autem 
arbor malos fructus facit. 
Non potest arbor bona ma
los fructus fácere: neque 
arbor mala bonos fructus 
fácere. Omnis arbor, quae 
non facit fructum bonům, 
excidétur, et in ignem mit- 
tétur. Igitur ex frúctibus 
eórum cognoscétis eos. 
Non omnis, qui dicit mihi, 
Dómine, Dómine, inirábit 
in regnum coelórum: sed 
qui facit voluntátem Patris 
mei, qui in coelis est, ipse 
intrábit in regnum coeló- 
rum. Et dicltur C re d o .

• Offertorium. .Dan.  3,40.
Sicut in holocaústis aríe- 

tum et taurórum, et sicut 
in míllibus agnórum pín- 
guium: sic fiat sacrifícium 
nostrum in conspéctu tuo 
hódie, ut pláceat tibi: quia 
non est confúsio confidén- 
tibus in te, Dómine.

S e c r e t a
Deus, qui legálium dif- 

feréniiam hostiárum, uníus

nepravými proroky, kteří 
přicházejí k vám v rouše 
ovčím, uvnitř však jsou 
vlci draví. Po ovoci je jich  
poznáte j e : Zdali sbírají 
z trní hrozny aneb z bod
láčí fíky? Tak každý strom 
dobrý nese ovoce dobré, 
špatný strom ovoce špatné 
přináší. Nemůže strom 
dobrý nésti ovoce špatné, 
ani strom špatný přiná
šeli ovoce dobré. Všeliký 
strom, který nenese ovoce 
dobrého, bude výřat a na 
oheň uvržen. Nuže tedy 
po ovoci je jich  poznáte 
je . Ne každý, kdo mi říká 
,Pane, Pane/ vejde do 
království nebeského, ný
brž kdo činí vůli Otce 
mého, jenž jest v nebe
sích, ten vejde do krá
lovství nebeského."

Následuje C re d o .
O b ě to v á n í .  Dan. 3,40.

jako zápalná oběř skop- 
ců a býků a tisíců ovec 
tučných, tak buď dnes 
oběř naše před tváří tvou, 
aby se líbila tobě; neboř 
nebudou zahanbeni dou
fající v tebe, Pane.

T i c h á  m o d l i t b a
Bože, jenž js i rozmanité 

starozákonní oběti jedinou
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sacrifícii perfectióne san- dokonalou obětí posvětil, 
xísti: áccipe sacrifícium a přijmi oběř od oddaných 
devótis tibi fámulis, et pa- tobě služebníků a posvěť 
ri benedictióne, sicut mú- ji stejným požehnáním 
nera Ábel, sanctífica; ut, jako dary Ábelovy, aby, 
quod sínguli obtulérunt ad co jednotlivci přinesli k 
majestátis tuae honórem, uctění tvé velebnosti, všem 
cunctis profíciaf ad salú- prospělo k spáse. Skrze 
tem. Per Dominům . . .  Pána našeho . . .

Druhá modlitba 2 a přímluvu Svatých, str. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Communio.  P s.30,3. 
Inclína aurem tuam, ac- 

célera, ut erípias me.

P o s tc o m m u n i o  
Tua nos, Dómine, medi- 

cinális operátio, et a . no- 
stris perversitátibus cle- 
ménter expédiat, et ad ea 
quae šunt recta, perdúcat. 
Per Dominům nostrum. . .

K p ř i j í m á n í .  Ž. 30, 3.
Nakloň ucha svého 

(k mým prosbám) a po
spěš, abys mne vyprostili

P o  p ř i j í m á n í  
Tvoje hojivé působeni, 

Pane, nechť nás milostivě 
od našich zvráceností vy
prostí a k tomu, co pravé 
jest, dovede. Skrze Pána 
našeho ježíše K rista ...

Druhá modlitba ze přímluvu Svatých, str. 131. 
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle osmá po Svatém Duchu
•Kdo je  Bohem mimo tebe. Pane?* 

Král David slovy dnešního Vstupu opěvoval nádheru chrámu Je* 
rusalemského; my můžeme stejnými slovy opěvovat! dobrotivost a 
milosrdenství Boží uprostřed Církve svaté, do níž jsme byli křtem 
svátým přijati. — Jelikož nevíme, které prosby naše by se Bohu 
líbily, prosme, aby nám dal poznali, jaké skutky a myšlenky jsou 
správné.
Ini roi tus .  Ps. 47,10-11. Vstup.  Ž. 47, 10-11.

Suscépimus Deus mise- Přijali jsme, Bože, mi- 
ricórdiam tuam in médio losrdenství tvé uprostřed

384

templi tui : secúndum no- 
men tuum, Deus, ita et laus 
tua in fines terrae: justítia 
plena est déxtera tua.

Ps. ib. 2. Magnus Dó- 
minus, et laudábilis nimis: 
in civitáte Dei nosfri, in 
monte sancto ejus.

# . Gloria P atři. . .
O r a t i o

Largíre nobis, quaesu- 
mus Dómine, semper spí- 
ritum cogitándi quae recta 
šunt, propítius et agéndi: 
ut qui sine te esse non 
póssumus, secúndum te 
vívere valeámus. Per Do
minům nostrum. . .

Druhé modlitba za přímluvu í
Třetí modlitba dle libosti.

chrámu tvého! Jako jméno 
tvé, Bože, tak i chvála 
tvá (sahá) až do končin 
země. Spravedlnosti plna 
jest pravice tvá.

Ž. tamt. 2. Veliký jest 
Pán a nad míru hoden 
chvály, v městě Boha na
šeho, na hoře svaté jeho.

Sláva Otc i . . .
M o d l i tb a

Uštědři nám, prosíme, 
Pane, povždy milostivě 
Ducha správného smýšle
ní a  konání, abychom, 
ježto bez tebe býti ne
můžeme, podle tebe žiti 
mohli. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

vátých, sir. 127.

L é c t i o  Č t e n í
Epísfolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Romános. 8, 12-17. k Římanům. 8, 12-17.

Epištolo nás poučuje, že jsme se stali na křtu svátém dítkami 
Božími a proto nesmíme už ŽÍU podle těla, nýbrž podle duse.

Fratres: Debitóres su- Bratři, jsme povinni ni- 
mus non carni, ut secún- koti tělu, abychom podle 
dum carnem vivámus. Si těla žili. Neboť budete-li 
enim secúndum carnem vi- žiti podle těla, zemřete ; 
xéritis.moriémini: si autem budete-li však duchem 
spiritu facta cam is morti- kóny těla umrtvovati, bu- 
ficavéritis, vivétis. Qui- dete žiti. Vždyť všichni ti, 
cúmque enim spiritu Dei kteří se dávají věsti Du- 
agúntur, ii šunt fílii Dei. chem Božím, jsou synové 
Non enim accepístis spíri- Boží. Nepřijali jste  zajisté
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(um servitútis ílerum in ti- ducha služebnosti, abyste 
móre, sed accepístis spí- se zase strachovali, nýbrž 
ritům adoptiónis filiórum, přijali jste  ducha synov- 
in quo clamámus: Abba ství, ve kterém voláme: 
(Pater). Ipse enim Spiritus Abba, Otče. Ano i Duch 
testimónium reddit spirítui vydává svědectví s duchem 
nostro, quod sumus fílii naším, že jsme dítkami 
Dei. Si autem fílii, et hae- Božími. Jsme-li však díl- 
rédes: haerédes quidem kami, (tedy) i dědici Bo- 
Dei, cohaerédes autem žími a spoludědici Kristo- 
Christi. vými.

C r a d u a le .  Ps. 30, 3.
Esto mihi in Deum pro- 

tectórem, et in locum re
fugii, ut salvum me fácias.

Ý. Ps. 70,1. Deus, in te 
sperávi: Dómine, non con- 
fúndar in aetérnum.

Allelúja, allelúja.

S tupňový  zpěv. Ž. 30.
Budiž mi Bohem-ochrán- 

cem a místem útočiště, a- 
bych byl tebou zachráněn.

ÍT. Ž. 70,1. Bože, v tebe 
doufám. Pane, a f nejsem 
nikdy zahanben.

Aleluja, aleluja.

apud illum, quasi dissipás- 
set bona ipsíus. Et vocávit 
illum, et ait illi: Quid hoc 
aúdio de te? redde ratió- 
nem viliicatiónis tuae: jam 
enim non póteris villicáre. 
Ait autem víllicus intra s e : 
Quid fáciam, quia dómi- 
nus meus aufert a me villi- 
catiónem? fódere non vá- 
leo, mendicáre erubésco. 
Scio quid fáciam, ut, cum 
amótus fúero a villicatió- 
ne, recipient me in domos 
suas. Convocátis ítaque 
síngulis debitóribus domi
ni sui, dicébat prim o: 
Quantum debes domino 
meo? At ille dixit: Centům 
cados olei. Dixítque illi: 
Accipe cautiónem tuam: 
et sede čito, scribe quin- 
quagínta. Deínde álii dixit: 
Tu vero quantum debes? 
Qui ait: Centům coros tri- 
tici. Ait illi: Accipe lítteras 

I tuas, et scribe octogínta. 
Et laudávit dóminus vílli- 
cum iniquitátis, quia pru- 
dénter fecísset: quia fílii 
hujus saeculi prudentióres 
fíliis lucis in generatióne 

I sua šunt. Et ego vobis di- 
* co: fácite vobis amícos de 
ji mammóna iniquitátis: ut 
j cum defecéritis, recípiant 
> vosinaetématabernácula.

El dicitur C re d o . 
i

u něho, jako by rozplýt- 
vával jeho majetek. I po
volal ho k sobě a řekl 
jem u: ,Co to slyším o tobě? 
Vydej počet ze správy 
své, neboť již  nebudeš 
moci správu vésti.‘ I řekl 
správce sám u se b e : ,Co 
mám dělati? Neboť pán 
odnímá ode mne správ
covství. Kopati nemohu, 
žebrati se stydím. Vím, 
co učiním, aby m ějjřijali 
do domů svých, když budu 
zbaven správcovství.' A 
zavolav k sobě jednoho 
každého z dlužníků svého 
pána, řekl prvnímu: , Kolik 
js i dlužen pánu mému?' 
On pak řek l: ,Sto tun 
oleje.' I řekl mu: .Vezmi 
úpis svůj a šedna rychle, 
napiš padesát.' Potom řekl 
druhému : ,Ty pak, kolik 
dluhuješ ?' A on řekl: ,Sto 
korců pšenice.' Dí jemu: 
.Vezmi úpis svůj a napiš 
osmdesát.' I pochválil pán 
správce nevěrného, že 
jednal opatrně; neboť lidé 
oddaní světu tomuto jsou 
opatrnější vzhledem k sobě 
vespolek, nežli lidé od
daní Bohu. I já  pravím 
vám: Učiňte si přátele 
z mamony klamné, aby, 
když dokonáte, přijali vás 
do stanů svých." C r e d o .

y . Ps. 47,2. Magnus Dó- Sr. Ž. 47, 2. Veliký jest 
minus, et laudábilis valde, Pán a nad míru hoden 
in civitáte Dei nostri, in chvály, v městě Boha na- 
monte sancto ejus. Alle- šeho, na hoře svaté jeho. 
lúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
Ť Sequénlia s. Evangélii •{• Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 16. podle Lukáše. 16,1-9.
Podobenství Evangelia nás povzbuzuje, abychom s obezřetnou 

moudrostí činili si přátele v nebt pomocí statků, které ném Bůh 
svěří, jako lidé světští si je  nepoctivým způsobem získávají na 
úkor svých pánů.

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán 
Jesus discípulis suis pará- Ježíš pravil k učedníkům 
bolam hanc: Homo quidam svým : „Byl jeden člověk 
erat dives, qui habébat vil- bohatý, který měl správce 
licum; ethicdiffamátusest (statkův) a ten byl udán
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Pópulum húmilem, sal- 
vum fácies Dómine, et ócu- 
los superbórum humiliábis: 
quóniam quis Deus prae- 
ler te Dómine?

S e c r e f a
Súscipe, quaesumus Dó

mine, múnera, quae tibi de 
tua largitáte deférimus: ut 
haec sacrosáncta mystéria, 
grátiae tuae operánte vir- 
túte, et praeséntis vitae nos 
conversatióne sanctificent, 
et ad gaúdia sempitérna 
perdúcant. Per Dominům..

O f f e r t o r i u m .  Ps.  17.

Lidu utištěnému pomá
háš, Pane, a oči pyšných 
pokořuješ, neboř kdo jest 
Bohem kromě tebe, Pane?

T i c h á  m o d l i t b a
Přijmi, prosíme, Pane, 

dary, které ti z tvé štěd
rosti přinášíme. Nechť tato 
přesvatá tajemství mocí 
milosti tvé nás v žití ny
nějšího života posvěcují 
a do radosti věčné vedou. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. ■.

O b ě t o v á n í .  Ž .1 7 ,28a32.

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130. 
Třetí modlitba dle libosti.

C o m m u n i o. Ps. 33, 9.
Gustáte et vidéte, quó

niam suávis est Dóminus: 
beátus vir, qui sperat in eo.

P o s t c o m m u n i o
Sit nobis, Dómine, re- 

parátio mentis et córporis 
coeléste mystérium: ut, 
cujus exéquimur cultum, 
seniiámus efféctum. Per 
Dominům nostrum. . .

K př i j ím ání .  Ž .33, 9.
Okuste a vizte, jak 

sladký jest Pán. Blaho
slaven člověk, jenž doufá 
v něho.

P o  p ř i j í m á n í
Budiž nám, Pane, ne

beské tajemství k obnově 
duše a těla, abychom po
ciťovali účinek toho, co 
ctíme. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

Druhá modlitbu za přímluvu Svatých, sir. 151. 
Třetí modlitba dle libosti.
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Neděle devátá po Svatém Duchu
.Pane, Bože náš, jak podivuhodné jest jméno tvé 
po vší zemi!*

Naše spása jest ve jménu Božím, jenž ném pomáhá proti vnějším 
i vnitrním nepřátelům, kdykoliv se pod Jeho ochranu utečeme. Obra* 
cejme se ve všech svých potřebách s důvěrou k Bohu a abychom 
věděli, jak se máme modlili, bychom byli vyslyšeni, prosme Boha, 
aby řídil naše srdce podle své vůle.

Introi tus .  Ps. 53, 6-7.
Ecce Deus ádjuvat me, 

et Dóminus suscéptor est 
ánimae meae: avérte ma
ta inimícis meis, et in ve- 
ritáte tua dispérde illos, 
proiéctor meus Dómine.

Ps. ib. 3. Deus in nómi- 
ne iuo salvum me fac: et 
in virtúte tua líbera me.

V. Gloria P atři. . .

Vstup.  Ž. 53, 6-7.
Hle, Bůh mi pomáhá, 

Pán jest ochráncem duše 
mé. Obrať zla na mé ne
přátele a pro věrnost svou 
je  vypleň, Bože, ochránce 
můj.

Ž. taml. 3. Bože, ve 
jménu svém mne spas a 
mocí svou mne vysvoboď.

V. Sláva Otc i . . .

Oratio
Páteant aures misericór- 

diae tuae, Dómine, préci- 
bus supplicánlium: et ut 
peténtibus desideráta con- 
cédas; fac eos, quae tibi 
šunt plácita, postuláre. Per 
Dominům nostrum. . .

M o d l i t b a  
Nechť se otevrou uši 

milosrdenství tvého, Pane, 
modlitbám pokorně pro
sících, ■ a abys přání ža
datelů mohl vyplnili, učiň, 
aby sobě žádali, co se 
lobě líbí. Skrze Pá na . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epistolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínihios. 1. cap. 10. ke Korintským. 10, 6-13.

Bůh nedopouští na nás většího pokušení, nežli kterému můžeme 
odolali, působíme-li s nabízenou nám milostí. Dějiny židovského 
národa jsou celému světu výstrahou, jak Bůh trestá ly, kdož ne* 
vytrvají v dobrém.
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Frafres: Non simus con- 
cupiscénles malórum, si- 
cut et illi concupiérunl. 
Neque idolólafrae efficiá- 
mini, sicul quidam ex ipsis: 
quemádmodum scriptum 
esf: Sedit pópulus mandu- 
cáre et bíbere, ef surre- 
xénint lúdere. Neque for- 
nicémur, sicut quidam ex 
ipsis fomicáti šunt, et ce- 
cidérunt, una die vigínti 
tria míllia. Neque tentémus 
Christum, sicut quidam 
eórum tentavérunt, et a 
serpéntibus periérunt. Ne
que murmuravéritis, sicut 
quidam eórum murmura- 
vérunt, et periérunt ab ex- 
terminátore. Haec autem 
omnia in figura contingé- 
bant illis: scripta šunt au
tem ad correptiónem no- 
stram, in quos fines sae- 
culórum devenérunt. Ita- 
que qui se exísfimat staře, 
vídeat ne cadat. Tentálio 
vos non apprehéndal, ni- 
si humána: fidélis autem 
Deus est, qui non patiétur 
vos tentári supra id quod 
potéstis, sed fáciet étiam 
cum lentatióne provéntum, 
ut possítis sustinére.

G r a d u a le .  Ps. 8, 2.
Dómine, Dóminus no- 

ster, quam admiróbile est

Bratři, nebuďme žádosti
ví věcí zlých, jakož i před
kové naši jich  zažádali; 
ani modláři nebuďme, jako 
(byli) někteří z nich, jakož 
jest psáno: „Posadil se 
lid, aby jedl a pil, a vstali, 
aby hráli." Ani nesmilně
me, jako někteří z nich 
smilnili, a padlo jich  v jed 
nom dni dvacet tři tisíce; 
ani nepokoušejme Krista, 
jako někteří z nich po
koušeli, a zahynuli od 
hadů; ani nereptejte, jako 
někteří z nich reptali, a 
zahynuli od zhoubce. Toto 
pak všecko událo se jim 
předobrazené, napsáno 
však k výstraze pro nás, 
na něž připadla doba po
slední. A proto, kdo se 
domnívá, že stojí, hleď, 
aby nepadl. Pokušení vás 
nezachvátilo, leč lidské; 
Bůh však jest věrný, jenž 
nedopustí vás pokoušeli 
nad to, co můžete (snésti), 
nýbrž s pokušením učiní 
také úspěch, abyste mohli 
snésti.

S tupň ov ý  zpěv. Ž .8 ,2.
Hospodine, Pane náš, 

jak obdivuhodné jest jmé-
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nomen tuum in univérsa no tvé po vší zemi. V. 
terra 1 #r. Quóniam eleváta Neboř tvoje velebnost roz- 
est magnificéntia tua super kládá se po nebesích, 
coelos.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
$r. Ps. 58,2. Eripe me de Uf. Ž. 58,2. Vyprosti mne 

inimícis meis, Deus meus: od nepřátel mých, Bože 
at ab insurgéntibus in me můj! Od protivníků mých 
líbera me. Allelúja. mne vysvoboď. Aleluja.

E v a n g e l i u m
Ť Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 19. podle Lukáše. 19, 41-47.
Také Jerusalem, na němž se doslova vyplnilo, co Kristus před* 

pověděl, jest obrazem trestu pro ty, kdož nechali bez povšimnutí 
přejiti ěas milosti a shovívavosti Boží.

In illo témpore: Cum Za onoho času, když 
appropinquáret Jesus Je- Ježíš se přiblížil k Jeru- 
rúsalem, videns civitátem, salemu a město spatřil, 
ilevit super illam, dicens: zaplakal nad ním, řk a : 
Quia si cognovísses et tu, „Kdybys bylo poznalo i ty, 
et quidem in hac die tua, a to (alespoň) v tento den 
quae ad pacem tibi: nunc svůj, co jest tobě ku po- 
autem abscóndita šunt ab kóji, — ale nyní jest to 
óculis tuis. Quia vénient skryto před očima tvýma, 
dies in te : et circúmda- Neboř přijdou na tebe 
bunt te inimíci tui vallo, et dnové, ve kterých nepřá- 
circúmdabunt te: et coan- telé tvojí obklíčí tě náspem 
gustábunt te úndique: et a oblehnou tě a sevrou 
ad terram prostément te, tě se všech stran, a na 
et fílios tuos, qui in te zem povalí tebe i dítky 
šunt, et non relínquent in tvé, které jsou v tobě, a 
te lápidem super lápi- nenechají v tobě kamene 
dem; eo quod non co- na kameni, poněvadž jsi 
gnóveris tempus visitatió- nepoznalo času navštívení 
nis tuae. Et ingréssus in svého." A vešed do chrámu 
templům, coepit ejícere počal vyháněti prodavače 
vendéntes in illo, et emén- a kupující v něm, řka
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tes, dicens illis: Scriptum jim : „Psáno je s t : Dům 
est: quia domus mea do- můj jest dům modlitby, vy 
mus orafiónis est. Vos au- však jste je j učinili peleší 
tem fecístis illam spelún- lotrovskou." lučil každého 
cam latrónum. Et eraf do- dne ve chrámě, 
cens quotídie in templo.

El dícifur C r e d o . Následuje C re d o .

Offe r to r iu m.  Ps. 18,9,10,11 et 12. O b ě to v án í .  Z.18.
Justítiae Domini rectae, Rozsudky Páně jsou

laetificántes corda, et ju- spravedlivé, potěšují srd- 
dícia ejus dulcióra super c e ; soudy jeho jsou sladší 
mel et favum: nam et ser- medu a strdí. Také slu- 
vus tuus custódit ea. žebník tvůj ostříhá jich.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Concéde nobis, quae- Dej nám, prosíme, Pane, 

sumus Dómine, haec di- abychom hodně obcovali 
gne frequentáre mystéria: těmto tajemstvím, nebof 
quia, quóties hujus hóstiae kolikrátkoliv památka této 
commemorátio celebrátur, oběti se slaví, dílo našeho 
opus nostrae redemptiónis vykoupení se koná. Skrze 
exercétur. Per Dominům.. Pána našeho . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Communio .  Jo. 6,57. 
Qui mandúcat meam 

carnem, et bibit meum 
sánguinem, in me manet, 
et ego in eo, dicif Dóminus.

P o s t c o m m u n i o  
Tui nobis, quaesumus 

Dómine, commúnio sacra- 
ménti, et purificaliónem 
cónferat, et tríbuat unitá- 
tem. Per Dominům. . .

K př i j í m án í .  Jan 6, 57.
„Kdo jí  mé tělo a pije 

mou krev, zůstává ve mně 
a já  v něm", praví Pán.

Po př i j í mání  
Přijetí tvé svátosti, pro

síme, Pane, a f nám oči
štění přinese a udělí jed
notu. Skrze Pána . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 131. 
Třeli modlitba dle libosti.
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Neděle desátá po Svatém Duchu
„Střež mne, Pane, jako zřítelnici oka; 
ve stínu perutí svých mne ukryj !* 

Vrhněme všecky své starosti nu Boha a doufejme v jeho dobroti* 
vost; pokorné důvěře nikdy neodolá a přispěchá okamžitě na pomoc!

Introi tus .  P s .54,1 7 ,1 8 ,20et23. V stup . Ž. 54.
Cum clamárem ad Do

minům, exaúdi vit vocem 
meam, ab his, qui appro- 
pínquant mihi: et humiliá- 
vit eos qui est ante saecula, 
et manet in aetérnum: jacta  
cogitátum tuum in Domino, 
et ipse le enútrťet.

Ps. ib. 2. Exaúdi Deus 
oratiónem meam, et ne 
despéxeris deprecatiónem 
meam: infénde mihi, et 
exaúdi me.

Jt. Gloria Patř i . . .

Když jsem volal k Pánu, 
vyslyšel hlas můj před 
těmi, kdož se ke mně (ne
přátelsky) blíží. Pokořil 
je , kterýž jest od pravěku 
a zůstává na věky! Slož 
starost svou na Pána a on 
tě zachová.

Z. tamt. 2. Vyslyš, Bože, 
modlitbu mou, nepohrdej 
prosbou mou. Popatř na 
mne a vyslyš mne.

Sláva Otc i . . .
O r a  t io

Deus, qui omnipoténtiam 
tuam parcéndo máxime 
et miserándo maniféstas: 
multíplica super nos mi- 
sericórdiam tuam; ut ad 
tua promíssa curréntes, 
coeléstium bonórum fá- 
cias esse consórtes. Per 
Dominům nostrum. . .

M o d l i t b a
Bože, jenž všemohouc- 

nost svou nejvíce proje
vuješ, jestliže odpouštíš 
a se smilováváš, rozhojni 
nad námi milosrdenství 
své a učiň nás, kteří za 
tvými přísliby spějeme, 
účastny nebeských statků. 
Skrze Pána našeho . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 1. c. 12. ke Korintským. 12, 2-11.

Všecko, co není z Ducha Svatého, jest bludné. Jenom Duch
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Boží zná pravé cesty a vede ku Pravdě. Prosme tedy, aby nám ze 
své bohatosti udělil, abychom nebloudtlí na své cestě za cílem.

Fratres: Scitis, quóniam 
cum Genfes esséiis, ad si- 
mulácra muta, prout duce- 
bámini eúntes. Ideo notum 
vobis fácio, quod nemo in 
Spiritu Dei Ioquens, dicit 
anáthema Jesu. Et nemo 
potest dícere, Oóminus Je- 
sus, nisi in Spiritu Sancto. 
Divisiónes vero gratiárum 
šunt, idem autem Spiritus. 
Et divisiónes ministratió- 
num šunt, idem autem Dó- 
minus. Et divisiónes ope- 
rafiónum šunt, idem vero 
Deus, qui operátur omnia 
in omnibus. Unicuique au
tem datur manifestátio Spi
ritus ad utilitátem. Alii qui- 
dem per Spiritum datur ser- 
mo sapiéntiae: alii autem 
sermo sciénfiaesecúndum 
eúmdem Spiritum: élteri 
fides in eódem Spiritu: álii 
grátia sanitátum in uno Spi
ritu: álii operétio virtútum, 
álii prophetia, álii discré- 
iio spirituum, álii génera 
linguárum, álii interpretá- 
tio sermonům. Haec autem 
omnia operátur unus atque 
idem Spiritus, dívidens sin- 
gulis prout vult.

G ra d u a l e .  P s . l 6, 8 ei2.
Custódi me Dómine, ut 

pupíllam óculi: sub umbra

Bratři, víte, že, když jste 
byli pohany, k němým 
modlám jakkoli puzeni jste 
chodili. Proto vám ozna
muji, že nikdo mluvě 
v Duchu Božím nepraví: 
„Proklet buď Ježíš," a 
nikdo nemůže říci „Pánem 
(jest) Ježíš" leč v Duchu 
Svatém. Jsou pak dary 
rozličné, ale tentýž D uch; 
a rozličné jsou služb.y, ale 
tentýž Pán, a rozličné jsou 
působnosti, ale tentýž Bůh, 
který působi to všecko 
ve všech. Každému však 
dává se zjevení Ducha ku 
prospěchu. Jednomu totiž 
dává se skrze Ducha řeč 
moudrosti, jinému řeč po
znáni podle téhož Ducha, 
jinému víra v témž Duchu, 
jinému pak dar uzdravo
vání v tom jednom Duchu, 
jinému divů činění, jinému 
prorokování, jinému roze
znávání duchů, jinému 
dar rozličných jazyků, j i 
nému vykládáni ře č í ; to 
pak všecko působí jeden 
a týž Duch, rozděluje 
zvláště jednomu každému, 
jak chce.
S tupňový  zpěv.  Ž.16.

Opatruj mne, Pane, jako 
zřítelnici o k a ; ve stínu

394

alárum tuárumprótege me. 
t r. De vultu tuo judícium 
meum pródeat: óculi tui 
vídeant aequitátem.

Allelúja, allelúja.
Uf. P s . 64, 2. Te decet 

hymnus, Deus, in Sión: et 
tibi reddétur votum in Je
rusalem. Allelúja.

perutí svých mne chraň. 
Uf. Od tváře tvé nechť 
vyjde soud nade mnou; 
oči tvé vidí správně.

Aleluja, aleluja.
# . Ž. 64, 2. Tobě, Bože, 

přísluší chvalozpěv na 
Siónu; tobě budiž splněn 
slib v Jerusalemě. Aleluja.

ium
-f- Slova sv. Evangelia 

podle Lukáše. 18, 9-14.
iřed očima Boha; proto každý, 
cdo si osobuje přednost před 

í.
Za onoho času Pán 

Ježíš pověděl k některým 
lidem, kteří v sebe důvě
řovali, že jsou spravedliví, 
a jinými pohrdali, podo
benství to to : „Dva lidé 
vstoupili do chrámu, aby 
se modlili, jeden fariseus 
a druhý celník. Fariseus 
postaviv se, modlil se 
sám u sebe takto : ,Bože, 
děkuji tobě, že nejsem 
jako jiní lidé, lupiči, ne
spravedliví, cizoložníci, 
aneb jako i tento celník. 
Postím se dvakráte za 
týden, desátky dávám ze 
všeho, co vytěžím.' Ale 
celník stoje zdaleka, ne
chtěl ani oči povzdvih- 
nouti k nebi, nýbrž bil se

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 18.
Pokora je  nejpříjemnější ctnost 

kdo se ponižuje, bude povýšen a 
druhými, dojde zahanbujícího ponížení.

In illo témpore: Dixit 
jesus ad quosdam, qui in 
se confidébant tamquam 
justi, et aspemabántur cé- 
teros, parábolam istam :
Duo hómines ascendérunt 
in templům utorárent: unus 
pharisaeus, et alter publi- 
cánus. Pharisaeus stans, 
haec apud se orábat: Deus, 
grátias ago tibi, quia non 
sum sicut céteri hóminum: 
raptóres, injústi, adúlteri: 
velut étiam hic publicánus.
Jejúno bis in sábbato: dé- 
cimas do omnium, quae 
possídeo. Et publicánus a 
longe stans nolébat nec 
óculos ad coelum leváre: 
sed percutiébat pectus 
suum, dicens: Deus, pro-
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pítius esto mihi peccatóri. v prsa svá a říkal: ,Bože, 
Dico vobis: Descéndil hic buď milostiv mně hříš- 
justificétusindomumsuam nému.‘ Pravím vám: Tento 
ab illo: quia omnis qui se odešel do svého domu 
exáltat, humiliébitur: et ospravedlněn, onen nikoli, 
qui se humíliat, exaltábi- neboť každý, kdo se po- 
tur. vysuje, bude ponížen, a

kdo se ponižuje, bude po-
Et dicttur C re d o . výšen.* Následuje C r e d o .

O f f e r f o r i u m . P s . 2 4 .  O b ě to v án í .  Ž .24,1-3.
Ad te Dómine levávi áni- K tobě, Pane, pozdvihuji 

mam meam: Deus meus in duši svou. Bože můj, v tebe 
teconfído.nonerubéscam: doufám, nedopusť, abych 
neque irrídeant me inimíci byl zahanben a aby se mi 
mei: étenim univérsi, qui vysmívali nepřátelé moji; 
te exspéctani, non confun- vždyť nižádný, kdo v tebe 
déntur. doufá, nepozná zahanbení.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Tibi, Dómine, sacrifícia Tobě, Pane, budtež po- 

dicáta reddéntur: quae sic dány zasvěcené oběti, jež 
ad honórem nóminis fui de- js i nám popřál lak ke cli 
ferénda tribuísti, ut éadem jména svého přinésti, aby 
remédia fíeri nostra prae- se staly zároveň našimi 
stáres. Per Dominům. . .  léky. Skrze Pána . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, šiř. 150.
Třetí modlitba dle libostí.

Commu nio .  Ps. 50, 21. K př i j ím ání .  Ž .50,21.
Acceptábis sacrifícium Přijímáš oběť zákonnou, 

justítiae, oblatiónes, et zápaly a celopaly na ol- 
holocáusta, super altáre táři svém, Pane. 
tuum, Dómine.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Quaesumus, Dómine Prosíme, Pane, Bože 

Deus noster: ut quos di- náš, abys dobrotivě těch,
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vínis reparáre non désinis jež neustáváš božskými 
sacraméntis, tuis non de- obnovovali svátostmi, ne- 
sfítuas benígnus auxíliis. zanechával beze své po- 
Per Dominům nostrum . . .  moci. Skrze Pána . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, sir. 131.
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle jedenáctá po Svatém Duchu
.Pane, volal jsem k tobě, a uzdravil jsi mne!*

V křesťanských chrámech, i v nejproslším vesnickém kostelíčku, 
nalezne člověk Boha zvláštním způsobem přílomněho a čekajícího, 
že lidská srdce ve svých potřebách je j zde vyhledají, je  zde pří
tomen ve vší své slávě, před níž se třesou mocnosti pekelné, ale 
pokorným a prosícím duším je  záštitou a útěchou. Vyhledávejme 
je j zde často a ctěme loto svaté místo, v němž Je přítomno tolik 
nebeské velebnosti 1

In tro itu s . Ps.67,6-7et36.
Deus in loco sancto suo: 

Deus, qui inhabifáre facit 
unánimes in domo: ipse 
dabit virtútem et fortitúdi- 
nem plebi suae.

Ps. ib. 2. Exsúrgat Deus, 
et dissipéntur inimíci ejus: 
et fúgiant, qui odérunt eum, 
a fácie ejus.

Gloria P atři. . .
O r a t i o

Omnípofens sempitérne 
Deus, qui abundántia pie- 
tátis tuae el mérita súppli- 
cum excédis et vota: eifún- 
de super nos misericór- 
diam tuam; ut dimíttas 
quae consciéntia métuit,

V s t u p .  Z. 67, 6-7 a 36.
Bůh sídlí v příbytku 

svátém svém; Bůh, jenž 
dává jednomyslným by- 
dleti v domě. On sám dá 
moc a sílu lidu svému.

Ž. tamt. 2. Povstaniž Bůh 
a rozprášeni buďtež ne
přátelé jeho. Ať prchají 
před tváří jeho ti, kdož 
je j nenáviděli.

Íí. Sláva Otci. . .
Modl i tba

Všemohoucí, věčný Bo
že, jenž v přemíře dobro
tivosti své dáváš prosícím 
více, než si zasluhují a 
přejí, vylej na nás milo
srdenství své a odpusť, 
čeho leká se svědomí, a
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eí adjícias quod orátio non přidej, co vysloviti se ne- 
praesúmii. Per Dominům osměíuje prosba. Skrze 
nostrum. . .  Pána našeho . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých* str. 127.
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o Čt e ní
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Corínthios. 1. c. 15.

Zkoum ejme s e ,  mézeme-ll s e  
byla ve mně nadarmo 1* Na křtu 
přirozenému životu; odpovídá to

Fratres: Notum vobis 
fácio Evangélium, quod 
praedicávi vobis, quod et 
accepístis, in quo et statis, 
per quod et salvámini: 
qua ratióne praedicáverim 
vobis, si tenétis, nisi fru- 
stra credidístis. Trádidi 
enim vobis in přimis, quod 
et accépi: quóniam Čhri- 
stus mórtuus est pro pec- 
cátis nostris secúndum 
Scriptúras: et quia sepúl- 
fus est, et quia resurréxit 
térlia die secúndum Scrip
túras: et quia visus est 
Cephae, et post hoc ún- 
decim. Deínde visus est 
plus quam quingéntis frá- 
fribus simul, ex quibus 
multi maněni usque adhuc, 
quidam autem dormiérunt. 
Deínde visus est Jacóbo, 
deínde Apóstolis omnibus: 
novíssime autem omnium 
tamquam abortívo, visus

z prvního listu sv. Pavla 
ke Korintským. 15, 1-10.

sv. Pavlem říc i: .Miloši Boží ne- 
i svátém jsme byli zrozeni ic nad
mu všecko naše konání?

Bratři, oznamuji vám 
evangelium, které jsem 
vám kázal, které js te  ta
ké přijali, ve kterém též 
trváte, skrze něž i ke spá
se přicházíte, ačli se ho 
držíte tak, jak  jsem vám je  
kázal, leč byste byli uvě
řili nadarmo. Podal jsem 
vám totiž mezi prvními 
věcmi to, co jsem  také 
přijal, že Kristus umřel 
za hříchy naše podle 
Písem, a že byl pohřben 
a že vstal z mrtvých tře
tího dne podle Písma a 
že se ukázal Petrovi a 
potom jedenácti. Potom 
se ukázal více než pěti 
stům bratrů najednou, 
z nichž většina žije do- 
savad, někteří však ze
snuli. Potom se ukázal 
Jakubovi, poté všem apo
štolům. Nejposléze pak 
ze všech jako nehodnému
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est et mihi. Ego enim sum ukázal se i mně. Neboť 
mínimus Apostolórum, qui já  jsem  nejmenší z apo- 
non sum dignus vocári stolů, jenž nejsem hoden 
Apóstolus, quóniam perse- slouti apoštolem, poně- 
cútus sum Ecclésiam Dei. vadž jsem pronásledoval 
Grátia autem Dei sum id církev Boží. Milostí Boží 
quod sum, et grátia ejus však jsem to, co jsem, a 
in me vácua non fuit. milost jeho ke mně ne

byla mamá.
Gr ad ua le .  P s .2 7 ,7 e t l . S t up ňov ý  zpěv. Ž.27.

In Deo sperávit cor V Boha doufalo srdce 
meum, et adjútus sum: et mé, i bylo mi pomoženo! 
reflóruit caro mea: et ex Rozkvetlo opět tělo mé; 
voluntáte mea confitébor ochotně je j budu oslavo- 
illi. íf. Ad te, Dómine, cla- váti. Ý. K tobě, Pane, 
mávi: Deus meus ne sí- volám; Bože můj, neod- 
leas: ne discédas a me. mlčuj se, neopouštěj mne.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
t .  Ps. 80, 2-3. Exsulfáie t .  Ž. 80, 2-3.  Plesejte 

Deo adjutóri noslro, jubi- Bohu, pomocníku našemu, 
láte Deo Jacob : súmite jáse jte  Bohu Jakobovu, 
psalmum jucúndum cum Zapějte píseň libou s ci- 
cíthara. Allelúja. larou. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii t  Slova sv. Evangelia 

secúndum Marcum. c. 7. podle Marka. 7, 31-37.
Člověk, jenž není ve spojení s Kristem, je  hluchý k tomu, co 

mu našeptává Milost Boží a ústa jeho jsou němá pro slova Lásky. 
MělMi jsme to neštěstí a těžkým hříchem se uvrhli do takového 
stavu, pospěšme rychle ke Kristu, aby také nad námi ve svátosti 
pokání proslovil: •Otevři set*

In illo témpore: Exiens Za onoho času Pán 
Jesus de fínibusTyri, venit ježíš, vyšed z končin Tyr- 
perSidónem ad maře Ga- ských, přišel skrze Sidon 
lilaeae, inter médios fines k moři Galilejskému kon- 
Decapóleos. Et addúcunt činami desítiměstskými.
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ei surdum et mulum, el de- 
precabániur eum ut impó- 
naf ílli manum. Et appre- 
héndens eum de turba 
seórsum, mísit dígitos suos 
in aurículas e ju s: et éx- 
spuens, tétigit linguam 
e ju s : et suspíciens in coe- 
lum, ingémuit, et ait illi: 
Ephphetha, quod est ada- 
períre. Et statím apértae 
šunt aures ejus, et solútum 
est vínculum linguae ejus, 
et loquebátur recte. Et 
praecépit illis, ne cui dí- 
cerent. Quanto autem eis 
praecipiébat tanlo magis 
plus praedicábant: et eo 
ámplius admirabánlur, di- 
céntes: Bene omnia fecit: 
et surdes fecit audíre, et 
mutos loqui.

El dicilur C re d o .

O ffe r to r iu m .  Ps.29,2-3.
Exaltábo te, Dómine, 

quóniam suscepísti me, 
nec delectásti inimícos 
meos super me: Dómine 
clamávi ad te, et sanásti 
me.

.  S e c r e f a
Réspice, Dómine, quae- 

sumus, nostram propífius 
servifútem: ut quod offé- 
rimus, sit tibi munus ac- 
céplum; et sitnostrae fra*

I přivedli mu hluchoně
mého a prosili ho, aby 
vložil na něj ruku. A on 
pojav je j od zástupu v 
soukromí, vložil prsty své 
v uši jeho a nasliniv si 
prst, dotekl se jazyka jeho, 
a pohlédnuv k nebi, vzde
chl a řekl jemu: „Efeta", 
to jest: „Otevři se." A 
hned otevřely se uši jeho 
a rozvázala se vazba ja 
zyka jeho, i mluvil správně. 
A přikázal jim, aby ni
komu o tom neříkali. Ale 
čím více jim přikazoval, 
tím více to rozhlašovali.
I divili se nad míru řkouce: 
„Dobře učinil všecky věci; 
i hluchým dává slyšeti a 
němým mluviti."

Následuje C r e d o .

O b ě to v án í .  Ž .29,2-3.
Velebím tě, Pane, nebof 

js i mne chránil a nedo
pustil jsi, aby jásali nade 
mnou nepřátelé moji. 
Pane, volal jsem k tobě 
a uzdravil jsi mne.

T i c h á  m o d l i t b a
Shlédni milostivě, Pane* 

prosíme, na naši službu> 
aby to, co obětujeme* 
bylo tobě darem pří" 
jemným, naší pak křeh-
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gilitátis subsídium. Per 
Dominům nostrum. . .

Druhá modlitba za přímluvu S 
Třetí modlitba dle libosti.

Com m unio. Prov. 3,9-10.
Honora Dominům de tua 

substántia, et de primítiis 
frugum tuárum: et imple- 
búntur hórrea tua saturi- 
táte, et vino torculária re- 
dundábunt.

P o s tc o m m u n i o  
Sentiámus, quaesumus 

Dómine, tui perceptióne sa- 
craménti, subsídium men- 
lis et córporis: ut in utró- 
que sal váti, coeléstis remé- 
dii plenitúdine gloriémur. 
Per Dominům nostrum . . .

Druhů modlitba za přímluvu S 
Třetí modlitba dle libosti.

kosti podporou. Skrze 
Pána našeho. . .  
ratých, str. 130.

K p ř i j í m á n í .  P řísl.3.
Uctívej Pána svými 

statky a prvotinami úrody 
své; i naplněny budou 
stodoly tvé nadbytkem a 
vínem budou lisy přetékali.

P o  p ř i j í m á n í
Nechf okoušíme, pro

síme, Pane, z přijetí svá
tosti tvé pomoc pro duši 
i tělo, abychom na obou 
ozdraveni, z bohaté hoji- 
vosti nebeského léku se 
radovali mohli, 

vátých, str. 131.

Neděle dvanáctá po Svatém Duchu
„Velebit! budu Pána každého času; 
vždycky bude v ústech mých chvála je h o !*

Bez Boha nemůžeme prospívat! v dobrém; se všech stran nás 
obklopuje tolik nepřátel, že všecky naše přirozené sily proti nim 
zdaleka nevystačí. Volejme tedy Boha o pomoc, vždyf čeká na naše 
pokorné zavolání a chce nám pomoci!

In t ro i tus .  Ps.69,2-3. V stu p . Ž. 69, 2-3.
Deus, in adjutórium Bože, ku pomoci mé 

meum inténde: Dómine, vzhlédni. Pane na pomoc 
adadjuvándum mefestína: mi přispěj. Nechať jsou 
confundántur et revereán- zahanbeni a zardí se ne- 
tur inimíci mei, qui quae- přátelé moji, již usilují 
runt ánimam meam. o mou duši.
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Ps. ib. 4. Averlénlur re- 
trórsum, el erubéscanl, qui 
cógitani mihi mala.

Uf. Gloria Patři . . .
O r a t i o

Omnípofens et miséri- 
cors Deus, de cujus mú- 
nere venit, ut fibi a fidéli- 
bus tuis digne et laudabíli- 
ter serviátur: tríbue quae- 
sumus nobis; ut ad pro- 
missiónes tuas sine offen- 
sióne currámus. Per Do
minům nostrum. . .

Ž. ta mi. 4. Nechť se obrá
tí nazpět a zardí se, kteří 
obmýšlejí se mnou zlé.

Sláva Otc i . . .
Modl i t ba

Všemohoucí a milo
srdný Bože, z jehožto daru 
pochází, že jest ti od 
tvých věrných hodně a 
chvalitebně slouženo, uděl 
nám, prosíme, abychom 
bez pohromy za tím, co 
slibuješ, spěli. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z druhého listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 2. c. 3. ke Korintským. 3, 4-9.

Starý zákon ukazoval sice svými předpisy člověku jeho hříšnost, 
nedával mu však sil k dobrému. Teprve Nový zákon, jenž přináší 
s Duchem Svatým život nadpřirozený, oživuje svoje vyznavače, 
kteří se řídí jeho duchem. Jak šťastni jsme, že jsme sesla li jeho 
služebníky 1

Fratres: Fidúciam talem 
habémus per Christum ad 
Deum: non quod sufficién- 
tes simus cogitáre áliquid 
a nobis, quasi ex nobis; 
sed sufficiéntia nostra ex 
Deo est: quia et idóneos 
nos fecit minístros noví 
testaménli; non líttera, sed 
spiritu: líttera enim occí- 
dit, spiritus autem vivíficat. 
Quod si ministrátio mortis,

Bratři, důvěru takovou 
máme skrze Krista k Bohu, 
ne že bychom sami od 
sebe jako ze sebe byli 
způsobilí něco mysliti, 
nýbrž že způsobilost naše 
jest z Boha, který nás 
také způsobil (k tomu), 
abychom byli služebníky 
zákona nového, nikoli li
tery, nýbrž ducha; neboť 
litera zabíjí, duch pak

r
i lítteris deformáta in lapí- oživuje. Jestliže však
I dibus, fuit in gloria; ita ut služba smrti literami vrytá

non possent inténdere lilii na kamenech byla osla-
I Israel in fáciem Móysi, véna, takže synové isra-
| propterglóriamvultusejus, elští nemohli pohleděti ve

quae evacuátur; quómodo tvář Mojžíšovu pro záři 
non magis ministrátio spí- jeho obličeje, která po- 
ritus erit in gloria? Nam míjela, kterak nebude více 
si ministrátio damnatiónis oslavena služba jeho du- 
glória est: multo magis cha? Neboř jestli služba 
abúndat ministérium justí- odsouzení byla slávou, 
tiae in gloria. mnohem více oplývá slá-

| vou služba spravedlnosti.
G ra d u a l e .  P s.33,2-3. S tu p ň o v ý  zpěv. Ž.33.
Benedícam Dominům in Velebiti budu Pána kaž- 

omnitémpore: semperlaus dého času; vždycky bude 
ejus in ore meo. V. In chvála jeho v ústech mých. 
Domino laudábitur ánima V'. V Pánu honosí se duše 
mea: aúdianf mansuéti, et má; nechť to uslyší mírní 
laeténtur. a zaradují se.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Uf. Ps. 87, 2. Dómine Uf. Ž. 87, 2. Pane, Bože 

Deus salútis meae, in die spásy mé, ve dne volám 
clamávi et nocte coram i v noci před tebou. Ale- 
te. Allelúja. lujo.

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii t  Slova sv. Evangelia 

I secúndum Lucam. c. 10. podle Lukáše. 10, 23-37.
' Jsou toliko dvě přikázání, na jejichž plnění závisí všecko naše

blaho: láska k Bohu a láska k bližnímu. Jak vděčni musíme býti 
Bohu, že jsme se v Novém zákoně dočkali toho, po čem lidstvo 
před námi tolik toužilo!

In illo témpore: Dixit Je- Za onoho času Pán Ježíš 
sus discípulis suis: Beáli pravil kučedníkům svým: 

i óculi qui vident quae vos .Blahoslavené oči, které 
vidétis. Dico enim vobis, vidí, co vy vidíte. Neboř
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quod mulii prophétae et re- 
ges voluérunt vidére quae 
vos vidétis, et non vide- 
runl; et audíre quae audí- 
tis, et non audiérunt. Et 
ecce quidam legisperítus 
surréxit, tentans illum, et 
dicens: Magister, quid fa- 
ciéndo vitam aetérnam 
possidébo? At ille dixit ad 
eum: In lege quid scriptum 
est? quómodo legis? Hle 
respóndens, dixit: Díliges 
Dominům Deum tuum ex 
toto corde tuo, et ex tota 
ánima tua, et ex omnibus 
víribus tuis, et ex omni 
mente tua: et próximum 
tuum sicut teípsum. Dixit- 
que illi: Recte respondísti: 
hoc fac, et vives. lile autem 
volens justificáre seípsum, 
dixit ad Jesum: Et quis est 
meus próximus ? Suscí- 
piens autem Jiesus, dixit: 
Homo quidam descendé- 
bat ab Jerusalem in Jeri
cho, et íncidit in Iairónes, 
qui étiam despoliavérunt 
eum : et plagis impósitis 
abiérunt, semivívo relícto. 
Accidit autem, ut sacérdos 
quidam descénderet eá- 
dem via: et viso illo, prae- 
terivit. Similiter et Levita, 
cum esset secus locum, et 
vidéret eum, pertránsiit. 
Samaritánus autem qui-

pravim vám, že mnozi 
proroci a králové přáli si 
viděli, co vy vidíte, a  ne
viděli. a slyšeti, co vy 
slyšíte, a neslyšeli.* A hle, 
jeden zákoník vstal, aby 
ho pokoušel; i řek l; 
„Mistře, co musím učinili, 
abych obdržel život věč
ný?* On pak řekl jemu: 
„Co jest psáno v zákoně? 
Kterak (tam) čteš?* A on 
odpověděv řekl: „Milovali 
budeš Pána Boha svého 
z celého srdce svého a 
z celé duše své a ze vší 
síly své i ze vší mysli své, 
a bližního svého jako sebe 
samého.* I řekl jemu: 
„Dobře js i odpověděl; to 
čiň a živ budeš.* Ale on 
chtěje se ospravedlnili, 
řekl k Ježíšovi: „A kdo 
jest můj bližní?* I ujal se 
Ježíš slova a řekl: „Člověk 
jeden šel z Jerusalema do 
Jericha a upadl mezi lotry, 
kteří ho nejen oloupili, 
nýbrž i zranili a odešli 
polomrtvá ho nechavše. 
I přihodilo se, že kněz 
jeden šel tou cestou a 
uzřev je j,  pominul. Po
dobně i levita přibyv k 
tomu místu a uzřev je j, 
pominul. Samaritán však 
jeden konaje cestu přišel 
k němu a spatřiv ho po-
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dam iter láciens, venit se
cus eum: et videns eum, 
misericórdia motus est, et 
apprópians, alligávit vúl- 
nera ejus, infúndens oleum 
et vinum: et impónens illum 
in juméntum suum, duxit 
in stábulum, et curam ejus 
egit. Et áltera die prótulit 
duos denários, et dědit sla- 
bulário, et ait: Curam illíus 
hábe: et quodcúmque su- 
pererogáveris.ego cum re- 
díero, reddam tib). Quis 
horum triům vidétur tibi 
próximus fuísse illi, qui ín
cidit in latrónes? At ille 
dixit: Qui fecit misericór- 
diam in illum. Et ait illi 
jesus: Vadě, et tu fac si- 
míliter. El dlcilur C red o .

hnul se milosrdenstvím. 
I přistoupil k němu a o- 
vázal jeho rány naliv na 
ně oleje a vína, a vloživ 
je j na své hovádko do
pravil ho do hospody a 
měl o něj péči. A druhého 
dne vyňav dva denáry, 
dal je  hospodskému a řekl: 
Měj o něj péči, a co nad 
to vynaložíš, já  ti nahra
dím, až se budu vraceli. 
Kdo z těch tří zdá se tobě, 
že byl bližním tomu, jenž 
upadl mezi lotry?* A on 
řekl: „Ten, jenž mu pro
kázal milosrdenství.* I 
řekl mu Ježíš: „Jdi, a čiň 
i ty podobně.*

Následuje C re d o .
Offertor ium-  E x od i32 ,ii, i  

Precátus est Móyses in 
conspéctu Domini Dei sui, 
et dixit: Quare Dómine 
irásceris in pópulo tuo? 
Parce irae ánimae tuae: 
meménto Abraham, Isaac, 
et Jacob, quibus jurásti da
re terram fluéntem lac et 
mel: et placátus factus est 
Dóminus de malignitáte, 
quam dixit fácere pópulo 
suo.

í, 1 4 . O b ě t o v á n í .  2 Mojž.
Modlil se Mojžíš před 

tváří Hospodina, Boha 
svého a pravil: „Proč, 
Hospodine, hněváš se na 
lid svůj ? Utiš hněv duše 
své; rozpomeň se na Abra
hama, Isáka a Jakuba, 
jimž js i přisahal dáti zem 
oplývající mlékem a me
dem.* I usmířen byl Ho
spodin a upustil od zla, kte
rým byl hrozil lidu svému.

S e c r e t a T i c h á  m o d l i t b a
Hóstias, quaesumus Dó

mine, propítius inténde,
Na oběti, prosíme,Pane, 

které na posvátné oltáře
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quas sacris altáribus ex- klademe,milostivě shlédni; | 
hibémus: ui nobis indul- a f nám odpuštění vymohou 
géntiam largiéndo, luo nó- a lak jménu tvému přinesou 
mini dent honórem. Per slávu. Skrze Pána našeho 
Dominům nostrum. . .  Ježíše Krista . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Communio .  P s.i0 3 ,i3 e tl4 -

De fructu óperum tuó- 
rum, Dómine, satiábitur 
terra: ut edúcas panem de 
terra, et vinum laetíficet 
cor hóminis: ut exhílaret 
fáciem in óleo, et panis 
cor hóminis confírmet.

5. K p ř i j i m á n í. Ž. 103.
Úrodou děl tvých, Pane, j 

nasycena bude země. Dá
váš růsti ze země chlebu a 
vínu, jež obveseluje srdce 
člověka; tvář jeho se stkví 
olejem, chléb pak sílí člo
věka. i

P o s t c o m m u n i o
Vi víficet nos, quaesumus 

Dómine, hujus participátio 
sancta mystérii: et páriter 
nobis expiatiónem tríbuat, 
et munímen. Per Domi
nům nostrum, . .

P o  p ř i j í m á n í
Nechť nás oživí, prosí

me, Pane, svátá účast na 
tomto tajemství a zjedná 
nám zároveň usmíření i 
ochranu. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 131. 
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle třináctá po Svatém Duchu
.Ty js i Bfth miij; v rukou tvých jsou osudy m é!' *

I když Bůh nás někdy nechá čekali a nevyslýchá hned našich 
proseb, nemalomyslňme a neustávejme v modlitbě; slíbil nám, že 
nenechá žádné pokorné modlitby bez vyslyšení. Hlavní starost mu- 1 
símě míli o svůj nadpřirozený život, neboř na ném závisí naše j 
budoucnost po smrti; žádejme tedy Boha neustále o rozmnožení , 
ctnosti Víry, Naděje a Lásky, které nám proklestí cestu až ke 
branám Nebe.

In lro iiu s. Ps.73, 20, 19el23.
Réspice, Dómine, in te- 

staméntum tuum, et áni- 
mas paúperum tuórum ne 
derelínquas in finem: ex- 
súrge Dómine, et júdica 
causam tuam, et ne oblivis- 
cáris voces quaeréntium te.

Ps. ib. 1. Ut quid Deus 
repulísti in finem: irátus 
est furor tuus super oves 
páscuae tuae?

Gloria Patři . . .

Vstup.  Ž. 73, 20,19 a 23.
Pohleď, Pane, na smlou

vu svou a duše svých chu
dých neopouštěj docela. 
Povstaň, Pane, a rozhodni 
v při své; nezapomeň na 
hlasy hledajících tebe.

Z. tamt. 1, Proč, Bože, 
zamítáš nás na věky? Proč 
plane hněv tvůj proti ovcím 
pastvy tvé?

1t. Sláva Otc i . . .

O r a t i o
Omnípotens sempitérne 

Deus, da nobis fídei, spei, 
et caritátis augméntum: et, 
ul mereámur ássequi quod 
promíttis, fac nos amáre 
quod praecipis. Per Do
minům nostrum. . .

M o dl i t ba
Všemohoucí, věčný Bo

že, rozmnož naši víru, 
naději a lásku; a abychom 
zasloužili dosáhnouti, co 
slibuješ, učiň, af milujeme, 
co přikazuješ. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třeli modlitba dle libosti.

L é c l i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Gálatas. c. 3,16-22. ke Galafům. 3, 16-22.

Calatským, kteří byli náchylní klonili se opět k židovství, ukazuje 
svátý Pavel, jak by to bylo pro ně jako křesťany nesprávné, kdyby 
se řídili předpisy Starého zókona. Tyto byly dány jenom pro to, aby 
živily v Židech milost Zaslíbeni, kteráž se stává účinnou teprve ve 
víře v Krista. Jenom v Kristu je  spása.

Fratres. Abrahae dictae Bratři, Abrahamovi byla 
šunt promissiónes, et sé- řečena zaslíbení „a po- 
mini ejus. Non dicit: Et tomstvu jeho“. Nepraví: 
semínibus, quasi in multis; .A  potomkům^ jako o 
sed quasi in uno: Et sé- mnohých, nýbrž jako o

406
407



mini tuo, qui est Christus. 
Hoc autem dico, leslamén- 
tum confirmátum a Deo: 
quae post quadringénios 
e< trigínfa annos facta est 
lex, non írritum facit ad 
evacuándam promissió- 
nem. Nam si ex lege hae- 
réditas, jam non ex pro- 
missióne. Abrahae autem 
per repromissiónem doná- 
vit Deus. Quid ígitur lex? 
Propter transgressiónes 
pósita est, donec veníret 
semen, cui promíserat, or- 
dináta per Angelos in ma
nu mediatóris. Mediátor 
autem uníus non est: Deus 
autem unus est. Lex ergo 
advérsus promíssa Dei ? 
Absit. Si enim data esset 
lex, quae posset vivificáre, 
vere ex lege esset justítia. 
Sed conclúsit Scriptúra 
omnia sub peccáto, ut pro- 
míssio ex fide Jesu Chri- 
sti daréiur credéntibus.

O r a d u a l e .  P s.73 ,20 ,i9et22 .

Réspice, Dómine, in te- 
staméntum fuumretánimas 
paúperum tuórum ne ob‘li- 
viscáris in finem. Exsúr- 
ge Dómine, et júdica cau
sám tuam, memor esto op- 
próbrii servórum tuórum.

jednom: „A potomstvu
tvému"; tím jest Kristus. 
Pravím (tím) toto: Usta
novení učiněného dříve 
od Boha neruší zákon 
daný po třech stech třiceti 
letech, tak aby zmařil to 
zaslíbení; Abrahamovi 
však Bůh je  daroval za
slíbením. K čemu tedy 
zákon? Pro přestupy byl 
přidán, dokavad by ne
přišlo potomstvo, jemuž 
zaslíbení bylo učiněno, 
byv zřízen skrze anděly 
v ruce prostředníka. Pro
středník totižnení jednoho, 
Bůh však jest jeden, je-li 
tedy zákon proti zaslí
bením Božím? Rozhodně 
ne. Ano, kdyby zákon byl 
dán jako takový, který by 
mohl obživiti, spravedlnost 
byla by skutečně ze zá
kona. Avšak Písmo uza
vřelo všecko pod hřích, 
aby zaslíbení dalo se 
z víry v Ježíše Krista těm, 
kteří věří.
S tupňový  zpěv. Ž. 73.

Pohleď, Pane, na smlou
vu svou a duše svých 
chudých neopouštěj do
cela. Povstaň, Pane, 
a rozhodni v při své; pa- 
mětliv buď pohanění slu
žebníků svých.
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Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja;
ý . Ps. 89,1. Dómine re- Uf. Ž. 89, 1. Pane, ty 

fúgium factus es nobis a jsi býval útočiště naše od 
generatióne, et progénie. pokolení do pokolení. Ale- 
Allelúja. luia.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii t  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 17. podle Lukáše. 17, 11-19.
Rozjímejme, zdali jsme Kristu vděčni za to,v že nás uzdravil 

z malomocenství hříchu 1 Nebo jsme tak nevdécnt, jako oněch 
devět uzdravených, o nichž se mluví v dnešním Evangeliu?

In illo tempóre; Dum 
iret jesus in Jerúsalem, 
transíbat per médiam Sa
mariem et Galilaeam. Et 
cum ingrederétur quod- 
dam castéllum, occurré- 
runt ei decem viri Ieprósi, 
qui stetérunt a longe; et 
levavérunt vocem, dicén- 
tes: jesu praecéptor, mise- 
rére nostri. Quos ut vidit, 
dixit: Ite, osténdite vos sa- 
cerdótibus. Et factum est, 
dum irent, mundáti šunt. 
Unus autem ex illis, ut vi
dit quia mundátus est, re- 
gréssus est, cum magna 
voce magníficans Deum, 
et cécidit in fáciem ante 
pedes ejus, grátias agens: 
et hic erat Samariiánus. 
Respóndens autem Jesus, 
dixit: Nonne decem mun
dáti šunt?' et novem ubi 
šunt? Non est invéntus qui 
redírei, et daret glóriam

Za onoho času, když 
Ježíš se ubíral do Jerusa
lema, šel (po hranicích) 
mezi Samařském a Gali
lejí. A když vcházel do 
jednoho městečka, potkalo 
se s ním deset mužů malo
mocných, kteří stanuli 
zdaleka a pozdvihše hlasu 
pravili: „Ježíši, mistře, 
smiluj se nad námi." A 
on uzřev je  řekl j im: 
„Jděte, ukažte se kněžím." 
I stalo se, když šli, uzdra
vili se. Jeden pak z nich 
vida, ze jest uzdraven, 
navrátil se, hlasem velikým 
velebě Boha, a padl na 
tvář k nohám jeho, čině 
mu díky. A ten byl Sama
ritán. I promluvil Ježíš a 
řekl: „Zdali nebylo jich 
deset uzdraveno? A kde 
jest jich  devět? Neshledal- 
li se nikdo, jenž by se 
byl vrátil a vzdal chválu
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Neděle čtrnáctá po Svatém Duchu
„Lépe jest důvěřovali v Boha, nežil důvěřovali v lidi!* 

Jak milý Jest křesťanský chróm, v němž ve dne v noci přebývá 
Bůh a v otevřené náručí má připraveny dary pro ty, kdož o ne 
prosí! Zdali jest chrám i nám tak drahý a zdali alespoň v přede- 
psané dny sem spěcháme, není-II nám i v ostatní dni možno přijíti?

Deo, nisi hic alienígena. 
Et ait illi: Surge, vadě; 
quia fides tua te salvum 
fecit. El dicilur C re d o .

O ff e r l or iu m .  Ps. 30.
In te sperévi, Dómine; 

dixi: tu es Deus meus, in 
mánibus tuis témpora mea.

S e c r e t a
Propitiáre, Dómine, pó- 

pulo tuo, propitiáre muné- 
ribus: ut hac oblatióne 
placátus, et indulgéntiam 
nobis tríbuas, et postuláta 
concédas. Per Dominům..

Bohu, jedině cizozemec [ 
tento?" A řekl jemu: „Vstaň 
a jdi, víra tvá tě uzdra
vila." Následuje C re d o .

O b ě to v án í .  Ž. 30,15-16.
V tebe doufám, Pane. 

Říkám: Ty jsi Bůh můj, v 
rukou tvých jest osud můj.

T i c h á  m o d l i t b a
Milostiv buď, Pane, lidu 

svému, pohleď milostivě 
na dary; a usmířen touto 
obětí, odpuštění nám daruj 
a žádané uděl. Skrze 
Pána našeho. . .

Introi lus.  Ps. 83,10-11.
Protéctor noster áspice, 

Deus, et réspice in fáciem 
Christi tui: quia mélior est 
dies una in átriis tuis su
per míllia.

Ps. ib. 2-3. Quam dilécta 
tabemácula tua Dómine 
virtútum! concupíscit, et 
déficit ánima mea in atria 
Domini.

V. Gloria Patři. . .

V stup. Ž. 83,10-11.
Popatři, Bože, ochránce 

náš, a vzhlédni na tvář Po
mazaného svého! Lepší 
jest jeden den v síních 
tvých nežli tisíce jiných.

Ž. tamt. 2—3. Jak milé 
jsou slánky tvé, Pane zá
stupů. Duše má touží a 
prahne po síních Páně.

#. Sláva Otci. . .
Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 130, 
Třetí modlitba dle libosti.

Commu nio .  Sap.16,20.
Panem de coelo dedísti 

nobis Dómine, habéntem 
omne delectaméntum, et 
omnem sapórem suavitátis.

Postcommunio
Sumptis, Dómine, coe- 

léstibus sacraméntis: ad re- 
demptiónis aetérnae, quae- 
sumus, proficiámus aug- 
méntum. Per Dominům..

K p ř i j í m á n í .  Moudr. 16.
Chléb s nebe dal jsi 

nám, Pane, mající všechnu 
líbeznost a všelikou chuť 
sladkosti.

Po  p ř i j í má n í
Přijavše, Pane, nebeské 

svátosti, prosíme, nechť 
jsme věčnému vykoupení 
opět blíže. Skrze Pána...

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 131. 
Třetí modlitbo dle libosti.

O ra t i o
Custódi, Dómine quae- 

sumus, Ecclésiam tuam 
propitiatióne perpétua: et 
quia sine te lábitur humá- 
na mortálitas, tuis semper 
auxíliis et abstrahátur a 
nóxiis, et ad salutária di- 
rigátur. Per Dominům. . .

Modl i tba
Ochraňuj, Pane, pro

síme, Církev svou usta
vičnou milostivostí; a je
likož bez tebe klesá smr
telný člověk, nechť jest 
povždy vzdalován od věcí 
škodlivých a ke spasitel
ným veden. Skrze Pána..

Druhá modlitba za přímluvu Svalých, str. 127. 
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Gálatas. c. 5, 16-24. ke Galatum. 5, 16-24.

Dokud žijeme ježte na tomto světě, bude tělo neustále bojovali 
proti duši. Ta se však nesmí poddatl tělu v otroctví, neboť by celou 
věčnost za to trpěla. Křesťan dostává hojných milosti, aby tento 
boj šťastně vybojoval; nenechme jich tedy ležeti lademI
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Fratres: Spiritu ambu- 
láte, et desidéria carnis 
non perficiétis. Caro enim 
concupíscit advérsus spí- 
ritum, spiritus autem ad
vérsus carnem: haec enim 
sibi ínvicem adversántur, 
ut non quaecúmque vultis, 
illa faciátis. Quod si spi
ritu ducímini, non esiis sub 
lege. Manifésfa šunt autem 
opera carnis, quae šunt 
fornicátio, immundítia, im- 
pudicitia, íuxúria, idolórum 
sérvitus, venefícia, inimi- 
cítiae, contentiónes, aemu- 
Iatiónes, irae, rixae, dis- 
sensiónes.sectae, invidiae, 
homicidia, ebrietátes, co- 
messatiónes, et his similia; 
quae praedíco vobis, sicut 
praedixi: quóniam, qui tá- 
lia agunt, regnum Dei non 
consequéntur. Fructus au
tem Spiritus est: cáritas, 
gaúdium, pax, patiénlia, 
benígnitas, bónitas, longa- 
nimitas, mansuetúdo, fi- 
des, modéstia, continéntia, 
cástitas. Advérsus hujús- 
modi non est lex. Qui au
tem šunt Christi, carnem 
suam crucifixérunt cum vi- 
tiis et concupiscéntiis.

C r a d u a le .  Ps.117,8ei9.
Bonům est confídere in 

Domino, quam confídere

Bratří, podle ducha žijte, 
a žádosti těla nevykonáte. 
Nebo tělo žádá proti du
chu, duch pak proti tělu; 
ti totiž jsou proti sobě, 
abyste nečinili to, co byste 
chtěli. Jste-li však vedeni 
duchem, nejste pod zá
konem. Zjevný pak jsou 
skutky těla; jsou to smil
ství, nečistota (nestyda
tost), chlípnost, modlo
služba, čarodějství, ne
přátelství', sváry, řevni
vosti, zlosti, osobivosti, 
různice, roztržky, závist, 
vraždy, opilství, obžerství 
a věci jim podobné; o 
těch vám předpovídám, 
jakož jsem byl již před
pověděl, že kdo takové 
věci dělaji, království Bo
žího nedojdou. Plodem 
Ducha však jest láska, 
radost, pokoj, trpělivost, 
přívětivost, dobrotivosl, 
shovívavost, tichost, dů
věra, mírnost, zdrželivost, 
čistota. Proti takovým vě
cem zákon není. Ti však, 
kteří jsou Kristovi, ukři
žovali tělo své i s váš
němi a žádostmi.

S tupňový  zpěv. Z. 117.
Lépe jest důvěřovali v 

Pána, než důvěřovali v člo-
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in hómine. ý . Bonům est 
speráre in Domino, quam 
speráre in princípibus.

Allelúja, allelúja.
V. Ps. 94 ,1 . Veníte, ex- 

sultémus Domino, jubilé- 
mus Deo salutári nostro. 
Allelúja.

věka. t .  Lépe jest doufali 
v Pána, nežli doufali v kní
žata.

Aleluja, aleluja. 
t .  Ž. 94, 1. Pojďte, 

veselme se v Pánu, ple
sejme Bohu spasnému 
svému. Aleluja.

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii •{• Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 6. podle Matouše. 6,24-33.
Pán Ježíš nám dnes v Evangeli 

stou důvěru složití na Boha.

In illo témpore: Dixit 
Jesus discípulis suis: Ne- 
mo potest duóbus dóminis 
servíre: aut enim unum 
ódio habébít, et álterum dí- 
ligef: aut unum sustinébif, 
et álterum contémnet. Non 
potéstis Deo servíre, et 
mammónae. Ideo dico vo
bis, ne solíciti sitis ánimae 
veslrae, quid manducétis, 
neque córpori vestro, quid 
induámini. Nonne ánima 
plus est quam esca ; et 
corpus plus quam vesti- 
ménlum? Respícite volatí- 
lia coeli, quóniam non se- 
runt, neque metunt, neque 
cóngregant in hórres; et 
Pater vester coeléstis pa- 
scit illa. Nonne vos magis 
pluris estis illis? Quis au
tem vestrum cógitans, pot-

i sám ukazuje, proč máme všecku

Za onoho času Pán 
jež íš  řekl učedníkům 
svým: „Nikdo nemůže
dvěma pánům sloužili; 
neboť buď bude jednoho 
nenáviděli a druhého mi
lovali, aneb jednoho se 
přidrží a druhým pohrdne. 
Nemůžete Bohu sloužili a 
mamoně. Proto pravím 
vám: nepečujte úzkostlivě 
o život svůj, co byste 
jedli, ani o tělo své, čím 
byste se odívali. Není-li 
život více nežli pokrm, 
a tělo více než oděv? 
Pohleďte na ptactvo ne
beské, že neseje, ani ne
žne, ani neshromažďuje 
do stodol, a Otec váš ne
beský živí je . Nejste-li vy 
dražší nežli ono? A kdo 
z vás staraje se může
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est adjícere ad statúram 
suam cúbitum unum? Et 
de vesliménto quid solíciti 
eslis? Consideráte lilia 
agri, quómodo crescunt: 
non laborant, neque není. 
Dico autem vobis, quó- 
niam nec Sálomon in omni 
gloria sua coopérlus est 
sicut unum ex istis. Si au
tem foenum agri, quod hó- 
die est, et cras in clíbanum 
míttitur, Deus sic věstit: 
quanto magis vos módicae 
fídei? Nolíte ergo solíciti 
esse, dicéntes: Quid man- 
ducábimus, aut quid bibé- 
mus, aut quo operiémur? 
Haec enim omnia gentes 
inquírunt. Scit enim pater 
vester, quia his omnibus 
indigétis. Quaerite ergo 
primům regnum Dei, et 
justítiam e ju s : et haec 
omnia adjícientur vobis.

El dlcitur C re d o .
O ffer tor ium.  Ps. 33.
Immíttet Angelus Domi

ni in circúitu timéntium 
eum, et erípiet eos: gu- 
státe et vidéte, quóniam 
suávis est Dóminus.

S  e c  c.e t a
Concéde nobis, Dómine 

quaesumus, ut haec hóstia 
salutáris, et nosfrórum fiat

přidati k délce svého věku 
loket jeden? A proč pe
čujete úzkostlivě o svůj 
oděv? Pozorujte kvítí pol
ní, kterak roste, nepracuje 
aniž přede; pravím pak 
vám, že ani Šalomoun ve 
vší slávě své nebyl tak 
oděn, jako jedno z nich. 
Jestli tedy trávu polní, 
která dnes jest a zítra do 
peci vržena bývá, Bůh 
tak odívá, čím spíše vás, 
malověrní? Nepečujte tedy 
úzkostlivě, říkajíce: Co 
budeme jisti, aneb co 
budeme piti, aneb čím se 
budem odívati? Neboř toho 
všeho pohané hledají; ví 
zajisté Otec váš (nebeský), 
že toho všeho potřebujete. 
Hledejte tedy nejprve krá
lovství Božího a spravedl
nosti jeho, a toto všecko 
bude vám přidáno."

Následuje C re d o .

O b ě to v án í .  Ž. 33, 8-9.
Hospodinův anděl tábo

ří vůkol těch, kteří se ho 
bojí a vyprostí je . Okuste 
a zvíte, jak něžný jest 
Pán.

T i c h á  m o d l i t b a
Popřej nám, Pane, pro

síme, aby tato oběř spas
ná stala se  očistou našich

purgátio delictórum, et 
tuae propitiátio potestátis. 
Per Dominům nostrum . . .

hříchů a usmířením tvé 
moci. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 130. 
Třetí modlitba dle libosti.

Communio.  M atth.6,33.
Primům quaerite regnum 

Dei, et omnia adjiciéntur 
vobis, dicit Dóminus.

P o s t c o m m u n i o
Puríficent semper et mú- 

niant tua sacraménta nos, 
Deus: et ad perpétuae du
caní salvatiónis efféctum. 
Per Dominům nostrum. . .

K p ř i j í m á ní .  Mat. 6, 33.
„Nejprve hledejte krá

lovství Božího, a všecko 
(ostatní) bude vám při
dáno", praví Pán.

P o  p ř i j í m á n í
Nechf nás vždycky, Bo

že, svátosti tvé očistí a 
chrání a k dosažení věč
ného spasení vedou. Skrze 
Pána našeho. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých* str. 131. 
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle patnáctá po Svatém Duchu
.Sluší oslavovali Pána; opěvovali jméno Svrchovaného!"

Chceme-li dosáhnout! vyslyšeni ve svých potřebách, musí býti 
naše modlitba vytrvalá, vroucí a důvěřivá; vzor takové modlitby 
nám podává Církev v dnešním Vstupu.

Introitus.  P s.85 ,1  et2-3. V s t u p .  Ž . 8 5 , l a 2 - 3 .
Inclína, Dómine, aurem Nakloň, Pane, ucha své- 

tuamadme, etexaúdim e: ho ke mně a vyslyš mne. 
salvum fac servum tuum, Spas, Bože můj, služeb- 
Deus meus, sperántem in nika svého, jenž doufá 
te: miserére mihi, Dómi- v tebel Smiluj se nade 
ne, quóniam ad te clamávi mnou, Pane, neboř k tobě 
lota die. jsem  volal po celý den.
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Ps. ib. 4. Laetífica ánimam 
servi tui: quia ad te, Dómi- 
ne, ánimam’ meam levávi.

Ý. Gloria Patři . . .
O r a  ti o

Ecclésiam tuam, Dómi- 
ne, miseráiio conlinuáta 
mundei etmúniai: ei, quia 
sine te non potest salva 
consístere, tuo semper mú- 
nere gubemétur. Per Do
minům nostrum. . .

Ž. tamt. 4. Potěš duši slu
žebníka svého. K tobě, Pa
ne, pozdvihuji duši svou.

Hí. Sláva Otc i . . .
M o d l i t b a

Církev tvou, Pane, nechf 
ustavičná slitovnost očišťu
je  a chrání; a jelikož bez 
tebe nemůže bez pohromy 
obstáti, budiž vždycky tvou 
pomocí řízena. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Gálatas. c. 5,25-6,10. ke Galatům. 5, 25-6,10.

Kdo na křtu svátém se znovu zrodil z Ducha Svatého, ten musí 
také podle ducha žiti, neboť kdo seje v těle, lomu přinese tělo 
sklizeň záhuby.

Fratres: Si spiritu vívi- 
mus, spiritu et ambulémus. 
Non efficiámur inánis gló- 
riae cúpidi, ínvicem pro- 
vocántes, ínvicem invidén- 
tes. Fratres, et si prae- 
occupátus fúerit homo in 
áliquo delícto, vos, qui spi- 
rituáles estis, hujúsmodi in- 
strúiie in spiritu lenitátis, 
consíderans teípsum, ne et 
tu tentéris. Alter allérius 
ónera portále, et sic ad- 
implébitis legem Christi. 
Nam si quis exístimat se 
áliquid esse, cum nihil sit,

Bratři, žijeme-li duchem, 
ducha také následujme. 
Nebuďme marné chvály 
žádostiví, vespolek se po
pouzejíce a jedni druhým 
závidíce. Bratři, byl-li by 
někdo v přenáhlení i stržen 
k nějakému poklesku, vy, 
kteří jste  duchovní, na
pravujte takového v duchu 
mírnosti, hledě (každý) 
sám na sebe, abys také 
nebyl pokoušen. Neste 
břemena jeden druhého a 
tak naplníte zákon Kristův; 
neboť domnívá-li se někdo,
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ipse se sedúcit. Opus au
tem suum probet unusquís- 
que, et sic in semetípso 
lantum glóriam habébit, et 
non in áltero. Unusquísque 
enim onus suum portábit. 
Commúnicet autem is, qui 
catechizátur verbo, ei, qui 
se catechízat, in omnibus 
bonis. Nolíte erráre: Deus 
non irridétur. Quae enim 
semináverit homo, haec et 
metet. Quóniam qui sémi- 
nat in cam e sua, de cam e 
et metet corruptiónem: qui 
autem séminat in spiritu, de 
spiritu metet vitam aetér- 
nam. Bonům autem facién- 
tes, non deficiámus: tém- 
pore enim suo metémus, 
non deficiéntes. Ergo dum 
tempus habémus, operé- 
mur bonům ad omneš, má- 
xime autem ad domésticos 
fídei.

Gra d u a le .  Ps. 91,2-3.
Bonům est confiiéri Do

mino: et psállere nómini 
tuo, Altíssime. Ad an- 
nuntiándum mane miseri- 
córdiam tuam, et veritá- 
tem tuam per noctem.

Allelúja, allelúja.
Uf. Ps. 94, 3. Quóniam 

Deus magnus Dóminus, et

že jest něčím (velikým) 
nejsa ničím, sám sebe 
klame. Každý však zkou
mej dílo svoje, a tu bude 
míti chloubu toliko s ohle
dem na sebe, a nikoli 
s ohledem na jiného; ne
boť každý své břímě po
nese. Kdo jest vyučován 
ve slově (Božím), měj úča
stenství s učitelem (svým) 
ve všem dobru. Nemylte 
se, Bůh nenechá se po
smívali, neboť co kdo bude 
síti, to bude i žiti. Kdo 
totiž rozsévá na svém těle, 
z těla bude sklízet záhubu; 
kdo však rozsévá na du
chu, z ducha bude sklízet 
život věčný. Dobré čiňme 
bez ustání, neboť časem 
svým budeme sklízeti, ne- 
ochabneme-li. Nuže, po
kud máme čas, čiňme 
dobré vůči všem, zvláště 
vůči domácím víry.

S tup ňov ý  zpěv. Ž .91.
Dobré jest oslavovali 

P á n a ; opěvovati jméno 
tvé, Nejvyšší. Z rána 
již ohlašovali milosrden
ství tvé a věrnost tvou za 
noci.

Aleluja, aleluja.
t .  Ž. 94, 3. Hle; Bůh 

jest veliký Pán a Král ve-
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E v a n g e l i u m
•f Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 7. podle Lukáše. 7, 11-16.
Jako probudil Kristus mrivého mládence k životu tělesnému, lak 

nás všecky probudil na křtu svátém ze smrti hříchu k životu duše. 
Jsme si toho vědomi, že nás Bůh svou milostí navštívil?

rcx  m agnus su p er om nem  liký n ad e vší zemí. Ale-
terram . A llé lu ja . lu ja .

In illo temp oře: Ibat Je- 
sus in civitátem, quae vo- 
cátur Naim: et ibanl cum 
eo discípuli ejus, et turba 
copiósa. Cum autem ap- 
propinquéret portae civi- 
tétis, ecce  defúnctus effe- 
rebátur fílius únicus malris 
suae: et haec vídua erat: 
et turba civitáfis multa cum 
iila. Quam cum vidísset 
Dóminus, misericórdia mo- 
tus super eam, dixit illi: 
Noli flere. Et accéssit, et 
tétigit lóculum. (Hi autem, 
qui portábant, stetérunf.) 
El ait: Adoléscens, tibi di- 
co, surge. Et resédit, qui 
erat mórtuus, et coepit lo- 
qui. Et dědit illum mafri 
suae. Accépit autem omneš 
tim or: et magnificábant 
Deum.dicéntes: QuiaPro- 
phéta magnus surréxit in 
nobis: et quia Deus visi- 
távitpiebem suam. C re d o .

Off er to r iu m.  Ps. 39.
Exspéctans exspectávi 

Dominům, et respéxit me:

Za onoho času Pán Je
žíš šel do města, které 
slově Naim, a šli s ním 
učedníci jeho a zástup ve
liký. Když pak se přibli
žoval ke bráně města, hle, 
vynášeli mrivého, jediné
ho to syna matky jeho, a 
ta byla vdova, a četný 
zástup lidu z města šel 
s ní. Spatřiv ji  Pán, po
hnul se milosrdenstvím 
nad ní a řekl j í :  „Neplač." 
A přistoupiv dotekl se 
mař; ti pak, kteří ( je j)  ne
sli, zastavili se. — 1 řekl: 
„Mládenče, tobě pravím, 
vstaň." A posadil se ten, 
jenž byl mrtvý, a počal 
mluviti. I dal je j mateři 
jeho. Pojala pak všecky 
bázeň a velebili Boha 
řkouce: „Prorok veliký 
povstal mezi námi a Bůh 
navštívil lid svůj."

Následuje C re d o .

O b ě t o v á n í. Ž. 39 ,2 ,3  a 4.
Toužebně očekával jsem 

Pána; pohlédl na mne a
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et exaudívit deprecatió- vyslyšel prosbu mou. t vlo- 
nem meam, et immísit in žil v ústa má píseň novou, 
os meum cánticum novum, chvalozpěv na (oslavu) 
hymnům Deo nostro. Boha našeho.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t  ba
Tua nos, Dómine, sacra- Tvoje svátosti, Pane, 

méntacustódiant:etcontra nechf nás chrání a proti 
diabólicos semper tueán- ďábelským útokům vždy- 
tur incúrsus. Per Dómi- cky brání. Skrze Pána na- 
num nostrum. . .  šeho Ježíše Krista . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

C om m unio. Joan. 6. 
Panis, quem ego dédero, 

caro mea est pro saeculi 
vita.

P o s t c o m m u n i o  
Mentes nostras et cór- 

pora possídeat, quaesu- 
mus Dómine, doni coelés- 
tisoperátio: ut non noster 
sensus in nobis, sed júgiter 
ejus praevéniat efféctus. 
Per Dominům nostrum. . .

K př i j í má ní .  Jan 6, 52.
Chléb, který já  dám, 

tělo mé jest za život světa.

P o  p ř i j í m á n í  
Mysle naše a těla, pro

síme, Pane, nechř působi
vost nebeského daru ovlá
dá, aby nikoliv naše chtě
ní v nás, nýbrž onoho 
vždycky převládal účinek. 
Skrze Pána našeho. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 131. 
Trati modlitba dle libosti.

Neděle šestnáctá po Svatém Duchu
•Pějte Pánu píseň novou, nebof zázračné učinil věci 1*

Milosrdenství Boží mé připraveny bohaté dary pro ty, kdož je  
vzývají; vyznejme tedy pokorné chudobu a ubohost svou a pře* 
svědčíme se, jak je  Běh dobrý a laskavý!

I n t r o i t u s .  Ps.  85. Vsiup ,  Ž. 85, 3 a 5.
Miserére mihi, Dómine, Milostiv mně buď, Pane,

quóniam ad te clamávi tota nebof po celý den volám
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die: quia tu Dómine suávis 
ac mitis es, et copiósus in 
misericórdia omnibus in- 
vocántibus te.

Ps. ib. 1. Inclína Dómi
ne aurem tuam mihi, et 
exaúdi me: quóniam inops, 
et pauper sum ego.

IP. Gloria Patři. . .
O r a t i o

Tua nos, quaesumus Dó
mine, grátia semper et 
praevéniat et sequátur: 
ac bonis opéribus júgiter 
praestet esse inténtos. Per 
Dominům nostrum. . .

k tobě. Vždyť tys, o Pane, 
sladký a mírný a pln mi
losrdenství ke všem, kdož 
vzývají tebe.

Ž. tamt. 1. Nakloň, Pa
ne, ucha svého ke mně 
a vyslyš mne, neb bez
mocný a ubohý jsem  já.

Sláva Otc i . . .
M o d l i t b a  

Tvoje milost, prosíme, 
Pane, nechť nás vždycky 
předchází a provází a způ
sobí, abychom neustále o 
dobré skutky se snažili. 
Skrze Pána našeho. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svnlých, sir. 127. 
Třeli modlitba dle libosti.

L e c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Ephésios. c . 3,13-21. k Efeským. 3, 13-21.

Chceme-li už zde na světě poznali, jakým vyznamenáním a Ště
stím jest náleželi mezi vyvolené, musíme pro Krista připravili věřící 
srdce a vkořenili je  do Lásky.

Fratres. Obsecro vos, ne Nejmilejší, prosím vás, 
deficiátis in tribulatiónibus abyste neklesali na mysli 
meis pro vobis: quae est v mých souženích pro vás; 
glóriavestra.Hujusreigrá- jsouť slávou vaší. Za tou 
tia flecto génua mea ad Pa- příčinou skláním kolena 
trém Domini nostri Jesu svá před Otcem Pána na- 
Christi, ex quo omnis pa- šeho Ježíše Krista, po 
térnitas in coelis et in terra němž se jmenuje všeliký 
nominátur, ut det vobis rod na nebi i na zemi, 
secúndum divítias glóriae aby vám dal podle bohat- 
suae, virtúte corroborári siví velebnosti své skrze 
per Spíritum ejus in inte- Ducha svého silou býti
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riórem hominem, Christum 
habitáre per fidem in cór- 
dibus vestris: in caritáte 
radicáti, et fundáti, ut pos- 
sílis comprehéndere cum 
omnibus sanctis, quae sit 
latitúdo, et longitúdo, et 
sublímitas, et profúndum: 
scire étiam supereminén- 
lem sciéntiae caritátem 
Christi, ut impleámini in 
omnem plenitúdinem Dei. 
Ei autem, qui potens est 
omnia íécere superabun- 
dánter quam pétimus, aut 
intellígimus, secúndum vir- 
tútem, quae operátur in no- 
bis: ipsi gloria in Ecclésia, 
et in Christo Jesu, in om
neš generatiónes saeculi 
saeculórum. Amen.
G r a d u a 1 e. Ps. 101,16-17.

Timébunt Gentes nomen 
tuum Dómine, et omneš 
reges terrae glóriam tuam.

Quóniam aedificávit 
' Dóminus Sión: et vidébi- 

tur in majestáte sua.
Allelúja, allelúja.

Ps. 97, 1. Cantáte 
Domino cénticum novum: 
quia mirabília fecit Dómi
nus. Allelúja.

Ev a ng
+ Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 14.

posilněnu s ohledem na 
vnitřního člověka, (tak) aby 
Kristus přebýval skrze vi
ru v srdcích vašich, za
kořeněných a založených 
v lásce, byste mohli po
chopili se všemi věřícími, 
která jest šířka a délka i 
výše a hloubka, i poznali 
Kristovu lásku převyšující 
veškeré poznání, (a to k to
mu konci), abyste byli na
plněni ve veškerou plnost 
Boží. Tomu pak, jenž může 
učiniti všecko, mnohem ví
ce, nežli prosíme neb roz
umíme, podle síly, kterou 
v nás působí, tomu budiž 
sláva v Církvi, a to v Kristu 
Ježíši po všecka pokolení 
na věky věkův. Amen.
S tup ňov ý  zpěv.  Ž. 101.

Báli se budou národové 
jména tvého, Pane, a slávy 
tvé všichni králové země. 
"fP. Neboť Pán vzdělal 
Sión a zjeví se ve veleb
nosti své.

Aleluja, aleluja.
IP. Ž. 9 7 ,1 . Pějte Pánu 

píseň novou, neboť zá
zračné věci učinil Pán. 
Aleluja.

t e l i u m
f  Slova sv. Evangelia 

podle Lukáše. 14, 1-11.
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Jenom pokorní mohou doufali u Boha milosrdenství; pokorné 
povykuje a zvedá z jejich bídy, pyšné ponižuje a přenechává je  
v je jich  bídé.

In illo iémpore; Cum in- Za onoho času Pán Je- 
trárel Jesus in domům cu- žíš vešel v sobotu do do- 
júsdam príncipis Phari- mu jednoho z náčelníků 
saeórum sábbato mandu- farisejských, aby tam po- 
cáre panem, et ipsi obser- obědval, a oni ho pozo- 
vábant eum. Et ecce homo rovali. A hle, jeden člo- 
quidam hydrópicus erat věk vodnatelný byl před 
ante illum. Et respóndens ním. I promluvil Ježíš a 
Jesus dixit ad Legisperítos řekl k zákoníkům a fari- I 
et Pharisaeos, dicen§: Si seům: „Smí-li se v sobotu I 
licet sábbato curáre? At uzdravovali, či-li ne?" Ale 
illi tacuérunt. Ipse vero oni mlčeli. I ujav ho, u- 
apprehénsum sanávit eum, zdravil je j a propustil, 
ac dimísit. Et respóndens A (promluviv) řekl k nim: 
ad illos, dixit: Cujus ve- „Kao jest mezi vámi, jenž, 
strum ásinus, aut bos in padne-li mu osel neb vůl 
púieum cadef, et non con- do jámy, nevytáhne ho 
tínuo éxtrahet illum die hned v den sobotní?" A 
sábbati? Et non póterant nemohli mu na to odpo- 
ad haec respondére illi. věděli. Pověděl pak také 1
Dicébat autem et ad invi- k pozvaným podobenství I 
fátos parábolam. inténdens pozoruje, kterak si vybí- ' 
quómodo primos accúbi- rali přední místa; pravilf: 
tus elígerent, dicens ad .Když budeš pozván od 
illos: Cum invitátus fúeris někoho na svatbu, nese- 
ad núptias, non discúmbas dej na místo přední, aby 
in primo loco, ne forte ho- snad vzácnější než ty ne- 
norátior te sit invitátus ab byl pozván od něho, a 
illo, et véniens is, qui te, přijda ten, jenž pozval te- 
et illum vocávit, dicat tibi: be i jeho, neřekl tobě:
Da huic locum: et tunc in- .Postup tomuto místo;' a 
cípias cum rubóre novís- tehda počal bys s hanbou 
simum locum tenére. Sed seděti na místě posledním, 
cum vocátus fúeris, vadě, Ale když budeš pozván, 
recúmbe in novíssimo lo- jdi, posaď se na posled-
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co: ut, cum vénerit qui te 
invitávit, dicat tibi: Arnice, 
ascénde supérius. Tunc 
erit tibi gloria coram simul 
discumbéntibus: quiaom- 
nis, qui se exáltat, humi- 
liábitur: et qui se humíliat, 
exaltábitur.

Et dtcttur C re d o .

Off er tor ium.  Ps.39.
Dómine in auxílium 

meum réspice: confun- 
dántur et revereántur, qui 
quaerunt ánimam meam, 
ut aúferant eam: Dómine 
in auxílium meum réspice.

S e c r e t a
Munda nos, quaesumus 

Dómine, sacrifícii praesén- 
lis efféctu, et pérfice mi- 
serátus in nobis, ut ejus 
mereámur esse partícipes. 
Per Dominům nostrum. . .

ním místě, aby když při
jde ten, jenž tě pozval, 
řekl tobě: .Příteli, posedni 
výše.' Tehdy budeš míti 
čest před spolustolujícími; 
nebof každý, kdo se po
vyšuje, bude ponížen, a 
kdo se ponižuje, bude po
výšen." Credo.

O b ě to v á n í .  Ž .39 ,14a l5 .
Pane, ku pomoci mé 

shlédni. Nechf se  zahanbí 
a zastydí ti, kdož slídí po 
duši mé, aby ji  zničili. Pa
ne, ku pomoci mé shlédni.

T i c h á  m o d l i t b a
O čisf nás, prosíme, Pa

ne, účinkem této oběti a 
způsob v nás milosrdně, 
abychom zasloužili účastni 
jí  býti. Skrze Pána naše
ho Ježíše Krista. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130. 
Třeli modlitba dle libosti.

Communio .  Ps.70,16-17ei 18. K p ř i j í m á n í .  Ž. 70.
Dómine, memorábor ju- Pane, paměiliv budu 

stitiae tuae solíus: Deus, spravedlnosti jedině tvé! 
docuísti me a juventúte Bože, tys mne tomu učil 
mea: et usque in senéctam od mladosti mé. Však ta- 
et sénium, Deus ne dere- ké ve stáří a v šedinách 
línquas me, neopouštěj mne, Bože.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Purífica, quaesumus Dó- Očisř, prosíme, Pane, 

mine, mentes nostras be- dobrotivě mysle naše a
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nígnus, et rénova coelésti- obnov je  nebeskými svá- 
bus sacraméntis: ut con- lostmi, abychom taklo i 
sequénter ei córporum pro těla dosáhli pomoci 
praesens páriter, et futú- v přítomné, jakož i bu- 
rum capiámus auxílium. doučí době. Skrze Pána 
Per Dominům nostrum. . .  našeho Ježíše Krtsta. . .

Druha modlitba za přímluvu Svatých, str. 131.
Třetí modlitba dle libosll.

Neděle sedmnáctá po Svatém Duchu
•Pane, vyslyš modlitbu mou; 
volání mé nechf k tobě přijde!*

Zákony, jež Bůh dává, jsou spravedlivé; proto jich musíme po* 
slouchati. Abychom však mohli plně dostáli svým povinnostem, po* 
třebujeme k tomu milosti Boží. Prosme tedy o ni, neboť pouze 
čistý život podle přikázání činí šťastným.

Introi tus .  Ps. 118.
justus es, Dómine, el 

rectum judícium tuum: fac 
cum servo tuo secúndum 
misericórdiam tuam.

Ps. ib. 1. Beáti immacu- 
láti in via: qui ámbulant 
in lege Domini.

Gloria Patř i . . ,  

O r a t i o
Da, quaesumus Dómine, 

pópulo tuo diabólica vitá- 
re contágia, et te solum 
Deum pura mente sectári. 
Per Dominům nostrum Je- 
sum Christum . . .

Druhá modlitba za přímluvu S
Třetí modlitba dle libosti.

Vstup.  Z. 118,137 a 124.
Spravedliv js i, Pane, a 

soud tvůj jest poctivý. Na
lož se služebníkem svým 
podle milosrdenství svého.

Ž. tamt. 1. Blahoslaveni 
bezúhonní na cestě (živo- 
votem), kteří kráčejí po
dle zákona Páně.

ti. Sláva O tc i . . .

M o d l i t b a
D ej, prosíme, Pane, aby 

lid tvůj vyhýbal se naka
žení ďáblem a tebe, jedi
ného Boha, s čistou ná
sledoval myslí. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista. .
žatých, str. 127.
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Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Ephésios. c. 4, 1-6. k Efeským. 4, 1-6.

Svatý Pavel nám dnes připomíná, jak musíme pečovali o to, 
abychom láskou a mírem zachovávali neporušenou jednotu Církve.

L é c l i o  Č t e n í

Fratres. Obsecro vos 
ego vinctus in Domino, ut 
digne ambulétis vocatióne, 
qua vocáti estis, cum omni 
humilitáte et mansuetúdi- 
ne, cum patiéntia, suppor- 
tántes ínvicem in caritáte, 
solíciti serváre unitátem 
spiritus in vínculo pacis. 
Unum corpus, et unus spi
ritus, sicut vocáti estis in 
una spe vocatiónis ve- 
strae. Unus Dóminus, una 
fides, unum baptísma. Unus 
Deus, et Pater omnium, qui 
est super omneš, et per om
nia, et in omnibus nobis. 
Qui est benedíctus in sae- 
cula saeculórum. Amen.

Gradua le .  ps .3 2 ,1 2 e t6 .
Beáta gens, cujus est 

Dóminus Deus eórum: pó- 
pulus, quem elégit Dómi
nus in haereditátem sibi. 
V. Verbo Domini coeli fir- 
máti šunt: et spiritu oris 
ejus omnis virtus eórum.

Allelúja, allelúja.
tf’. Ps. 101, 2. Dómine 

exaúdi oratiónem meam,

Bratři, napomínám vás 
já  vězeň v Pánu, abyste 
žili hodně toho povolání, 
kterým js te  povoláni, s 
veškerou pokorou a ticho
stí, s trpělivostí, snášejíce 
se vespolek v lásce, sna
žíce se zachovávati jedno
tu ducha ve svazku po
koje. Jedno tělo (jest) a 
jeden duch, jak také jste 
byli povoláni v jedné na
ději povoláni svého. Jeden 
Gest) Pán, jedna víra, je 
den křest, jeden Bůh a 
Otec všech, který jest na
de všemi a skrze všecky 
a ve všech (nás). Jenž jest 
požehnaný na věky věkův. 
Amen.
S tupňový  zpěv. Ž. 32.

Blaze národu, jehož Bo
hem jest Pán, lidu, je jž  
si Pán za dědice svého 
zvolil. Ý. Slovem Páně 
utvrzena jsou nebesa; de
chem úst jeho všecka je 
jich moc.

Aleluja, aleluja.
ti. Ž. 101, 2. Pane, vy

slyš modlitbu mou a vo-
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E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 22. podle Matouše. 22,34-46.
Celý Zákon* a všichni Proroci kotví ve dvou nejvyšštch přiká

záních. Není větší povinnosti nad povinnost Lásky I Na tomio zá
kladě postavil Kristus Církev svou.

et clam or m eus ad te  per- láni m é n ech ť pronikne
véniat. A lle lú ja . k tob ě. A lelu ja .

ln illo témpore: Acces- 
sérunt ad Jesum Pharisaei: 
et interrogávit eum unus 
ex eis legis doctor, tentans 
eum: Magister, quod est 
mandátům magnum in le- 
ge? Ait illi Jesus: Díliges 
Dominům Deum tuum ex 
toto corde tuo, et in tota 
ánima tua, et in tota mente 
tua. Hoc est máximum, et 
primům mandátům. Secúň- 
dum autem símile est huic: 
Díliges próximum tuum, si- 
cut teípsum. In his duóbus 
mandátis univérsa lex pen- 
det, et prophétae. Congre- 
gátis autem Pharisaeis, in- 
terrogávil eos Jesus, di- 
cens: Quid vobis vidétur 
de Christo? cujus fílius 
est? Dicuntei:  David. Ait 
illis: Quómodo ergo Da
vid in spiritu vocat eum 
Dominům, d icens: Dixit 
Dóminus Domino meo, se
de a dextris meis, donec 
ponam inimicos tuos sca- 
béllum pedum tuórum ? Si

Za ohoho času fariseové 
sešli se ve spolek (k Pánu 
Ježíši). I otázal se ho jeden 
z nich, učitel zákona, po
koušeje ho: „Mistře, které 
přikázání v zákoně jest 
veliké?” Ježíš pak řekl 
j emu: „Milovati budeš
Pána Boha svého z celého 
srdce svého a z celé duše 
své a ze vší mysli své. To 
jest největší a první při
kázání. Druhé pak jest po
dobné jem u: Milovati bu
deš bližního svého jako 
sebe samého. Na těch 
dvou přikázáních záleží 
veškerý zákon i proroci.” 
Když pak farizeové byli 
pohromadě, otázal se jich 
Ježíš řka: „Co se vám zdá
0 Kristu? Čí jest syn?” 
Rkou jemu: „Davidův.”
1 řekl j im:  „Kterak tedy 
David nazývá je j.v  Duchu 
Pánem pravě: Řekl Pán 
Pánu mému: ,Seď na pra
vici mé, dokavad nepo
ložím nepřátel tvých za
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ergo David vocat eum 
Dominům, quómodo fílius 
ejus est? Et nemo póterat 
ei respondére verbum: ne- 
que ausus fuit quisquam 
ex illa die eum ámplius 
interrogáre.

Et dicltur C re d o .

podnoží nohou tvých/ Na- 
zývá-li je j tedy David P á
nem svým, kterak jest sy
nem je h o ?” A nikdo ne
mohl mu odpověděli slova, 
aniž kdo již osmělil se 
od toho dne otázali se ho.

Následuje C redo.

Offertor ium.  Dan.9,17,18, 
Orávi Deum meum ego 

Dániel, d icens: Exaúdi, 
Dómine, preces servi tui: 
illúmina fáciem tuam su
per sanctuárium tuum: et 
propítius inténde pópulum 
istum, super quem invocá- 
tum est nomen tuum, Deus.

S e c r e t a
Majestátem tuam, Dó

mine, supplíciter deprecá- 
mur: ui haec sancta, quae 
gérimus, et a praetéritis 
nos delíctis éxuant, et fu- 
lúris. Per Dominům . . .

.9. O b ě to v á n í .  Dan. 9.
Modlil jsem se k Bohu 

svému, já  — Daniel — 
řka: Vyslyš, Pane, prosby 
služebníka svého. Nech 
zastkvíti se tvář svou nad 
svatyní svou a pohleď mi
lostivě na tento lid, nad 
kterým vzýváno jest jméno 
tvé, Bože.

T i c h á  m o d l i t b a
Velebnost tvou, Pane, 

pokorně prosíme, aby tyto 
svaté oběti, které konáme, 
oprostily nás od hříchů 
minulých i příštích. Skrze 
Pána našeho . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Communio.  Ps. 75 ,12-u. K př i j í m án í .  Ž .75 ,12-13.
Vovéte, et réddite Dó- Sliby čiňte a plňte Pánu, 

mino Deo veslro omneš, Bohu svému, všichni, kdož 
qui in circúitu ejus affér- jste vůkol něho a přiná- 
tis múnera: terríbili, et ei šíte dary Hroznému, tomu, 
qui aufert spíritum prín- jenž podtíná pýchu knížat, 
cipum: terríbili apud om- hroznému veškerým krá- 
nes reges terrae. Iňm země.
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Sanctificatiónibus luis Svátostmi tvými, všemo- 
omnípotens Deus, et vítia houcí Bože, nechť chyby 
nostra curéntur, et remé- naše se vyhojí a léky 
dia nobis aetérna prové- pro věčnost nám vzejdou, 
niant. Per Dominům . . .  Skrze Pána našeho. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 131.
Třetí modlitba dle libostí.

Po s t c o mmuni o  P o p ř i j í m á n í

Neděle osmnáctá po Svatém Duchu
.Báli se budou, Pane, národové jména tvého; 
všichni králové zemští slávy tvé!*

Bůh slíbil ústy Proroka a Apoštolů mír svému lidu, jenž doufá 
a věří v pomoc jeho, nebof těmito ctnostmi uctívá svého Pána a 
dává na jevo svou závislost na něm. Odeberme se tedy často do 
chrámu a před tváří Páně, v jeho slánku skládejme všecky své sta
rosti a bolesti!

Intro i tus .  Sir. 36,18.
Da pacem, Dómine, su- 

slinéntibus te, ut Prophé- 
tae tui fidéles inveniántur: 
exaúdi preces servi lui, et 
plebis tuae Israel.

Ps. 121,1. Laelálus sum 
in his, quae dieta šunt 
mihi: in domům Domini 
íbimus.

"t. Gloria Patři . . .

O r a t i o
Dírigat corda nostra, 

quaesumus Dómine, tuae 
miseratiónis operátio: quia 
tibi sine te placére non

V s t u p .  Sir. 36, 18.
Dej mír, Pane, doufa

jícím v tebe, aby proroci 
tvoji pravdomluvnými shle
dáni byli. Vyslyš prosby 
služebníka svého a lidu 
svého Israele.

Ž. 121, 1. Zaradoval 
jsem se nad tím, co mi 
bylo řečeno: Do chrámu 
Páně půjdeme.

Sláva O tc i . . .

M o d l i t b a
Prosíme, Pane, nechť 

působením tvého slito
vání jsou řízena naše 
srdce, protože nemůžeme
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póssumus. Per Dominům Hbití se tobě bez tebe. 
nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127.
Třetí modlitba dle libosti. '

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 1. c. 1,4-8. ke Korintským. 1, 4-8.

Skrze Krista jsme se stali bohatými na všecku milost; dbejme 
(edy o to, abychom v den své smrti stanuli před ním bez hříchů!

Fratres. Grátias ago Deo 
meo semper pro vobis in 
grátia Dei, quae data est 
vobis in Christo jesu: quod 
in omnibus dívites facti 
estis in illo, in omni verbo, 
et in omni sciéntia: sieut 
testimónium Christi con- 
firmátum est in vobis: ita 
ut nihil vobis děsit in ulla 
grátia, exspectántibus re- 
velatiónem Domini nostri 
Jesu Christi, qui et confir- 
mábit vos usque in finem 
sine crímine, in die ad- 
véntus Domini nostri Jesu 
Christi.
G r a d u a le .  Ps. 121, iet7.

Laetátus sum in his quae 
dieta šunt mihi: in domům 
Domini íbimus. Uf. Fiat pax 
in virtúte tua, et abundán- 
tia in túrribus tuis.

Allelúja, allelúja.
Uf. Ps. 101,16. Timébunt 

gentes nomen tuum Dómi-

Bratři, děkuji Bohu své
mu vždycky za vás pro tu 
milost Boží, která vám 
byla dána v Kristu Ježíši, 
že ve všem jste v něm 
zbohatli, ve všelikém slo
vě i ve všelikém poznání, 
jakož svědectví o Kristu 
utvrzeno jest mezi vámi, 
takže nejste pozadu v 
žádné milosti, jakožto ta
koví, kteří očekávají zje
vení Pána našeho Ježíše 
Krista; on vás utvrdí až 
do konce, abyste byli bez 
úhony v den (příchodu) 
Pána našeho, Ježíše Krista.
S tupňový  zpěv. Ž. 121.

Zaradoval jsem  se nad 
tím, co mi bylo řečeno: 
Do chrámu Páně půjdeme, 
ý . Budiž pokoj v hradbách 
tvých a hojnost ve věžích 
tvých.

Aleluja, aleluja.
Ž. 101,16. Báti se bu

dou národové jména tvého,
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E v a n g e l i u m
Ť Sequénlia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matih. c. 9. podle Matouše. 9, 1-8.
Uzdravovali na duší a no těle může toliko Bůh. jestliže Kristus 

uzdravil ochrnulého na těle. dokázal zřejmým způsobem, že má 
božskou moc a tedy také moc odpouštěii hříchy.

n e : et om neš re g e s  terrae  P an e , a všichni králové
glóriam  tuam. A lle lú ja . zem ě slávy tvé. A lelu ja.

In iilo témpore: Ascén- 
dens jesus in navículam, 
transfretávit, et venit in ci- 
vitátem suam. Et ecce offe- 
rébant ei paralýticum ja- 
céntem in lecto. Et videns 
Jesus fidem illórum, dlxit 
paralýtico: Confíde fili, re- 
miitúntur tibi peccáta tua. 
Et ecce quidam de scribis 
dixérunt intra se: Hic blas- 
phémat. Et cum vidísset 
Jesus cogitatiónes eórum, 
dixit: Ut quid cogitátis 
mala in córdibus vestris? 
Quid est facílius, dicere: 
Dimiifúnlur tibi peccáta 
tua; an dicere: surge et 
ámbula? Ut autem sciátis, 
quia fílius hóminis habet 
potestátem in terra dimit- 
téndi peccáta, tunc ait pa
ralýtico: Surge, tolle lec- 
tum tuum, et vadě in do
mům tuam. Et surréxit, et 
ábiit in domům suam. Vi- 
déntes autem turbae ti- 
muérunt, et glorificavé-

Za onoho času Pán 
Ježíš vstoupiv na lodičku, 
přeplavil se a přišel do 
města svého. A hle, při
nesli k němu ochrnulého, 
ležícího na loži. A vida 
Ježíš víru je jich , řekl ochr
nulému : „Doufej, synu, 
odpouštějí se tobě hří- 
chové tvoji.” A hle, ně
kteří ze zákoníků řekli 
sami u sebe : „Tento se 
rouhá.” A Ježíš vida my
šlení je jich , řekl : „Proč 
myslíte zlé věci v srdcích 
svých? Co jest snáze říci: 
odpouštějí se tobě hří- 
chové tvoji, aneb ř í c i : 
Vstaň a choď? Abyste 
však věděli, že syn člo
věka má moc na zemi 
odpouštět! hříchy, tedy 
(dí ochrnulému) vstaň, 
vezmi lože své a jdi do 
domu svého.” I vstal a 
odešel do domu svého. 
Uzřevše pak to zástupo
vé, báli se a velebili Bo-
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runt Deum, qui dědit po- 
lestátem talent homínibus.

El dicitur C r e d o .

Offertor ium.  Exodi 24.
Sanctificávit Móyses al- 

táre Domino, ófferens su
per illud holocaúsla, et 
ímmolans víctimas: fecit 
sacrifícium vespertínum in 
odérem suavitátis Domino 
Deo, in conspéctu filiórum 
lsrael.

S e c r e t a
Deus, qui nos per hujus 

sacrifícii veneránda com- 
mércia, uníus summae di- 
vinitátis partícipes éfficis: 
praesta quaesumus; ut si- 
cut tuam cognóscimus ve- 
ritátem, sic eam dignis 
móribus assequámur. Per 
Dominům nostrum . . .

ha, který dal takovou moc 
lidem.

Následuje C re d o .

O b ě to v á n í .  Ex.2 4 , 4 a5.
Zasvětil Mojžíš oltář 

Hospodinu, přinášeje na 
něm celopaly a obětuje 
zvířata. Přinášel před zraky 
synů israelských oběf ve
černí, aby byla vůní lí
beznou Hospodinu Bohu.

T i c h á  m o d l i t b a
Bože, jenž nás vzneše

nými dary této oběti ú- 
častny činíš jediného nej- 
vyššího Božství, uděl, pro
síme, abychom, jelikož 
tvou poznáváme pravdu, 
ji také důstojnými osvěd
čovali mravy. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Communio.  Ps. 95,8-9.
Tóllite hóstias, et introíte 

in átria ejus: adoráte Do
minům in aula sancta ejus.

P o s t c o m m u n i o
Crátias tibi reférimus, 

Dómine, sacro múnere ve- 
getáti, tuam misericórdiam 
deprecántes: ut dignos nos

K p ř i j í m á n í .  Ž .95,8-9.
Vezměte oběti a vejděte 

do síní j e h o ; klanějte se 
Pánu ve stánku svátém 
jeho.

P o  p ř i j í m á n í
Díky tobě vzdáváme, 

Pane, nasyceni jsouce 
svátým darem, a milosrden
ství tvé prosíme, abys nás
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ejus participatióne perfí- hodnými jeho účastenství 
cias. Per Dominům. . .  učinil. Skrze Pána . .  .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, $tr. 131.
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle devatenáctá po Svatém Duchu
„Nechf vstoupí modlitba mé jako váné kadidlo 
před Ivář tvou, Panel*

Jedinou naší spásou jest Bůh. Všecko, co máme a co jsme, to 
máme od Boha. Kdyby nám náležel celý svět, nic by nám to kc 
štěstí nepomohlo, kdybychom nestavěli na Boha. Spasitel náš je  
ochoten nás vzít! v ochranu, jestliže zachováváme jeho zákony.

I n t r o i t u s
Salus pópuli ego sum, 

dicit Dóminus: de qua- 
cúmque tribulatióne cla- 
máverint ad me, exaúdiam 
eos: et ero illórum Dó
minus in perpétuum.

Ps. 77, 1. Atténdite pó- 
půle meus legem meam: 
inclináte aurem vestram 
in verba oris mei.

ÍF. Gloria Patři . . .

O r a t i o
Omnípotens et miséri- 

cors Deus, univérsa nobis 
adversántia propitiátus ex- 
clúde: ut mente et córpore 
páriter expedíti, quae tua 
šunt, líberis méntibus exse- 
quámur. Per Dominům. .

V s t up
Spása lidu jsem já, 

praví Pán. V kterémkoliv 
protivenství volatí budou 
ke mně, vyslyším je  a 
budu je jich  Pánem na 
věky.

t .  Ž. 77,1.  Popatř, lide 
můj, na můj zákon. Na
kloňte ucha svého ke 
slovům úst mých.

V. Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Všemohoucí a milosrdný 

Bože, odvrať milostivě od 
nás všecka protivenství, 
abychom na duši a na 
těle stejně volni, svo
bodnou tobě sloužili myslí. 
Skrze Pána našeho. . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 130.
Třetí modlitba dle libosti.
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Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Ephésios. c. 4, 23-28. k Efeským. 4, 23-28.

Lé c t i o  č t e n í

Na křtu svátém jsme se zrodili 
jest spravedlnost a svatost, jeho 
v dnešní Epištole.

Fratres. Renovámini spi
rilu mentis vestrae, et in- 
dúite novum hóminem, qui 
secúndum Deum creátus 
est in justítia, et sanctitáte 
veritátis. Propter quod de- 
ponéntes mendácium, lo- 
químini veritátem unus- 
quísque cum próximo suo: 
quóniam sumus ínvicem 
membra. Irascímini, et no- 
lite peccáre: sol non ócci- 
dat super iracúndiam ve
stram. Nolíte locum dare 
diábolo: quifurabátur,jam 
non furétur; magis autem 
labóret, operándo mánibus 
suis, quod bonům est, ut 
hábeat unde tríbuat ne- 
cessitátem patiénti.

G r a d u a le .  Ps. 140,2.
Dirigátur orátio mea, si- 

cut incénsum in conspéctu 
tuo Dómine. ÍF. Elevátio 
mánuum meárum sacrifí- 
cium vespertínum.

Allelúja, allelúja.
ÍF. Ps. 104,1. Confitémi- 

ni Domino, et invocáte no- 
men ejus: annuntiáte inter 
gentes opera ejus. Allelúja.

k novému životu, jehož známkou 
povinnosti načrtává svaty Pavel

Bratři, obnovte se na 
duchu mysli své a oblecte 
člověka nového, stvoře
ného podle Boha ve spra
vedlnosti a svatosti pravé. 
Proto odložíce lež, mluvte 
pravdu jedenkaždý s bliž
ním svým, neboť jsme ve
spolek údové. Hněvejte 
se, ale nehřešte; slunce 
nezapadej nad hněvem 
vaším, nedávejte místa 
ďáblu. Kdo kradl, již ne
kraď, nýbrž pracuj spíše, 
dělaje rukama svýma do
bré, aby měl z čeho udělit 
tomu, kdo má nouzi.

S tupňový zpěv. Ž. 140.
Nechť se vznese modlitba 

má, Pane, jako vůně ka
didla před tvář tvou. ÍF. 
Pozdvižení rukou mých 
budiž za oběť večerní.

Aleluja, aleluja.
ÍF. Ž. 104, 1. Chvalte 

Pána a vzývejte jméno 
jeho. Zvěstujte mezi ná
rody díla jeho. Aleluja.
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E v a n g e l i u m
f  Sequénfia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matlh. c. 22. podle Matouše. 22,1-14.
Také my jsme pozván! k nebeské hostině, které se bude celou 

věčnost slavit! ke ctt Syna Božího. Zkoumejme své nitro, jak jsme 
přijali toto pozvání, jehož se nám dostalo na křtu svatem. Neztratili 
jsme to Čisté roucho svatební, jehož se nám tehdy dostalo a bez 
něhož nebudeme připuštěni do věčné radosti?

In illo lémpore: Loque- 
bálur JesusPrincípibus sa- 
cerdófum e( Pharisaeis in 
parábolis, dicens: Símile 
factum esl regnum coeló- 
rum hómini regi, qui fecit 
núptias fílio suo. Et mísit 
servos suos vocáre invi- 
tátos ad núptias, et nolé- 
bant veníre. Iterum misii 
álios servos, dicens: Dí- 
cife invitátis: Ecce prán- 
dium meum parávi, tauri 
mei, et altília occísa sunl, 
ei omnia paráta: veníie ad 
núptias. lili autem negle- 
xérunt et abiérunt, álius in 
villam suam, álius vero ad 
negotiaiiónem suam: réli- 
qui vero lenuérunt servos 
ejus, et contuméiiis afféc- 
tos occidérunt. Rex autem 
cum audísset, iráfus est: 
et missis exercítibus suis, 
pérdidit homicídas illos, ei 
civitálem illórum succén- 
dit. Tunc ait servis suis: 
Núptiae quidem parátae 
šunt, sed qui invitáti erant, 
non fuérunt digni. Ite ergo

Za onoho času Pán 
Ježíš mluvil k velekněžím 
a fariseům v podobenství 
řka: „Podobno jest krá
lovství nebeské králi, kte
rýž učinil svatbu synu 
svému. I poslal služebníky 
své, aby povolali pozvané 
na svatbu; ale nechtěli 
přijíii. Opět poslal jiné 
služebníky řka: .Povězte 
pozvaným: Aj oběd svůj 
připravil j s e m ; volové 
moji a dobytek krmný 
pobiti jsou a všecko jest 
připraveno; pojďte na 
svatbu.' Ale oni nedbali 
a odešli, jeden do dvora 
svého, jiný po zaměstnání 
svém. Ostatní pak zjí- 
mavše služebníky jeho, 
potupili je  a zabili. I roz
hněval se král a poslav 
vojska svá zahubil ony 
vrahy a město je jich  za
pálil. Potom řekl služeb
níkům svým: ,Svatba jest 
sice připravena, ale ti, 
kteří byli pozváni, nebyli 
hodni, jděte tedy na roz-
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ad éxitus viárum, et quos- 
cúmque invenéritis, vocáte 
ad núptias. Et egréssi servi 
ejus in vias, congregavé- 
runt omneš, quos invené- 
runt, malos et bonos, et 
implétae šunt núptiae dis- 
cumbéntium. Intrávit autem 
rex, ut vidéret discumbén- 
tes, et vidit ibi hóminem 
non vestítum veste nuptiáli. 
Et ait illi: Arnice, quómodo 
huc intrásti, non habens 
vestem nuptiálem? At lile 
obmútuit. Tunc dixit rex 
minístris: Ligátis mánibus 
et pédibus ejus, míttite eum 
in ténebras exterióres: ibi 
erit fletus, et stridor dén- 
lium. Multi enim šunt vo- 
cáti, pauci vero elécti.

El dlcitur C redo.
Offer lor ium.  Ps. 137,7.

Si ambulávero in médio 
tribulatiónis, vivif icábis me 
Dómine: et super iram ini- 
micórum meórum exténdes 
manum tuam, et salvum me 
fáciet déxtera tua.

■ S e c r e t a
Haec múnera, quaesu- 

mus Dómine, quae óculis 
tuae majestátis offérimus, 
salutária nobis esse con- 
céde. Per Dominům . . .

cesií, a kohokoli naleznete, 
pozvete na svatbu.' I vyšli 
služebníci jeho na cesty 
a shromáždili všecky, které 
nalezli, zlé i dobré, a 
naplnila se svatba hodov
níky. Vyšed pak král, aby 
se podíval na hodovníky, 
spatřil tam člověka neo
děného rouchem svateb
ním. I řekl jemu: .Příteli, 
kterak js i sem vešel, ne
maje roucha svatebního?' 
On pak oněměl. Tu řekl 
král služebníkům: .Svažte 
ruce i nohy jeho a uvrzte 
je j do temnosti vn ější; 
tam bude pláč a skřípění 
zubů; neboť mnoho jest 
povolaných, ale málo vy
volených."

Následuje C re d o .

O b ě t o v á n í .  Ž.137,7.
Když se budu potáceli 

uprostřed soužení, vzkřísíš 
mne, Pane; proti zlobě 
nepřátel mých vztáhneš 
ruku svou a pravice tvá 
mne vysvobodí.

T i c h á  m o d l i t b a
D ej, prosíme, Pane, ať 

tyto dary, které před zraky 
tvé velebnosti obětujeme, 
spasitelnými nám se sta
nou. Skrze Pán a . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 150.
Třetí modlitba dle libosti.
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Tu mandásti mandáta 
lua custodíri nimis: útinam 
dirigániur viae meae, ad 
cusiodiéndas justificatió- 
nes tuas.

Communio .  P s . 1 1 8 ,4 -5 .

P o s l c o m m u n i o
Tua nos, Dómine, medi- 

cinólis operálio, et a no- 
stris perversifáfibus cle- 
ménler expédiat, et tuis 
semper fáciat inhaerére 
mandátis. Per Dominům..

Ty js i nařídil, aby při
kázání tvá byla s velkou 
věrností zachovávána! Kéž 
by cesty moje směřovaly 
k zachovávání ustanovení 
tvých.

P o  p ř i j í m á n í
Tvoje léčivé působení, 

Pane, nechť nás laskavě 
našich zvráceností zbaví a 
učiní, abychom přikázání 
tvých stále se přidržovali. 
Skrze Pána našeho . . .

K p ř i j í m á n í .  Ž. 1 1 8 ,4 -5 .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 131. 
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle dvacátá po Svatém Duchu
,0 6 i  všech upírají se s důvěrou k tobě, Pane, 
a ty dáváš jim pokrm v pravý čas."

Stlhne-li nás nějaké neštěstí nebo bolest, vyznejme, že jsme sl 
to zasloužili, nebof nesloužíme Bohu věrně. Spoléhejme však v po* 
korné důvěře, že Bůh nám dá poznat! své nekonečné milosrdenství, 
jestliže se k Němu opět vrátíme.

Introi tus .  Dan. 3 ,3 1 ,2 9 e t35. V stup . Dan. 3.
Omnia, quae fecísti no- Všecko, co jsi nám u- 

bis, Dómine, in vero ju- činil, Pane, podle spra- 
dício fecísti: quia peccá- vedlivého rozhodnutí jsi 
vimus tibi, et mandátis tuis učinil, nebof jsm e zhřešili 
non obedívimus: sed da před tebou a přikázání 
glóriam nómini tuo, et fac tvých neposlouchali. Dej 
nobíscum secúndum mul- však slávu jménu svému a 
titúdinem misericórdiae nalož s námi podle množ- 
tuae. ství milosrdenství svého.
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Ps. 118, 1. Beáti imma- 
culáti in via: qui ámbulant 
in lege Domini.

Glória Patři . . .

O r a t i o
Largíre, quaesumus Dó

mine, fidélibus tuis indul- 
génliam placátus et pa- 
cem: ut páriter ab omni
bus mundéntur offénsis, et 
secúra tibi mente desér- 
viant. Per Dominům . . .

Ž. 118, 1. Blahoslavení 
bezúhonní na cestě (ži
votem), kteří chodí v zá
koně Páně. 

t .  Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Usmiř se, prosíme, Pane, 

a uděl svým věrným od
puštění a pokoje; nechť 
jsou zároveň očištěni ode 
všech hříchů a s bez
pečnou tobě slouží myslí. 
Skrze Pána našeho. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127. 
Třeli modlitba dle libosti.

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Ephésios. c. 5,15-21. k Efeským. 5, 15-21.

Doba naší zkoušky zde na světe je  velice krátká; neztrácejme 
ledy ant okamžiku a využijme ji  ke konáni dobrých skutků.

Fratres. Vidéte quómo- 
do caute ambulétis: non 
quasi insipiéntes, sed ut 
sapiéntes, rediméntes tem- 
pus, quóniam dies malí 
šunt. Proptérea nolíte fíeri 
imprudéntes, sed intelli- 
géntes, quae sit volúntas 
Dei. El nolíte inebriári vi
no, in quo est luxúria, sed 
implémini Spiritu Sancto, 
loquéntes vobismetípsis in 
psalmis, et hymnis, et cán- 
ticis spirituálibus, cantán- 
tes, et psalléntes in córdi- 
bus vestris Domino: grá-

Bratři, hleďte, kterak 
byste žili pečlivě, ne jako 
nemoudří, nýbrž jako mou
dří, vykupujíce čas, nebof 
dnové jsou zlí. Proto ne
buďte nerozumní, nýbrž 
srozumějte, která jest vůle 
Boží. A neopíjejte se ví
nem, jest v tom prosto
pášnost, nýbrž naplňujte 
se Duchem Svatým, mlu
více k sobě vespolek v 
žalmech a chvalozpěvech 
a v písních duchovních, 
zpívajíce a hrajíce ve 
svém srdci Pánu, děkujíce
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tias agénfes semper pro 
omnibus in nómine Domini 
nostri Jesu Christi, Deo et 
Patři. Subjécti ínvicem in 
timóre Christi.

C r ad u a l e .  Ps. 1 4 4 ,15-16.
Oculi omnium in te spe- 

rant, Dómine: et tu dasillis 
escam in témpore oppor- 
tůno. Aperis tu manum 
tuam, et imples omne áni- 
mat benediclióne.

Allelúja, allelúja.
Ps. 107, 2. Pařátům 

cor meum, Deus, pařátům 
cor meum: cantábo, et 
psallam tibi, gloria mea. 
Allelúja.

vždycky za všecko ve 
jménu Pána našeho Ježíše 
Krista Bohu a Otci. Pod
dáni buďte jedni druhým 
v bázni Kristově.

S tupň ov ý  zpěv.  Ž. 144.
Oči všech upírají se 

s důvěrou k tobě, Pane, 
a ty dáváš jim pokrm 
v pravý čas. Ý. Ty otvíráš 
ruku svou a naplňuješ 
každého živočicha požeh
náním.

Aleluja, Aleluja.
1t. Ž. 107, 2. Připra

veno jest srdce mé, Bože, 
připraveno jest srdce mé; 
pěti budu a hráli tobě, 
slávo mé. Aleluja.

ium
t  Slova sv. Evangelia 

podle Jana. 4, 46-53.

E v a n g e l i u m  
f  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Joánnem. c. 4.
V dnešním Evangeliu slyšíme. Jak Spasitel odměňuje pokornou 

důvěru ve svou milosrdnou všemohoucnost.

In illo témpore: Erat qui- Za onoho času byljeden 
dam régulus, cujus fílius úředník královský v Ka- 
infirmabálur Caphámaum. farnaum, jehož syn byl 
Hic cum audísset, quia Je- nemocen. Ten uslyšev, že 
sus adveníret a Judaea in Ježíš přichází z Judska 
Calilaeam, ábiit ad eum, do Calilee, odebral se 
et rogábaf eum ut descén- k němu a prosil ho, aby 
deret, el sanárel fíiium přišel a uzdravil syna jeho; 
ejus: incipiébat enim moři. neboř počínal umírali. 
Dixit ergo Jesus ad eum: I řekl k němu Ježíš: „Ne- 
Nisi signa et prodígia vi- uzříte-li divův a zázraků,
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déritis, non crédilis. Dicil 
ad eum régulus: Dómine, 
descénde priúsquam mo- 
riátur fílius meus. Dicit ei 
Jesus: Vadě, fílius luus vi- 
vit. Crédidit homo sermó- 
ni, quem dixit ei Jesus, et 
ibat. Jam autem eo descen- 
dénte, servi occurrérunl ei, 
et nuntiavérunt dicéntes, 
quia fílius ejus víveret. In- 
lerrogábat ergo horám ab 
eis, in qua mélius habúerit. 
Et dixérunt e i: quia heri 
hora séptima relíquit eum 
febris. Cognóvit ergo pa
ter, quia illa hora erat, in 
qua dixit ei Jesus: Fílius 
luus vivit: et crédidit ipse, 
et domus ejus lota.

Et dícitur C redo.

Offer tor ium.  Ps. 136,1.
Super flúmina Babyló- 

nis illic sédimus et flévi- 
mus, dum recordarémur 
tui Sión.

S e c r e t a
Coeléstem nobis prae- 

beant haec mystéria, quae- 
sumus Dómine, medicí
nám : et vítia nostri cordis 
expúrgent. Per Dominům 
nostrum Jesum Christum..

Druhá modlitba za přímluvu S
Třetí modlitba dle libosti.

neuvěříte." Dí jemu úred- 
nik královský: „Pane,
pojď, prve než umře syn 
můj.“ Dí jemu Ježíš: „Jdi, 
syn tvůj jest živ.“ Člověk 
ten uvěřil slovu, které mu 
pravil Ježíš, a šel. Když 
pak byl již na cestě, slu
žebníci jeho potkali se 
s ním a zvěslovali (mu) 
řkouce, že syn jeho jest 
živ. I otázal se jich na 
hodinu, ve kterou se mu 
ulevilo. A oni mu řekli: 
„Včera v jednu hodinu 
odpoledne přestala mu 
zimnice." Poznal tedy otec, 
že to byla ona hodina, ve 
které mu Ježíš řekl: „Syn 
tvůj jest živ.“ I uvěřil v ně
ho on sám i celý dům jeho.

Následuje C redo.

O b ě to v á n í .  Ž. 136,1.
Při řekách babylon

ských jsme sedávali a 
plakávali, když jsm e si 
vzpomínali na tebe, Sióne.

T i c h á  m o d l i t b a
Nebeským lékem, pro

síme, Pane, ať nám jsou 
tato tajemství a nechť 
srdce naše hříchů zbaví. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

vátých, str. 130.
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Meménto verbi tui servo Pamatuj na slovo své 
fuo, Dómine, in quo mihi k služebníku svému, Pane, 
spem dedísti: haec me kterýmž js i mne ubezpečil; 
consoláta est in humili- to jest mi útěchou  v sou- 
táte mea. žení mém.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Ut sacris, Dómine, red- Abychom se stali, Pane, 

dámur digni munéribus: hodnými posvátných darů, 
fac nos, quaesumus, tuis učiň prosíme, bychom při- 
semper obedíre mandátis. kázání tvých vždycky po- 
Per Dominům nostrum. . .  slouchali. Skrze Pán a . . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, sir. 131.
Třetí modlitba dle libostí.

C o m m u n io .  P s . 118. K p ř i j í m á n í .  Ž. 1 1 8 ,49-50.

Neděle dvacátá prvá po Svatém Duchu
„Od věků až na věky jsi ty Bůh!* 

Blahoslaveni ti, kdož plní vůli Boha, nebof mé moc je  za to 
odměnit!! Všecka vzpurnost proti Bohu je  marna, neboť nikdo ne* 
může mu odolali. A proč se vzpouzeli proti Bohu, od něhož po* 
chází všecko dobré a krásné?

Introi tus .  Esther 13.
In voluntáte tua, Dómi

ne, univérsa šunt pósita, 
et non est qui possit re- 
sístere voluntáti tuae: tu 
enim fecísti omnia, coe- 
lum et terram, et univérsa 
quae coeli ámbitu conti- 
néntur: Dóminus univer- 
sórum tu es.

Ps. 118, 1. Beáti imma- 
culáti invia: qui ámbulant 
in lege Domini.

V. Clória Patři . . .

V s t u p .  Esth. 13,9 a 10-11.
Na vůli tvé, Pane, vše

cko spočívá a není, kdož 
by mohl vůli tvé vzdoro- 
váti, nebof ty js i učinil 
všecko: nebe i zemi a 
všecko, co okrsek ne
beský v sobě pojímá. Pán 
vesmíru jsi ty.

Ž. 118, 1. Blahoslavení 
bezúhonní na cestě (žitím), 
kteří chodí v zákoně Páně.

V. Sláva Otc i . . .
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Familiam tuam, quaesu- Rodinu svou, prosíme, 
mus Dómine, contínuapie- Pane, ustavičnou dobroti* 
táte cusiódi: ut a cunctis vosti ochraňuj, aby tvou 
adversitátibus, te prote- záštitou byla zbavena 
génte, sit líbera; et in bo- všech protivenství a v dob- 
nis áctibus tuo nómini sit rých skutcích oddána jmé- 
devóta. Per Dominům. . .  nu tvému. Skrze Pán a . . .

Druhé modlitbu za přímluvu Svatých, str. 127.
Třetí modlitba dle libosti.

O r a t i o  M o d l i t b a

L é c t i o Č t e n í
Epístolae b. PauliApóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Ephésios. c. 6,10-17. k Efeským. 6, 10-17.

Nebojme se ani útoků pekla ani světa t Vezměme na sebe zbroj 
Boží, jak ji  dnes popisuje svátý Pavel, a vítězství naše jest Jisté!

Fratres. Confortámini in 
Domino, et in poténtia vir- 
tútis ejus. Indúite vos ar
maturám Dei, ut possítis 
staré advérsus insídiasdiá- 
boli: quóniam non est no- 
bis colluctátío advérsus 
carnem etsánguinem: sed 
advérsus príncipes et po- 
testátes, advérsus mundi 
rectóres fenebrérum ha- 
rum, contra spirituália ne- 
quítiae, in coeléstibus. 
Proptérea accípite arma- 
túram Dei, ut possítis resí- 
stere in die málo, et in om
nibus perfécti staré. State 
ergo succíncti lumbos ve- 
stros in veriláte, et indúti 
lorícam justítiae, et cal- 
ceáti pedes in praepara-

Bratři, nechte se po
silňovali v Pánu, a to v 
moci síly jeho. Oblecte 
se v plnou zbroj Boží, 
abyste mohli čeliti úkla
dům ďáblovým, neboř bo
jování naše není proti 
krvi a tělu, nýbrž proti 
knížectvím a mocnostem, 
proti světovládcům této 
temnosti, proti duchům 
zlým v povětří. Proto vez
měte plnou zbroj Boží, 
abyste mohli odolati v den 
zlý a vykonajíce všecko 
státi (vítězně). Stůjte tedy 
(pohotově) jsouce opásáni 
na bedrech pravdou, oble
čeni v pancíř spravedl
nosti a obuti na nohou 
hotovostí evangelia po-
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tióne Gvangélii pacis: in 
omnibus suméntes scutum 
fídei, in quo possítis om
nia těla nequíssimi ígnea 
exslínguere: el gáleam sa- 
lútis assúmite: el gládium 
spiritus, quod est verbum 
Dei.

C r a d u a l e .  Ps.89,1-2.
Dómine refugium factus 

es nobis a generaiióne el 
progénie. W. Priúsquam 
monies fíerent aut forma- 
rétur terra et orbis: a sae- 
culo, ei usque in saecu- 
lum tu es Deus.

Allelúja, allelúja.
Ps. 113, 1. In éxitu 

Israel de Aegýplo, domus 
Jacob de pópuio bárbaro. 
Allelúja.

E v a n j
t  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Matfh. c. 18.

koje, vezmouce ke všemu 
tomu šiíi víry, kterým 
byste mohli uhasiti všecky 
ohnivé šípy nešlechetní
kovy, a vezměte přílbici 
spásy a meč Ducha, to 
jest slovo Boží.

S tupňový  zpěv.  Ž.89.
Pane, tys býval úto

čištěm naším od pokolení 
do pokolení. Dříve než 
učiněny byly hory a vy
tvořena země a okrsek 
zemský, od věků až na 
věky jsi ty, Bože.

Aleluja, Aleluja.
Ž. 113, 1. Israel vy

šel z Egypta, dům Jakobův 
z národa cizího. Aleluja.

e l i u m
+ Slova sv. Evangelia 

podle Matouše. 18, 23-35.
Bfih nám odpustil už tolikráte a tak těžké dluhy; buďme tedy 

ochotni odpouštět! také našim bližním, kteří se  něčím proti nám 
provinili! Jinak by Bflh naložil i s námi podle přísné spravedlnosti l

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán 
Jesus discípulis suis pará- Ježíš pověděl učedníkům 
bolam hanc: Assimilátum podobenství toto : „Po- 
est regnum coelórum hó- dobno jest království ne- 
mini regi, qui vóluit ratió- beské králi, který chtěl 
nem pónere cum servis počet klásti se služebníky 
suis. Et cum coepísset ra- svými. A když počal počet 
lionem pónere, oblátus esl klásti, přivedli mu jed- 
ei unus, qui debébat ei noho, který mu byl dlužen
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decem míllia lalénta. Cum 
autem non habéret unde 
rédderet, jussit eum dó- 
minus ejus venúmdari, et 
uxórem ejus, et fílios, et 
omnia quae habébat, et 
reddi. Prócidens autem 
servus ille, orábat eum, 
dicens: Patiéntiam hábe in 
me, et omnia reddam tibi. 
Misértus autem dóminus 
servi illíus dimísit eum, et 
débitum dimísit ei. Egrés- 
sus autem servus ille, in- 
vénit unum de consérvis 
suis, qui debébat ei cen
tům denários: et tenens 
suffocábat eum, d icens: 
Redde quod debes. Et pró
cidens consérvus ejus, ro- 
gábat eum, dicens: Patién
tiam hábe in me, et omnia 
reddam tibi. Ille autem nó- 
luit; sed ábiit, et misit 
eum in cárcerem, donec 
rédderet débitum.Vidéntes 
autem consérvi' ejus quae 
fiébant, contristáti sunl 
valde: et venérunt el nar- 
ravérunt domino suo om
nia quae facta fúerant. 
Tunc vocávit illum dómi
nus suus: et ait illi: Serve 
nequam, omne débitum di- 
mísi tibi, quóniam rogásti 
me: nónne ergo opórtuit 
et te miseréri consérvi tui, 
sicut et ego tui misértus

deset tisíc hřiven. Když 
pak neměl čím zaplatit, 
rozkázal je j pán jeho pro- 
dati, též manželku jeho i 
dítky a všecko, co měl, 
a zaplatit. Padnuv tedy 
služebník ten před ním, 
prosil ho řka : .Poshověj 
mi, a všecko zaplatím 
tobě/ I slitoval se pán 
nad služebníkem oním, 
propustil ho a dluh mu 
odpustil. Vyšed pak slu
žebník ten, nalezl jednoho 
ze svých spoluslužebníků, 
který mu byl dlužen sto 
denárů. I uchopil ho a 
hrdloval se s ním ř k a : 
.Zaplať, co ’s dlužen/ Pad
nuv tedy spoluslužebník 
jeho před ním, prosil ho 
ř k a : .Poshověj mi, a
všecko zaplatím tobě/ 
Ale on nechtěl, nýbrž 
odešed, dal je j do žaláře, 
až by zaplatil dluh. U- 
zřevše pak spoluslužebníci 
jeho, co se událo, za
rmoutili se velice a při
šedše, pověděli pánu své
mu všecko, co se bylo 
stalo. Tu povolal ho j>án 
jeho a řekl jemu: „Služeb
níku nešlechetný, všecken 
dluh odpustil jsem  tobě, 
poněvadž js i mě prosil; 
neměl-li jsi tedy také ty 
slitovat! se nad spoluslu-
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r sum? Et irétus dóminus 
ejus, frádidit eum fortóri- 
bus, quoadúsque rédderet 
univérsum débitum. Sic et 
Pater meus coeléstis fáciet 
vobis, si non remiséritis 
unusauísque fratri suo de 
córdibus vestris.

El dlcitur C re d o .

Off er tor ium.  Job 1.
Vir erat in terra Hus 

nómine J o b : simplex et 
rectus, ac timens Deum: 
quem Satan pétiit, ut len- 
táret: et data est ei po- 
téstas a Domino in facul- 
tátes, et in carnem ejus: 
perdidítque omnem sub- 
stántiam ipsíus, et filios: 
carnem quoque ejus gravi 
úlcere vulnerávit.

S e c r e t a
Súscipe, Dómine, pro- 

pítius hóstias, quibus et te 
placári voluísti, et nobis 
salutem poténti pietáte re- 
stítui. Per Dominům no- 
strum Jesum Christum. . .

žebnikem svým, jakož i 
já  slitoval jsem se nad 
tebou?' I rozhněval se pán 
jeho a dal je j mučitelům, 
dokud by nezaplatil všeho 
dluhu. Tak i Otec můj ne
beský učiní vám, neodpu- 
stíte-li jedenkaždý bratru 
svému ze srdcí svých.* 

Následuje C re d o .

O bě to v á ní .  Job 1. 
Byl muž v zemi Hus, 

jménem Job ; prostý, u- 
přímný a bohabojný. Toho 
vyžádal si satan, aby je j 
směl pokoušeli. I byla mu 
dána moc od Pána nad 
jeho majetkem a nad jeho 
tělem. Zničil tedy všechen 
statek jeho a dítky; také 
tělo jeho těžkým malomo
censtvím zranil.

T i c h á  m o d l i t b a  
Přijmi, Pane, milostivě 

obětní dary, kterými usmi
řován býti a v mocné 
dobrotivosti své naši spásu 
obnovovati jsi chtěl. Skrze 
Pána našeho . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Commu nio .  P s.U 8 ,8 i,84 ,8á . K př i j í má ní .  Ž. 118.
In salutári tuo ánima Po spáse tvé (prahne) 

mea, et in verbum tuum duše má a ve slovo tvé 
sperávi: quando fácies de doufáml Kdy vykonáš soud
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persequéntibus me judí- nad mými pronásledova- 
cium? iníqui persecúti teli? Nešlechetníci mne 
šunt me, ádjuva me Dó- pronásledují, pomoz mi, 
mine Deus meus. Pane, Bože můj.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Immortalitátisalimóniam Nesmrtelnosti potravu 

consecúti, quaesumus Dó- přijavše, prosíme, Pane, 
mine: ut quod ore percé- abychom to, co jsme ústy 
pimus, pura mente secté- požili, čistou následovali 
mur. Per Dominům. . .  myslí. Skrze Pána . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 131.
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle dvacátá druhá po Svatém Duchu
.Kdo se bojí Boha, doufají v něho; 
pomocník a ochránce Jejich jest!*

Kdyby Bůh hleděl pouze na naše nepravosti, byli bychom do 
jednoho ztraceni. On jest však také nekonečně milosrdný všem, 
kdož se k němu s důvěrou utíkají.

Introitus.  Ps. 129,3-4. Vstup.  Ž. 129, 3-4.
Si iniquitátes observáve- Budeš-li na nepravosti, 

ris Dómine, Dómine quis Hospodine, hleděti, Pane, 
sustinébit? quia apud te kdož obstojí ? Však u tebe 
propitiátioest,DeusIsrael. jest smilování, Bože Isra- 

elův.
Ps. ib. 1-2. De profúndis Ž. tamt. 1-2. Z hlubin 

clamávi ad te, Dómine, Dó- volám k tobě, Pane; Pane, 
mine exaúdi vocem meam. vyslyš moje volání. 

t .  Gloria Pair i . . .  Sláva Olei . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus refugium nostrum, Bože, útočiště naše a 

et virtus: adésto piis Ec- sílo, vyslyš zbožné prosby 
clésiae tuae précibus, auc- Církve své, sám jsa  zbož- 
toripsepietátis,etpraesta; nosti původce; popřej,
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ul, quod fidéliler pétiinus, abychom, zač s duverou 
efficáciter consequámur. prosíme, skutečně dosáhli. 
Per Dominům nostrum . . .  Skrze Pána našeho . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 127.
Třetí modlitba dle libosti.

L é c t i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Philippénses. cap. 1. k Filippenským. 1, 6-11.

Církev svotá se ústy sv. Paví 
neustále vzrůstala a pudila nás k 1 
a bezúhonnými pro den Soudu.

Fratres. Confídimus in 
Domino Jesu, quia qui 
coepit in vobis opus bo
nům, perfíciet usque in 
diem Christi Jesu. Sicut 
est mihi justum hoc sentí- 
re pro omnibus vobis: eo 
quod hábeam vos in corde, 
el in vínculis meis, et in 
defensióne, et confirmatió- 
ne Evangelii,sócios gaúdii 
mei omneš vos esse. Testis 
enim mihi est Deus, quó- 
modo cúpiam omneš vos 
in viscéribus Jesu Christi. 
Et hoc oro, ut cáritas ve- 
stra magis ac magis abún- 
det in sciéntia, et in omni 
sensu: ut probétis potióra, 
ut sitis sincéri, et sine of- 
fénsa in diem Christi, re- 
pléti fructu justítiae per Je- 
sum Christum in glóriam 
et laudem Dei.

i i za nás modlí, aby naše láska 
>mu, abychom se zacnovali čistými

Bratři, d&věřuji (v Pánu 
Ježíši), že ten, jenž za
počal ve vás dílo dobré, 
dokoná je  až do dne 
Krista Ježíše. Vždyť jest 
mi spravedlivo smýšleti 
to o všech vás, poněvadž 
vás mám v srdci jakožto 
ty, kteří js le  všickni ů- 
časfni mé milosti jak  v 
okovech mých, tak v há
jení a utvrzování evan
gelia; neboť 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, byste 
schvalovali věci lepší (a 
to k tomu konci), abyste 
byli čisti a nepohoršiví 
ke dni Kristovu, naplněni 
jsouce ovocem spravedl
nosti skrze Ježíše Krista 
ke slávě a chvále Boží.
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Ecce quam bonům, et 
quam jucúndum, habiláre 
fratres in unum. t .  Sicut 
unguéntum in cápite, quod 
descéndit in barbam, bar- 
bam Aaron.

Allelúja, allelúja.
Ps. 113, 11. Qui «- 

ment Dominům, sperent in 
eo: adjútor et protéctor 
eórum est. Allelúja.

C rad uale. Ps.132,1-2.
Hle, jak dobré a utě

šené to jest, když bratří 
bydlí jednomyslně (po
spolu). f .  Jest to jako 
vonná mast na hlavě, kte
ráž stékala na bradu, na 
bradu Aronovu.

Aleluja, aleluja.
V. Ž. 113, 11. Kdož se 

bojí Pána, doufají v něho. 
On jest je jich  pomocník 
a ochránce. Aleluja.

Stupňový zpěv. Ž. 132.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -J- Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 22. podle Matouše. 22,15-21.
Dejme každému, co mu patří! Světským vrchnostem jsme povinni 

dávali to, k čemu jim dal Bůh právo; Boha jsme pak povinni po* 
slouchati ve všech jeho přikázáních.

In illo témpore: Abeún- 
tes Pharisaei consílium 
iniérunt, ut cáperent Jesum 
in sermone. Et mittunt ei 
discípulos suos cum Hero- 
diánis, dicéntes: Magister, 
scimus quia verax es, ei 
viam Dei in veritáte doces, 
et non est tibi cura de 
áliquo: non enim réspicis 
persónam hóminum: dic 
ergo nobis quid tibi vi- 
détur, licet censům dare 
Caesari, an non? Cógni- 
ta autem Jesus nequítia 
eórum, ait: Quid me ten- 
tátis hypócritae? osténdite

Za onoho času fariseové 
odešedše radili se, kterak 
by Ježíše polapili v řeči. 
I poslali k němu učedníky 
své s herodiány řkouce: 
„Mislře, víme, že pravdo
mluvný js i a cestě Boží 
v pravdě učíš a nedbáš 
na nikoho, neboť nepatříš 
na osobu lidskou. Pověz 
nám tedy, co se tobě zdá; 
sluší-li dávali daň císaři, 
či nikoli?" Ale Ježíš po
znav zlobu je jich  ře k l: 
„Proč mě pokoušíte, po
krytci? Ukažte mi peníz 
daně." I podali mu denár.
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mihi numísma census. At A Ježíš řekl jim : „Čí. jesl
illi obtulérunt ei denárium. tento obraz i nápis?" Řkou
Et ait illis Jesus: Cujus jem u: „Císařův." Tu řekl
est imágo haec, et super- jim : „Dávejte tedy, co jest
scríptio? Dicunt ei: Cae* císařovo, císaři, a co jest
saris. Tunc ait illis: Réd- Božího, Bohu."
dite ergo quae šunt Cae-
saris, C aesari; et quae
šunt Dei, Deo. C r e d o . Následuje C re d o .

Off er to r iu m.  Esiheri4,l2<  
Recordáre mei, Dómi- 

ne, omni potentátui dómi- 
nans: et da sermonem rec- 
tum in os meum, ut plá* 
ceant verba mea in con- 
spéctu príncipis.

S  e c r e t a
Da, miséricors Deus: ut 

haec salutáris oblátio, et 
a própriis nos reátibus in- 
desinénter expédiat, et ab 
omnibus tueátur advérsis. 
Per Dominům nostrum. . .

13. O b ě to v á n í .  Estherl4.
Rozpomeň se na mne, 

Pane, panovnice nad vše
likou mocí; dej řeč spo
řádanou v ústa má, aby 
se líbila slova moje před 
tváří knížete.

T i c h á  m o d l i t b a  
Dej, milosrdný Bože, ať 

tato spasitelná oběť nás 
od našich vlastních vin ne
ustále zprošfuje a ode 
všech protivenství chrání. 
Skrze Pána našeho . . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 130.
Třetí modlitba dle libosti.

Co mm u ni o .  P s.16,6 .
Ego clamávi, quóniam 

exaudísti me D eus: inclí- 
na aurem tuam, et exaúdi 
verba mea.

K p ř i j í m á n í .  Ž. 16,6.
Já volám, nebof ty mne 

vyslýcháš, Bože. Nakloň 
ucha svého a vyslyš slo
va má.

P o s t c o m m u n i o  
Súmpsimus, Dómine, sa- 

cri dona mystérii, humíliter 
deprecántes: ut quae in

P o  p ř i j í m á n í  
Přijali jsme, Pane, dary 

svátého tajemství a po
korně prosíme, aby to, co
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luí commemoraiiónem nos js i nám na svou památku 
fácere praecepísti, in no- konati uložil, ku pomoci 
strae profíciant infirmitá- slabosti naší přispělo. Jenž 
lis auxílium. Qui vivis et js i živ a kraluješ. . .  
regnas. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, sir. 131.
■ Třetí modlitba dle libosti. ^

(j

Neděle dvacátá třetí po Svatém Duchu
,Z hlubokosti volám k tobě, Pane!
Pane, vyslyš modlitbu mou!*

Má-li tato neděle být poslední po Svatém Duchu, vezme se ná* 
sledující mše svata (24. p o  Svatém Duchu) a neděle 23. se čte 
v předcházející sobotu.

Bfth jest Bohem míru a pokoje a netouží po tom, aby nás trestat. 
Stačí pokorně k Němu volatí a okamžitě nás navštíví se svým milo* 
srdenstvím. Připravil již pro nás příbytky ve svém království, za- 
touzíme-li dostali se z otroctví hříchu.

I n t r o i t u s .  Jeremiae 29.
Dicit Dóminus: Ego có- 

gito cogitaiiónes pacis, et 
non afflicliónis: invocábi- 
lis me, et ego exaúdiam 
vos: et redúcam captivi- 
tátem vestram de cunctis 
locis.

Ps. 84,2. Benedixísti Dó
mine terram tuam: aver- 
tísti captivitátem Jacob.

V. Gloria P a tři. . .

O r a t i o
Absólve, quaesumus Dó

mine, tuórum delícfa popu- 
lórum: ut a peccatórum 
néxibus, quae pro nostra 
íragilitáte contráximus, tua

V st up ,  jerem .29,11,12a 14, 

Praví Hospodin: „Já 
obmýšlím myšlenky po
koje a ne trápení. Volejte 
ke mně a já  vás vyslyším 
a přivedu nazpět vaše 
zajaté se všech míst."

Ž. 84, 2. Požehnal jsi, 
Pane, zemi své; odvrátil 
js i zajetí od Jakoba. 

t .  Sláva O tc i . . .

M o d l i t b a
Odpusf, prosíme, Pane, 

hříchy národů svých; a- 
bychom od vazeb hříchů, 
jež pro křehkost svou jsm e 
na sebe uvalili, dobroti-
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benignitáte liberémur. Per voslí Ivou osvobozeni byli. 
Dominům noslrum . . .  Skrze Pána našeho. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 127.
Třetí modlitba dle libosti.

L é c i i o  Č l e n í
Epísiolae b. Pauli Apóstoii z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Philippénses. cap. 3. k Filippenským. 3,17-4,3.

Konec nepřátel Kříže bude hrozný! Proto žijme tak, jak se na 
nebeské dědice sluší; pak i naše ubohé tělo promění se v den 
Kristův v slávu, podobnou jeho.

Fratres. Imitatóres mei Bratři, buďte mými ná- 
estéte, et observáte eos, sledovníky a patřte na ty, 
qui ita ámbulant, sicut ha- kteří tak žiji, jak  mále 
béfis formám nostram. příklad na nás. Nebot 
Multi enim ámbulant, quos mnoho žije těch, o nichž 
saepedicébam vobis(nunc jsem vám často pravil, 
autem et flens dico) inimí- nyní pak i s pláčem pra- 
cos crucis C hristi: quo- vím, že jsou nepřáteli kříže 
rum finis intéritus: quorum Kristova, jichžto konec jest 
Deus venter est: et gloria zahynutí, jichž bohem jest 
in confusióne ipsórum, qui břicho a sláva v hanbě 
terréna sápiunt. Nostra au- je jich , těch (totiž), kteří 
tem conversátio in coelis myslí na věci pozemské, 
est: unde étiam Salvató- Vždyf naše obec jest v ne- 
rem exspectámus Dómi- besích, odkud také jako 
num nostrum Jesum Chri- Spasitele očekáváme Pána 
stům, qui reformábit cor- našeho Ježíše Krjsta, který 
pus humilitáfis nostrae, promění tělo naší nízkosti, 
configurátum córpori cla- aby bylo podobno tělu 
ritátis suae, secúndum slávy jeho, (a to) podle 
operatiónem, qua étiam moci, kterou může také 
possit subjícere sibi omnia, podmanili si všecko. Proto, 
Itaque, fratres mei carís- bratři mojí rozmilí a pře- 
simi, et desideratíssimi, žádoucí, radosti má a ko- 
gaúdium meum et coróna runo má, tak stůjte pevně 
m ea: sic statě in Domino, v Pánu, miláčkové. Evodii 
caríssimi. Evódiam rogo, prosím a Syntychu žádám,
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et Sýntychen déprecor id- 
jpsum sápere in Domino. 
Etiam rogo et te germáne 
compar, ádjuva illas, quae 
mecum laboravérunt in 
Evangélio cum Cleménte, 
et céteris adjutóribus meis, 
quorum nómina šunt in 
libro vitae.

Gr a d u a l e .  P s .43,8-9.
Liberásti nos Dómine ex 

affligéntibus nos: et eos, 
qui nos odérunt, confudí- 
sti. V. In Deo laudábimur 
tota die, et in nómine tuo 
confitébimur in saecula.

Allelúja, allelúja.
V. Ps. 129,1-2. De pro- 

fúndis clamávi ad te Dó
mine: Dómine, exaúdi ora- 
tiónem meam. Allelúja.

aby jednostejně smýšlely 
v Pánu. Ano i tebe prosím, 
pravý Synzygu, pomáhej 
jim, nebof ony se mnou 
pracovaly v evangeliu i s 
Klementem a s ostatními 
spolupracovníky mými, je 
jichž jména jsou v knize 
života.
S t u pň ov ý  zpěv. Ž. 43.

Osvobodil js i nás, Pane, 
od sužovateíů našich a 
nenávistníky naše js i za
hanbil. V. V Bohu hono
sili se budeme ustavičně; 
jméno tvé velebili na věky.

Aleluja, aleluja.
t .  Ž. 129,1-2. Z hlubin 

volám k tobě, Pane. Pane, 
vyslyš modlitbu mou. Ale
luja.

Evan|ge|fiXn»!
Ť Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 9. podle Matouše. 9,18-27.
Dnešní Evangelium ukazuje na dvou zázracích, že Kristus mé 

moc nós nejen uzdravili od všech běd, ale také vzkřísili k novému 
životu v Poslední den)

In illo témpore: Loquén- Za onoho času, když 
te Jesu ad turbas, ecce  Pán Ježíš mluvil k zá- 
princeps unus accéssit, et stupům, hle, představený 
adorábat eum, dicens: Dó- jeden přistoupiv, klaněl 
mine, fília mea modo de- se mu řka: „Pane, dcera 
fúncta est: sed veni, im- má právě skonala, ale 
póne manum tuam super pojď, vlož na ni ruku svou, 
eam, et vivet. Et surgens a bude žiti." I vstal Ježíš 
Jesus sequebátur eum, et a šel za ním i učedníci
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discípuli ejus. Et ecce  
múlier, quae sánguinis flu- 
xum pafiebáiur duódecim 
annis, accéssit retro, et té- 
tigit fímbriam vestiménti 
ejus. Dicébat enim intra 
se: Si tetígero tantum ve- 
stiméntum ejus, salva ero. 
At Jesus convérsus, et vi- 
dens eam, dixit: Confíde 
fília, fides tua te salvam 
fecit. Et salva facta est mú
lier ex illa hora. Et cum 
venísset Jesus in domům 
príncipis, et vidísset tibíci- 
nes, et furbam tumulluán- 
tem, d icébat: R ecédite; 
non est enim mórtua puél- 
la, sed dormit. Et deridé- 
bant eum. Et cum ejécta 
esset turba, intrávit, et ié- 
nuit manum ejus. Et sur- 
réxit puélla. Et éxiil fama 
haec in univérsam terram 
illam. Et dleitur Credo.

O ff e r t o r i u m .  Ps.129.
De profúndis clamávi ad 

te, Dómine, Dómine exaú- 
di oratiónem meam: de 
profúndis clamávi ad te, 
Dómine.

S e c r e t a
Pro nostrae servitútis 

augménto sacrificium tibi, 
Dómine, laudis offérimus: 
uf quod imméritis contu-

jeho. A hle, žena, která 
trpěla krvotokem dvanácte 
roků, přistoupila odzadu 
a dotkla se třepení roucha 
jeho, nebof byla řekla sa
ma u seb e : „Dotknu-li se 
jen roucha jeho, budu u- 
zdravena.” Ale Ježíš obrá
til se a uzřev ji, pravil: 
„Buď dobré mysli, dcero, 
víra tvá tě uzdravila.” I by
la zdráva od té hodiny. 
Přišed pak Ježíš do domu 
představeného a spatřiv 
pištce i zástup hlučící, 
řekl: „Odejděte, nebof ne
umřela dívka, nýbrž spí.“ 
I posmívali se mu. A když 
byl vypuštěn zástup, ve
šel a ujal ji  za ruku je jí. 
I vstala dívka. A roznesla 
se pověst ta po celé té 
zemi.

Následuje Credo. 

O b ě to v á n í .  Ž. 129,1-2.
Z hlubin volám k tobě, 

Pane. Pane, vyslyš mo
dlitbu mou. Z hlubin volám 
k tobě, Pane.

T i c h á  m o d l i t b a
Na povznesení služeb

nosti své obětujeme ti, 
Pane, oběf chvály, abys 
to, co jsi nám bez naší
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listí, propitius exsequáris. 
per Dominům nostrum . . .

Druhá modlitbo za přímluvu Svatých, sir. 130. 
Třetí modlitba dle libosti.

Communio.  Marci 11,24.
Amen dico vobis, quid* 

quid orántes pétitis, cré- 
dite, quia accipiétis, et 
fiet vobis.

P o s t c o m m u n i o
Quaesumus, omnípotens 

Deus: ut quos divína trí- 
buis participatióne gaudé- 
re, humánis non sinas sub- 
jacére perículis. Per Do
minům nostrum..,.

zásluhy daroval, milostivě 
dokonal. Skrze Pá na . . .

K př i j ím án í .  Marek 11.
Amen,pravím vám: Zač- 

koliv budete prošiti v mod
litbě, věřte, že obdržíte a 
stane se vám.

P o  p ř i j í m á n i
Prosíme, všemohoucí 

Bože, abys těm, kterým 
dáváš radovati se z ú- 
časti na Božském, lidským 
nebezpečím podlehnouti 
nedal. Skrze P á n a . . .

Druha modlUba za přímluvu Svatých, sir. 131. 
Třetí modlitba dle libosti.

Neděle 3., 4., 5. a 6.,
které přebývají po Zjeveni Páně

je*H některý rok po Svatém Duchu víc, než 24 neděl (což se 
stane, jsou-li Velikonoce dříve a nastane*!! tedy dříve půst a zkrátí 
se doba po Zjevení Páně), berou se po 23. neděl! mše sv. z neděl, 
které tento rok neměly po Zjevení Páně místa v církevním roce. 
Poslední nedělí po Svatém Duchu jest však vždycky neděle 24., 
která se nalézá po následujících prebývojících nedělích po Zje* 
veni Páně.

*
Všecko jako v neděli 23. po Svatém Duchu, kromě modlitby, 

epištoly, evangelia, tiché modlitby a modlitby po přijímání, jež 
jsou jako o 3., 4., 5. nebo 6. neděli po Zjevení Páně.
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Neděle dvacátá čtvrtá a poslední 
po Svatém Duchu

.Bohem honosíme se  neustále 
a jméno jeho budeme velebit! věčné!"

V církevním roce nás Církev provedla všemi tajemstvími a na
bídla nám všecky Milosti, které j í  svěřil k opatrováni Vykupitel. 
Ve své liturgii nám ukázala život dokonalého člověka a pohnula 
k díkům za všecky důkazy Božího milosrdenství, jichž se nám do
stalo od kolébky až do této chvíle. Zdali jsme vždy poslechli hlasu 
svého svědomí? — Poslední neděle v církevním roce je  připo
mínkou nejen posledního Soudu, na němž bude lidstvo souzeno, 
ale také soudu, Jenž očekává každého z nás, když se posledním 
dechem naše duše odloučí od těla. Zamysleme se v tento den nad 
svým dosavadním životem a zkoumejme se, jak jsme použili času, 
je jž  nám Bůh poshověl k naší nápravě.

Int ro i ius .  Jeremiae 29.
Dicit Dóminus: Ego có- 

gito cogitatiónes pacis, et 
non afflictiónis: invocábitis 
me, et ego exaúdlam vos: 
et redúcam capiivifátem 
vestram de cunctis locis.

Ps.84,2. Benedixísf i Dó- 
mine terram tuam: aver- 
tísti captivitátem Jacob.

'Sr. Gloria Patři . . .

O r a t i o
Excita, quaesumus Dó- 

mine, tuórum fidélium vo- 
luntátes: ut divíni óperis 
frucium propénsius exse- 
quéntes, pietátis tuae re- 
média majora percípiant. 
Per Dominům nostrum. . .

Druhá modlitba za přímluvu S
Třetí modlitba dle libosti.

V st u p .  Jerem.29,11,12a 14.

Praví Hospodin: „Já 
obmýšlím myšlenky po
koje a ne trápení. Volejte 
ke mně a já  vás vyslyším 
a přivedu nazpět vaše za
jaté ze všech míst.*

Ž. 84, 2. Požehnal jsi, 
Pane, zemi své; odvrátil 
jsi zajetí od Jakoba. 

t r. Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Povzbuď, prosíme, Pane, 

vůli svých věrných, aby si 
ovoce božského díla hor
livěji přivlastňovali a tak 
od tvé dobrotivosti moc
nějších léků obdrželi. 
Skrze Pána našeho. . .  
'atých, str. 127.
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L é c't i o č t e n í
I Epíslolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
1 ad Colossénses. c. 1. ke Kolosským. 1,9-14.

Na konci Církevního roku ještě jednou nám svátý Pavel vypočí* 
lává povinnosti křesťanského života: poznávání a plnění vůle Boží 
t dobrých skutcích. Děkujme Bohu, že í nás vysvobodil z moci 
temnosti a připravil nám místo ve své světlé říši!

Fratres. Non cessámus 
pro vobis orántes et po- 
stulántes, ut impleámini 
agnitióne voluntátis Dei, in 
omni sapiéntia et intelléctu 
spiritáli: ut ambulétis di- 
gne Deo per omnia placén- 
tes: in omni opere bono 
fructificántes, et crescén- 
les in sciéntia D e i : in 
omni virtúte confortáti se- 
cúndum poténtiam claritá- 
tis ejus, in omni patiéntia, 
et longanimitáte cum gaú- 
dio, grátias agéňtes Deo 
Patři, qui dignos nos fecit 
in partem sortis sanctórum 
in lúmine: qui erípuit nos 
de potestáte tenebrárum, 
et tránstulit in regnum Fílii 
dilectiónis suae; in quo ha- 
bémus redemptiónem per 
sánguinem ejus, remissió- 
nem peccatórum.

G r a d u a 1 e. Ps. 43, 8-9.
Liberásti nos, Dómine, 

ex affligéntibus nos: et eos, 
qui nos odérunt, confudísti.

Bratři, nepřestáváme 
modliti se a prošiti za 
vás, abyste byli naplněni 
poznáním vůle jeho ve 
vší moudrosti a rozumnosti 
duchovní (a to k tomu 
konci), abyste žili důstojně 
Boha, tak abyste se mu 
ve všem líbili, ve všelikém 
díle dobrém užitek při
nášejíce i prospívajíce 
skrze poznání Boha, ve
škerou silou posilňováni 
jsouce podle moci veleb
nosti jeho k veškeré vy
trvalosti a trpělivosti, s ra
dostí děkujíce Otci, který 
nás učinil hodny, abychom 
měli účast v podíle věří
cích ve světle, který nás 
vytrhl z moci temnosti a 
přeložil do království mi
lovaného Syna svého. V 
něm máme vykoupení 
skrze krev jeho, odpuště
ní hříchů.
S tupňový  zpěv. Ž .43.

Osvobodil js i nás, Pane, 
od sužovatelů našich a 
nenávistníky naše jsi za-
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W. In Deo laudábimur tola hubil. Hí. V Bohu honosili 
die, et in nómine tuo con- se budeme ustavičně; 
fitébimur in saecula. jméno tvé velebiti na věky.

Alielúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Ps. 129,1-2. De pro- t .  Ž. 129,1-2. Z hlubin 

fúndis clamávi ad (e Dó- volám k tobě, Pane. Pane, 
mine, Dómine exaúdi ora- vyslyš modlitbu mou. Ale- 
tiónem meam. Allelúja. luja.

E v a n g e l i u m
Ť Sequéntia s. Evangélii -f- Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 24. podle Matouše. 24,15-35.
Čtením dnešního Evangelia doléhá na všecky hříšníky, vlažné 

a lehkomyslné, poslední napomenuti ku přípravě na Soudný den, 
jemuž nikdo neunikne.

In illo tém pore: Dixit Za onoho času Pán Je- 
Jesus discípulissuis: Cum žíš řekl učedníkům svým: 
vidéritis abominatiónem „Když uzříte ohavné zpu- 
desolatiónis, quae dieta est šiění, které jest předpově- 
a Daniéle prophéta, stan- děno od proroka Daniele, 
tem in loco sancto: qui ano stojí na místě svátém, 
legit, intélligat: tunc qui — kdo to čte, rozuměj — 
in Judaea šunt, fúgianl ad tehda, kdo jsou v Judsku, 
montes: et qui in tecto, non utecte na hory, a kdo jest 
descéndat tóllere áliquid na střeše, nesestupuj, aby 
de domo sua:  et qui in vzal něco z domu svého, 
agro, non revertátur tóllere a kdo na poli, nevracej 
túnicam suam. Vae autem se, aby vzal roucho své. 
praegnántibus et nutriénti- Běda pak těhotným a ko- 
bus in illis diébus. Oráte jícím v oněch dnech. Mo- 
autem, ut non fiat fuga ve- dlete se však, aby útěk 
stra in híeme, vel sábbato. váš nenastal v zimě neb 
Erit enim tunc tribulátio v sobotu; nebof tehdy 
magna, qualis non fuit ab bude soužení veliké, ja- 
inítio mundi usque modo, kého nebylo od počátku 
neque fiet. Et nisi brevláti světa až dosavad, aniž 
fuíssent dies illi, non fíe- kdy bude. A kdyby nebyli
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ret salva omnis caro: sed 
propter eléctos breviabún- 
tur dies illi. Tunc si quis 
vobis díxerit: Ecce hic est 
Christus: aut illic: nolíte 
crédere. Surgent enim 
pseudochrísti, et pseudo- 
prophétae, et dabunt signa 
magna et prodígia, ita ut 
in errórem inducántur (sl 
fieri potest) étiam elécti. 
Ecce praedíxi vobis. Si 
ergo díxerint vobis: ecce 
in desérto est, nolíte exíre: 
ecce in penetrálibus, no
líte crédere. Sicut enim 
fulgur exit ab Oriénte, et 
paret usque in Occidén- 
tem: ita erit et advénius 
Filli hóminis. Ubicúmque 
fúerit corpus, illic congre- 
gabúntur et áquilae. Sta
tím autem post tribulatió- 
nem diérum illórum sol 
obscurábitur, et luna non 
dabit lumen suum, et stel- 
lae cadent de coelo, et 
virtútes coelórum commo- 
vebúntur: et tunc parébit 
signum Filli hóminis in 
coelo: et tunc plangent 
omneš tribus terrae: et vi- 
débunt Fílium hóminis ve- 
niéntem in núbibus coeli 
cum virtúte multa, et ma
jestáte. Et mittet Angelos 
suos cum tuba, et voce 
magna: et congregábunt

ukráceni 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; nebof po
vstanou falešní Kristové 
a falešní proroci, a budou 
činiti divý veliké a zázraky, 
takže by se uvedli v blud, 
kdyby možno bylo, i vyvo
lení. Aj, předpověděl jsem  
to vám. Řeknou-li vám 
tedy: ,Aj, na poušti jest,* 
nevycházejte; ,Aj, ve skrý
ších jest,* nevěřte. Nebof 
jako blesk vychází od vý
chodu a ukazuje se až 
na západ, tak bude i pří
chod Syna člověka. Kde
koli bude tělo, tam shro
máždí se i orlové. A hned 
po soužení těch dnů slunce 
se zatmí a měsíc nedá 
světla svého a hvězdy 
budou padali s nebe a 
moci nebeské budou se 
pohybovati. A tu ukáže se 
znamení Syna člověka na 
nebi; i budou kvíleti tehdy 
všecka pokolení země a 
uzří Syna člověka přichá
zeli v oblacích nebeských 
s mocí velikou a s veleb
ností. A pošle anděly své 
s troubou a hlasem ve
likým; i shromáždí vyvo-
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eléctos ejus a quátuor ven- 
tis, a summis coelórum us- 
que ad términos eórum. Ab 
árbore autem fici díscite 
parábolam: cum jam rá
mus ejus tener fúerit, et 
folia nata, scitis quia prope 
est aestas: ita et vos cum 
vidéritis haec omnia sci- 
tóte quia prope est in já- 
nuis. Amen dico vobis, 
quia non praeieríbit ge- 
nerátio haec, donec omnia 
haec fiant. Coelum et ter- 
ra transíbunt, verba autem 
mea non praeteríbunt.

Et dlcltur C re d o .

O ffe r t o r i u m .  Ps.129.
De profúndis clamávi 

ad te Dómine, Dómine 
exaúdi oratiónem meam: 
de profúndis clamávi ad 
te, Dómine.

S e c r e t a
Propítius esto, Dómine, 

supplicatiónibus nostris: 
et pópuli tui oblatiónibus, 
precibúsque suscéptis, 
omnium nostrum ad te cor- 
da convérte: ut a terrénis 
cupiditátibus liberáti, ad 
coeléstia desidéria trans- 
eámus. Per Dominům. . .

lené jeho ode čtyř větrů, 
od končin nebes až do 
končin je jich . Od stromu 
fíkového pak naučte se 
podobenství. Když ratolest 
jeho již omládne a listí 
vyrazí, víte, že blízko jest 
léto; tak i vy, když uvidíte 
všecky věci tyto, vězte, 
že blízko jestpřede dveřmi. 
Amen pravím vám: ne
pomine pokolení toto, až 
všecky tyto věci se stanou. 
Nebe a země pominou, 
ale slova má nepominou.

Následuje C r e d o .

O b ě to v á n í .  Ž.129,1-2.
Z hlubin volám k tobě, 

Pane.' Pane, vyslyš mo
dlitbu mou. Z hlubin vo
lám k tobě, Pane.

T i c h á  m o d l i t b a
Milostiv buď, Pane, 

snažným prosbám našim, 
přijmi oběti a modlitby 
lidu svého a srdce nás 
všech k sobě obraf, aby
chom světských žádostí 
zproštěni, k nebeským tuž
bám se nesli. Skrze Pána 
našeho ježíše Krista. . .

Druhé modlitba za přímluvu Svatých, str. 130. 
Třetí modlitba dle libosti.
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C om m u nio .M arclll,24 . K p ř ijím á n í.M a re k ll,24.
Amen dico vobis, quid- Amen pravím vám: zač- 

quid orántes pétitis, cré- koliv budete prošiti v mó
díte quia accipiétis, et fiet dlitbě, věřte, že to obdr- 
vobis. žíte a stane se vám to.

P o s tc o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Concéde nobis, quaesu- Popřej nám, prosíme, 

mus Dómine: ut per haec Pane, aby léčivou mocí 
sacraménta quae súmpsi- těchto svátostí, jež jsme 
mus, quidquid in nostra přijali, cokoliv v naší mysli 
mente vitiósum est, ipsó- jest nečestného, vyléčeno 
rum medicatiónis dono cu- bylo. Skrze Pána našeho 
rétur. Per Dominům. . .  Ježíše Krista. . .

Druhá modlitba za přímluvu Svatých, str. 131.
Třetí modlitba dle libosti.

Z V L Á Š T N Í  SVÁTKY 
C Í R K E V N Í H O  R OKU

( Pr o pr i um M i s s a r u m  de S a n c t i s )

V ne d ě l i  mezi  2. a 5. l ed ne m

Nejsvětějšího Jména Ježíš
(Nepřípadá-li v tuto dobu neděle, slaví se tento svátek 2. ledna.)

.Není jiného jména pod nebem daného lidem, 
v němž bychom měl! spaseni býtll" 

jméno Boží bylo ve Sterém Zákoně obklopeno hrůzou. Teprve 
v Ježíši Kristu stali jsme se dítkaml Božími a dědíc! veškeré na* 
děje, milosti a slávy; proto jest nám jméno Spasitelovo tak sladké 1 
A jako nám jméno Je ž íš*  je  zárukou veškeré naší blaženosti, tak 
andělům jest předmětem nesmírné úcty a Satanu odsouzením. Kdy* 
koliv toto nejkrásnější jméno pod sluncem vyslovíme s úctou o 
láskou, jest to hudba pro nebe a děs pro peklo. Užívejme ho ledy 
jako šípů, kterými zároveň dobýváme srdce Boha Otce a porážíme 
ďábla 1
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Introi tus .  Philipp. 2.
In nómine Jesu omne 

genu flectátur, coeléstium, 
terréslrium, el infernórum: 
el omnis lingua confiteá- 
tur, quia Dóminus Jesus 
Christus in gloria est Dei 
Palris.

Ps. 8, 2. Dómine, Dó
minus noster, quam admi- 
rábile est nomen tuum in 
univérsa terral

Gloria Patři . . .

Vstup.  Filip. 2,10-11.
Ve jménu Ježíšově po- | 

klekni veškeré koleno, ne- i 
bešfanů, pozemšťanů i pe- I 
kelníků; a každý jazyk vy
znávej, že Pán Ježíš Kristus 
v slávě jest Boha Otce.

Ž. 8, 2. Hospodine, Pa
ne náš, jak podivuhodné ! 
jest jméno tvé po vší zemi! (

Sláva Otc i . . .  ^

O r a t i o
Deus, qui Unigénitum Fí- 

lium tuum constituísti hu- 
máni géneris Salvátorem, 
et Jesum vocári jussísti: 
concéde propítius, ut, cu- 
jus sanctum nomen vene- 
rámur in terris, ejus quo- 
que aspéctu perfruámur in 
coelis. Per eúmdem Do
minům nostrum . . .

M o d l i t b a  
Bože, jenž jsi jedno

rozeného Syna svého Spa
sitelem lidského pokolení 
ustanovil a Ježíšem zváti 
poručil, uděl milostivě, a- 
bychom, jehož jméno svaté 
uctíváme na zemi, toho i 
patření požívali v Nebe- i 
sích. Skrze téhož Pána na
šeho Ježíše Krista . . .

L é c t i o  Č t e n í
Actuum Apostolórum. ze Skutkův apoštolských. 1

cap. 4, 8-12. 4, 8-12.
Ve jménu Ježíšově ciniU Apoštolově zázraky. Toto jméno jest 

dobrým lidem spásou, zlým však kamenem úrazu. 1

In diébus illis: Petrus V oněch dnech Petr, 1 
replétus Spiritu Sancto, di- naplněn byv Duchem Sva- , 
xit: Príncipes pópuli, etse- tým, řekl k nim: „Náčelní- 1 
nióres audite. Si nos hódie ci lidu a starší, poslyšte: 
dijudicámur in benefácto Jestliže my jsme dnes vy- 
hóminis infírmi, in quo iste slýcháni pro dobrodiní na i

i

salvus factus est, notum sit člověku nemocném, čím 
omnibus vobis, et omni ple- totiž on jest uzdraven,budiž 
bi Israel: quia in nómine známo všem vám i všemu 
Domini nostri Jesu Christi lidu israelskému: Ve jménu 
Nazaréni, quem vos cruci- Pána našeho Ježíše Krista 
fixístis, quem Deus susci- Nazaretského, kterého jste  
távit a mórtuis, in hoc iste vy ukřižovali, kterého však 
astat coram vobis sanus. Bůh vzkřísil z mrtvých, — 
Hic est lapis, qui reprobá- skrze toho stojí tento před 
tus est a vobis, aedificán- vámi zdráv. To jest ten 
tibus: qui factus est in ca- kámen, který byl zavržen 
put ánguli: et non est in od vás stavitelů, který však 
álio áliquo salus. Nec enim se stal kamenem úhelním, 
áliud nomen est sub coelo a není v nikom jiném spá- 
datum homínibus, in quo sy;nebofneníjinéhojména 
opórteat nos salvos fíeri. pod nebem daného lidem, 

v němž bychom měli spa
seni býti."

C r a d u a l e .  Ps. 105, 47. S t u pň ov ý  zpěv. Ž. 105.
Salvos fac nos, Dómine, Spas nás, Pane, Bože 

Deus noster, et cóngrega náš, a shromáždi nás z 
nosdenatiónibus: ut con- národů, abychom vyzná- 
fiteámurnóminisanctotuo, valí jméno svaté tvé a 
et gloriémur in gloria lua. honosili se slávou tvou.

y . Isaiae 63,16. Tu, Dó- Is. 63 ,16 . Tys, Pane, 
mine, pater noster et re- otec náš a vykupitel náš, 
démptor noster, a saeculo od věčnosti jest jméno 
nomen tuum. tvé.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Iř. Ps. 144, 21. Laudem Ž. 144,21. Chválu Páně 

Domini loquétur os meum, hlásejte ústa moje a všecko 
et benedícat omnis caro no- tělo blahoslav jméno svaté 
men sanctum ejus. Allelúja. jeho. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangelii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 2. podle Lukáše. 2, 21.
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Jak významné jest lo  jméno, které bylo déno našenuTSposífell, 
vysvítá z toho, že mu bylo Bohem určeno ještě dříve, než Panna 
je j počala.

in illo tém pore: Post- Za onoho času, když se 
quam consummóti šunt naplnilo dní osm, aby dítko 
dies octo, ut circumcide- bylo obřezáno, nazvali
rétur puer: vocátum est 
nomen ejus Jesus, quod 
vocátum est ab Angelo, 
priúsquam in útero con- 
ciperétur. El didlur C re d o .

Off er to r iu m.  Ps. 85.
Confitébor tibi, Dómine, 

Deus meus, in toto corde 
meo, et glorificábo nomen 
tuum in aetémum: quó- 
niam tu, Dómine, suávis 
et mitis e s : et multae mi- 
sericórdiae omnibus invo- 
cántibus te, allelúja.

S e c r e t a
Benedíctio tua, clemen- 

tíssime Deus, qua omnis 
viget creatúra, sanctíficet, 
quaesumus, hoc sacrifí- 
cium nostrum, quod ad 
glóriam nóminis Filii tui 
Domini nostri Jesu Christi 
offérimus tibi: ut majestát! 
tuae placére possit ad lau- 
dem, et nobis profícere 
ad salutem. Per eúmdem 
Dominům nostrum. . .

Com mu nio .  P s .85,9-10.
Omneš gentes quascúm- 

que fecísti, vénient, et ado-

jméno jeho Ježíš, kterým 
bylo nazváno od anděla, 
prve než se počalo v ži
votě.

Následuje C re d o .

O b ě t o v á n í .  Ž.85, i2a5.
Vyznávat tě budu, Pane, 

Bože můj, z celého srdce 
svého a oslavovat budu

{měno tvoje na věky, ne- 
lof ty, Pane, líbezný a 

něžný jsi a pln milosr
denství pro všecky, kdož 
vzývají tebe. Aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a  
Požehnání tvé, nejmilo

stivější Bože, jímž všecko 
žije stvoření, nechř po
světí, prosíme, tuto oběť 
naši, kterou na oslavu 
jména Syna tvého, Pána 
našeho Ježíše Krista, tobě 
přinášíme, aby mohla ve
lebnosti tvé líbiti se ke 
chvále a nám prospěli k 
spáse. Skrze téhož Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

K př i j í má ní .  Ž .85,9-10.
Všichni národové, které

koliv jsi stvořil, přijdou a

rábunt coram te, Dómine, 
et gloriíicábunt nomen 
luum: quóniam magnus es 
tu, et fáciens mirabília: tu 
es Deus solus, allelúja.

P o s tc o m m u n i o
Omnípotens aetéme 

Deus, qui creásti, et rede- 
místi nos, réspice propí- 
lius vota nostra: et sacri- 
fícium salutáris hóstiae, 
quod in honórem nóminis 
Filii tui Domini nostri Jesu 
Christi, majestát! tuae ob- 
túlimus, plácido et benígno 
vultu suscípere dignéris; 
ut grátia tua nobis infúsa, 
sub glorióso nómine Jesu, 
aetémae praedestinatiónis 
título gaudeámus nómina 
nostra scripta esse in coe- 
lis. Per eúmdem Domi
nům nostrum. . .

klaněti se budou před 
tebou, Pane, a budou o- 
slavovati jméno tvé, ne
boť veliký jsi ty a kona
jíc í divý. Aleluja.

P o  p ř i j í m á n í
Všemohoucí, věčný Bo

že, který jsi nás stvořil a 
vykoupil, shlédni milostivě 
na volání naše a oběto
váni spasitelné oběti, kte
rou ke cti jména Syna 
tvého, Pána našeho Ježíše 
Krista, velebnosti tvé při
nášíme, s přívětivou a do
brotivou tváří přijmouti 
rač, abychom s milostí 
tvou nám vlitou pod o- 
chranou slavného jména 
Ježíšova — věčného před
určení záruky — radovali 
se, že jména naše zapsána 
jsou v Nebi. Skrze téhož..

V n e d ě l i  mez i  o k t á v e m  Z j e v e n í  P á n ě

Svaté Rodiny
•Život náš skryt jc  s Kristem v Bohu!*

Slova dnešní mše svaté lící nazaretskou idyllu, jak ji  žila nepo 
skvrněná Matka Boží a Pěstoun Páně v přítomnosti vtěleného Boha. 
Kolik síly, povzbuzení a půvabu je  v tom krásném obrázku skryto 
pro křesfanské rodiny! Poutem všech členů Svaté Rodiny byla Láska, 
jejich ozdobou Pokora, je jich  bohatstvím Svatost a Čistota. S ja 
kou rozkoší se kochalo Nebe pohledem na tyto tri krásné bytosti l 
Kéž by každá křesťanská rodina zvala Krista, aby i u nich přebýval 
a kéž by pochopila, že jenom život v Bohu přináší blaho do jejího 
příbytku!
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Int ro i tus .  Prov.23,24,25. V s t up .  P řísl.23 ,24a25 .
Exsúltet gáudio pater Nechf radostí já sá  otec 

Justi, gáudeat Pater tuus Spravedlivého; nechf ra- 
et Mater tua, et exsúltet duje se Otec tvůj a Matka 
quae génuit te. tvá a jásá , kteráž tě po

rodila. ,
Ps. 83, 2-3. Quam di- Ž. 83, 2-3. Jak milí jsou 

lécta tabernácula tua, Dó- příbytkové tvoji, Hospo- 
mine virtútum! concupís- dine zástupů 1 Duše má 1 
cit et deficit ánima mea touží a prahne po síních I 
in átria Domini. Hospodinových. 1

# . Gloria Patř i . . .  ÍT. Sláva O tc i . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Dómine Jesu Christe, Pane Ježíši Kriste, jenž 

qui, Maríae et Joseph súb- Marii a Josefovi poddán 
ditus,domésticamvitamin- jsa, rodinný život nevý- 
effabílibus virtútibus con- slovnými jsi posvětil ctno- 
secrásti; facnos, ulriúsque stmi, dej, abychom za po- 
auxílio, Famíliae sanciae moci obou na příkladech 
tuae exémplis ínstrui; et sv. Rodiny tvé se učili a 
consórtium cónsequi sem- věčného společenství s ní 
pitérnum. Qui vivi s. . .  došli. Jenž jsi ž iv . . .

L é c f i o Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 1 
ad Colossénses. c. 3. ke Kolosským. 3, 12-17.

Svatý Pavel vypočítává podmínky, za nichž jedině společný a \
zvláště rodinný život múze se slátí zřídlem svatosti a radosti. i

Fratres: Indúite vos si- Bratři, oblecte se jako 
cul elécti Dei, sancti et vyvolenci Boží, svati a j 
dilécti, víscera misericór- milí, v srdečnou milosrd- 
diae, benignitátem, humi- nost, dobrotu, pokoru, 
litátem, modéstiam, patién- mírnost, shovívavost, sná- 
fiam; supportántes ínvi- sejíce jeden druhého a 
cem, et donántes vobis- odpouštějíce si vespolek, 
metípsis, si quis advérsus má-li kdo žalobu proti ji-

áliquem habet querélam: 
sicut et Dóminus donávit 
vobis, ita et vos. Super 
omnia autem haec caritá- 
tem habéte, quod est vín- 
culum perfectiónis: et pax 
Christi exsúltet in córdi- 
bus vestris, in qua et vo- 
cáti estis in uno córpore: 
et grati estóte. Verbum 
Christi hábitet in vobis 
abundánter, in omni sa- 
piéntia, docéntes et com- 
monéntes vosmetípsos 
psalmis, hymnis et cánti- 
cis spirituálibus, in grátia 
cantántes in córdibus ve
stris Deo. Omne, quod- 
cúmque fácitis in verbo 
aut in opere, omnia in nó- 
mine Domini Jesu Christi, 
grátias agéntes Deo et 
Patři per ipsum.

Gra d u á le .  Ps. 26, 4.
Unam pétii a Domino, 

hanc requíram: ut inhébi- 
tem in domo Domini omni
bus diébus vitae meae.

Ps. 83, 5. Beáti, qui 
hábitant in domo tua, Dó
mine: in sáecula saeculó- 
rum laudábunt te.

Allelúja, allelúja.
TÍr. Isai. 45 ,15 . Vere tu 

es Rex abscóndifus, Deus 
lsrael Salvátor. Allelúja.

nému; jako i Pán odpustil 
vám, tak i vy; ke všemu 
tomu však mějte lásku, 
která je  svazem dokona
losti. A pokoj Kristův, ke 
kterému také vy jste  po
voláni, abyste byli v jed
nom těle, vládni v srdcích 
vašich, a buďte vděčni. 
Slovo Kristovo přebývej 
ve vás hojně, tak abyste 
ve vší moudrosti poučovali 
a napomínali se vespolek 
žalmy, chvalozpěvy a pí
sněmi duchovními, v mi
losti je  zpívajíce ve svých 
srdcích Bohu. A cokoli 
činíte slovem neb skut
kem, všecko čiňte ve jménu 
Pána Ježíše Krista, děku
jíce  Bohu Otci skrze něho.

S tupňový  zpěv. Ž. 26.
O jednu věc jsem prosil 

Hospodina, po té toužím: 
abych směl přebývati v do
mě Hospodinově po všecky 
dny života svého.

ÍF. Ž. 83, 5. Blaze těm, 
kdož přebývají v domě 
tvém, Pane; na věky vě- 
kův chválili tě budou.

Aleluja, aleluja.
Ý . Is. 45, 15. Vpravdě, 

tys Král skrytý, Bože Isra- 
ele, Spasiteli. Aleluja.
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E v a n g e l i u m T
f  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 2.
Ť  Slova sv. Evangelia 

podle Lukáše. 2, 42-52.
Když svaté Rodička a svátý Pěstoun postrádali Krista, neustali, 

dokud je j nenalezli; tak kéž by to Činila každá křesťanské rodina, 
neboť bez Krista není blaženosti v domě! Najdou je j vždycky 
v chrámě, a mohou je j uvést! do domu svého. — jak krásný přiklad 
nám zanechal Syn Boží, jenž tak pokorně se poddal pouhým lidem 
a jich poslouchali

Cum factus esset Jesus 
annórum duódecim, ascen- 
déntibus illis Jerosólymam 
secúndum consuetúdinem 
diéi festi, consummatísque 
diébus, cum redírent, re- 
ménsit puer Jesus in Je 
rusalem, et non cognové- 
runt paréntes ejus. Existi- 
mántes autem illum esse 
in comitátu, venérunt iter 
diéi, ei requirébant eum 
inter cognátos et notos. Et 
non inveniéntes, regréssi 
šunt in Jerusalem, requi- 
réntes eum. Et factum est, 
post tríduum invenérunt 
illum in templo, sedéntem 
in médio doctórum, au- 
diéntem illos, et interro- 
gántem eos. Stupébant au
tem omneš, qui eum audié- 
bant, super prudéntia et 
respónsis ejus. Et vidén- 
tes admiráti šunt. Et dixit 
mater ejus ad illum: Fiii, 
quid fecísti nobis sic? Ecce 
pater iuus et ego doléntes 
quaerebámus te. Et ait ad

Když. byl Ježíš ve dva
nácti letech, a oni podle 
obyčeje svátkového šli do 
Jerusalema a dokonavše 
dny sváteční se vraceli, 
pacholíkježíš zůstal v Jeru
salemě, aniž to zpozoro
vali rodiče jeho. Domní
vajíce se pak, že jest v 
družině, ušli den cesty a i 
hledali ho mezi příbuznými 
a známými, a nenalezše, 
navrátili se do Jerusalema, ,
hledajíce ho. I stalo se, |
po třech dnech nalezli ho 
ve chrámě, an sedí mezi 
učiteli, poslouchaje a ota
zuje se jich. Žasli pak 1
všickni, kteří ho slyšeli, |
nad rozumností a odpo
věďmi jeho. A uzřevše je j 
(rodiče jeho) podivili se.
I řekla k němu matka 
jeho: „Synu, proč js i nám 
tak učinil? Hle, otec tvůj 
a já  s bolestí hledali jsme 
tebe." I řekl k nim: „Co 
jest, že jste  mě hledali ? 
Zdali jste nevěděli, že já

illos: Quid est, quod me 
quaerebátis? Nesciebátis, 
quie in his, quae Patris 
mei šunt, opórtet me esse? 
Et ipsi non intellexérunt 
verbum, quod locútus est 
ad eos. Et descéndit cum 
eis, et venit Názareth: et 
eratsúbditus illis. Et mater 
ejus conservábat omnia 
verba haec in corde suo. 
Et Jesus proficiébat sa- 
piéntia, et aetáte, et grátia 
apud Deum et hómines.

El dicltur Credo.

Offertor ium.  Luc.2,51.
Tulérunt Jesum paréntes 

ejus in Jerusalem, ut síste- 
rent eum Domino.

S e c r e t a
Placatiónis hóstiam offé- 

rimus tibi, Dómine, supplí- 
citer deprecántes: ut, per 
intercessiónem Deíparae 
Vírginis cum beáio Joseph, 
familias nostras in páce et 
grátia tua fírmiter constí- 
luas. Per eúmdem. . .

musím býti v tom, co jest 
otce mého?" Ale oni ne
porozuměli slovu, které 
k nim mluvil. I odebral 
se s nimi a přišel do Na- 
zareta a byl jim poddán. 
A matka jeho uchovávala 
všecka slova ta v srdci 
svém. A Ježíš prospíval 
moudrost! a věkem a mi
lostí u Boha i u lidí.

Následuje C re d o . 

O b ě to v á n í .  Luk.2,51.
Vzali Ježíše rodičové 

jeho do Jerusalema, aby 
je j představili před Ho
spodinem.

T i c h á  m o d l i t b a
O běf smírnou tobě při

nášíme, Pane, snažně pro
síce, abys na přímluvu 
Bohorodičky Panny se 
svátým Josefem, rodiny 
naše v míru a milosti své 
upevnil. Skrze téhož Pána 
našeho. . .

Preface jako o Narození Páně, str. 31.

Communio .  Luc.2,^1. K p ř i j ím á ní .  Luk.2,51.
Descéndit Jesus cum Odebral se s nimi Ježíš 

eis, et venit Názareth, et a přišel do Nazareta a byl 
eral súbditus illis. jim poddán.
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P o s tc o m m u n i o  
Quos caeléstibus réficis 

sacraménfis, fac, Dómine 
Jesu,sanciae Famíliae luae 
exémpla júgiler imilári: 
ut, in hora mortis nostrae 
occurrénle gloriósa Vírgi- 
ne Malre tua cum beáto 
Joseph; per te in aelérna 
tabernácula récipi mereá- 
mur. Qui vivis. . .

Po  př i j í m á n i  
D ej, Pane Ježíši, aby

chom, které js i nebeskými 
svátostmi občerstvil, pří
kladu svaté Rodiny tvé 
neustále následovali, by
chom zasloužili v hodinu 
smrti své za přispění blaho
slavené Panny-Matky se 
svátým Josefem tebou do 
věčných příbytků přijati 
býti. Jenž jsi živ. . .

D n e  2. ú n o r a

Slavnost Očišťování blah. Panny Marie 
čili Hromnic

.Přijali jsme, Bože, milosrdenství lvé 
uprostřed chrámu tvého.*

Dnešní slavnost se obírá dvojím tajemstvím: obětováním novo* 
rozeného Vykupitele v chrámě a očišťováním Panny Marie. Podle 
zákona Mojžíšovo byla každá matka po narození dítka prohlášena 
za nečistou, t. j .  nesměla vstoupit! do chrámu. Teprve po uplynutí 
určité Ihfity musila na svou očistu obětovat! v chrámě beránka a 
holubici; byla-li chudá, pouze dvě holubice, jiný zákon pak naři- 
zoval, že každý prvorozený syn náležel výhradně Hospodinu; proto 
se mu musil zasvětit! o za jeho zpětné vydání bylo zaplatili určitý 
peníz (S stříbrných šeklů). Oba tyto zákony se však nehodily ani 
na Ježíše^ ani na jeho Matku, neboť ten Nejsvětější nepotřeboval 
posvěcení a ta Nejčistší očištění. Přece se však v pokorné posluš* 
nosti oba zákonu podvolili a zamezili tak zároveň pohoršeni a ná* 
pádnost u těch, kdož je jich  tajemství neznali.

Dnešního dne koná se v římské liturgii jeden z je jích  nejslav* 
nějších průvodů; jest vyhrazen tomuto dni, i když slavnost sama 
se musí z liturgických důvodů přeložit! na jiný den. Při průvodu, 
při němž se užívá fialové barvy na znamení kajícnosti a proseb* 
ností, nesou se rozžaté svíce jakožto symbol Krista. Vzpomíná se 
pří tom zpěvy na proroctví Simeona, jenž tehdy při Obětování pro* 
hlásil novorozeného Spasitele za světlo národů. Rozžatá svíce před* 
stavuje krásným způsobem Ježíše Krista. Jetí bělostný a z vonných 
kvétů panenskými včelkami připraveny vosk ukazuje na jeho ne* 
vinné, z panenské matky utvořené tělo. je jí  knot, jenž j i  celou
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prostupuje, značí jeho skrytou lidskou duši, zažehnuté pak světlo 
jeho Božství, které jest odvěkým Světlem a které se s člověčen
stvím spojilo.

Průvod s hořícími svícemi připomíná nám příchod Neposkvrněné 
Panny s Ježíškem, tímto .světlem ze světla* do chrámu. Tak nám 
Panna Maria nejen darovala o Vánocích Spasitele, ale učí všecky, 
kdož Ji milují, milovali stále víc a více to .světlo pravé, kteréž 
osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento světí*

V naší vlasti se užívá svěc, k tomuto průvodu svěcených, také 
při hromobití, kdy se rozžíhajt a konají při nich modlitby za od* 
vrácení bouře o je jích  škod. Odtud se nazývají .hromnice*, kte* 
réžto jméno se přenáší i na dnešní slavnost.

V hodinu, kdy se křesťan odebírá z tohoto světa, vtiskne se mu 
ještě do ruky tato svíce, aby je jí  světlo v něm vzbudilo touhu po 
věčném Světle, do něhož se chystá vkročili.

Dnes končí se okruží doby vánoční, které trvá 40 dní a často 
zasahuje až do doby předpostní.

Svěcení svící
ý . Dóminus vobíscum.
9 -  Et cum spiritu tuo.

O r é m u s :
Dómine sancte, Pater 

omnipotens, aetéme Deus, 
qui omnia ex nihilo creásti, 
et jussu tuo per opera 
apum, hune liquórem ad 
perfectiónem cérei venire 
fecisti: et qui hodiérna die 
petitiónem jusfi Simeónis 
implésti: te humiliter de- 
precámur; ut has Candé- 
las ad usus hóminum, et 
sanitátem córporum et ani- 
márum, sivé in terra, sivé 
in aquis, per invocatiónem 
tui sanctíssimi nóminis, et 
per intercessiónem beátae 
Mariae semper Vírginis, 
cujus hódie festa devóte

Uf. Pán s vámi.
I s duchem tvým.

M o d l e m e  s e :  
Hospodine svátý, Otče 

všemohoucí, věčný Bože, 
jenž jsi všecko z ničeho 
stvořil a z jehož ustano
veni prací včel tato šťáva 
dokonalosti vosku nabyla 
a jenž js i dnešního dne 
prosbu spravedlivého S i
meona splnil, pokorně tě 
prosíme, abys k užitku 
lidi a ke zdraví těla i duše, 
af již  na zemi nebo na 
vodách, pro vzývání nej- 
světějšího jména svého a 
na přímluvu blahoslavené 
Marie vždy Panny, jejížto 
slavnost dnes zbožně sla
víme, a na prosby všech
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celebrántur, ct per preces 
omnium Sanctórum tuó- 
rum, bene+dícere, et san- 
ctifi + cáre dignéris: ei hu- 
jus piebis luae, quae i Has 
honorífice in mánibus de- 
síderai portére, ieque can- 
tándo laudáre, exaúdias 
voces de coelo sancto tuo, 
et de sede majestátis tuae: 
et propítius sis omnibus 
clamántibus ad te, quos re- 
demísii pretióso sánguine 
Fílii tui. Qui lecum vivit, 
et regnat in unitáte Spiri
tus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculórum.

Amen.

O r é m u s ! :
Omnípotens sempilérne 

Deus, qui hodiéma die Uni-

fénilum tuum, ulnis sancti 
imeónis in templo sancto 

tuo suscipiéndum prae- 
sentásli: tuam súpplices 
deprecámur cleméntiam; 
uf has Candélas, quas nos 
fómuli tui, in tui nóminis 
magnificéntiam suscipién- 
tes, gestáre cúpimus luče 
accénsas, bene+dícere et 
sanctifi+cáre, atque lúmi- 
ne supérnae benedictiónis 
accéndere dignéris: quá- 
tenus eas tibi Domino Deo 
nostro offeréndo digni, et 
sancto igne dulcíssimae

Svatých svých tyto svíce 
požehnali + a posvětiti 
+ ráčil; a abys Vyslyšel 
z nebe svátého svého a 
sídla velebnosti své hlas 
tohoto lidu svého, který si 
žádá v rukou je  uctivě 
nésti a tebe chválili, a 
milostiv byl všem vola
jícím k tobě, kteréž jsi 
vykoupil drahocennou krví 
Syna svého. Jenž s tebou 
živ jest a kraluje v jed 
notě Ducha Svatého Bůh, 
po všecky věky věkův.

$ .  Amen.

M o d l e m e  s e : 
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž jsi dnešního dne 
Jednorozeného svého v 
chrámu svátém svém před
stavil, aby mohl býti svá
tým Simeonem vzat na 
lokty, prosíme snažně tvoú 
milostivost, abys tyto sví
ce, kteréž my — služeb
níci tvoji — k oslavení 
jména tvého přijmout! a 
světlem rozžaté nositi si 
žádáme, po+žehnati a po- 
+světiti a světlem nebe
ského požehnání zanítiti 
ráčil, bydíom, obětujíce je  
tobě Pánu Bohu svému 
hodni a svátým ohněm
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caritáiis tuae succénsi, in 
templo sancto. glóriae tuae 
repraesentári mereámur. 
Per eúmdem Dominům. .

Amen.
O r é m u s :

Dómine Jesu Christe, 
lux vera, quae illúminas 
omnem hóminem venién- 
tem in hune mundum: 
effúnde benedi + ctiónem 
luam super hos Céreos et 
sancti f f ic a  eos lúmine 
grátiae tuae, et concéde 
propítius: ut sieut haec lu- 
minária igne visíbili ac- 
cénsa noctúmas depéllunt 
ténebras; ita corda nostra 
in visíbili igne, idest, Sancti 
Spiritus splendóre illustrá- 
ta, omnium vitiórum cae- 
citáte cáreant: ut, purgáto 
mentis óculo, ea cérnere 
possímus, quae tibi šunt 
plácita, et nostrae salúti 
ulília: quátenus post hujus 
saeculi caliginósa diserí- 
mina, ad lucem indeficién- 
tem perveníre mereámur. 
Per te, Christe Jesu Sal
vátor mundi, qui in Trinitá- 
te perfécta vivis et regna* 
Deus, per omnia saecula 
saeculórum. I£. Amen.

O r é m u s :
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui per Móysen fá-

přesladké tvé lásky zaní
ceni, do svátého chrámu 
slávy tvé zasloužili uvedeni 
býti. Skrze téhož P án a . . .  

8 .  Amen.
M o d l e m e  s e :

Pane Ježíši Kriste, světlo 
pravé, jež osvěcuješ kaž
dého člověka, který při
chází na tento svět, vylej 
požehnání + své na tyto 
voskovice a po+ svěř je  
světlem milosti své, a po
přej milostivě, aby jako ta
to světla viditelným ohněm 
zažehnutá noční tmy za
plašují, tak i srdce naše 
osvícena neviditelným o- 
hněm, to jest jasem Du
cha Svatého, zbavena byla 
veškeré slepoty nepravo
sti, abychom očištěným 
zrakem duchovním pozná
vali mohli, co se tobě líbí 
a naši spáse je  prospěšné, 
a tak po chmurných nebez
pečích tohoto života k ne
hasnoucímu světlu dospěti 
mohli. Skrze tebe, Kriste 
Ježíši, Spasiteli světa, jenž 
v dokonalé Trojici živ jsi 
a kraluješ Bůh, po všecky 
věky věkův.

Amen.
M o d l e m e  s e :  

Všemohoucí, věčný Bo- 
že, jenž jsi skrze služeb-
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mulum tuum puríssimum 
olei liquórem ad luminária 
ante conspéctum tuum jú- 
giter concinnánda praepa- 
rári jussísti: b en ef dictió- 
nis tuae grátiam super hos 
Céreos benígnus infúnde: 
quátenus sic adminísfrent 
lumen extérius, ut, te do- 
nánte, lumen Spiritus tui, 
nostris non děsit méntibus 
intérius. Per Dominům . . .  
in unitáte ejúsdem Spiritus 
Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculórum.

Amen.

O r é m u s :
Dómine Jesu Christe, 

qui hodiérna die in no- 
strae camis substántia in- 
ter hómines appárens, a 
paréntibus in templo es 
praesentátus: quem Sí- 
meon venerábilis senex, 
lúmine Spiritus tui irradiá- 
tus, agnóvit, suscépit, et 
benedíxit: praesta propí- 
tius; ut ejúsdem Spiritus 
Sancti grátia illumináti at- 
que edócti, te veráciter 
agnoscámus, et fidéliter 
diligámus. Qui cum Deo 
Patře in unitáte ejúsdem 
Spiritus Sancti vivis et 
regnas Deus, per omnia 
saecula saeculórum.

Amen.

nika svého Mojžíše naří
dil, aby pro lampy, jež 
měly stále před obličejem 
tvým hořeli, nejčistši olej 
byl připravován, vylej do
brotivě milost svého po- 
žeh+nání na tyto voskoví- 
ce, aby tak skýtaly světla 
zevnějšího, by tvou ště
drostí také vnitřně nikdy 
našim myslím nechybělo 
světla Ducha tvého. Skrze 
Pán a . . .  v jednotě téhož 
Ducha Svatého Bůh, po 
všecky věky věkův.

Ijř. Amen.

M o d l e m e  s e :
Pane Ježíši Kriste, jenž 

jsi dnešního dne v pod
statě našeho těla mezi 
lidmi se zjevil a rodiči 
byl v chrámě představen, 
a je jž  ctihodný stařec Si- 
meon, ozářen světlem Du
cha tvého, poznal, vzal 
v náruč a blahořečil, uděl 
milostivě, abychom milo
stí téhož Ducha Svatého 
osvíceni a poučeni tebe 
opravdově poznávali a 
věrně milovali. Jenž s Bo
hem Otcem v jednotě té
hož Ducha Svatého živ jsi 
a kraluješ Bůh, po všecky 
věky věkův.

1J. Amen.
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Při rozdílení svic se zpívá:

Antiphona.  Luc. 2, 32.
Lumen ad revelatiónem 

géntium: et glóriam plebis 
tuae Israel.

C a n t i c .  ib .29-31. Nunc 
dimíttis servum tuum, Dó
mine, secúndum verbum 
tuum in páce.

(Po každém verši opakuje se

Quia vidérunt óculi mei 
salutáre tuum.

Antiph.  Lum en...
Quod parásti ante fá- 

ciem omnium populórum.
Antiph.  Lum en...
Gloria Patři, et Fílio, 

et Spiritu! Sancto.
Antiph.  Lumen.. .
Sicut erat in princípio, et 

nunc, et semper, et in sae
cula saeculórum. Amen.

Antiph.  Lumen.. .

Ant iphona.  Ps. 43,26.
Exsúrge Dómine* ádju- 

va nos: et líbera nos prop- 
ter nomen tuum.

Ps. ib. 2. Deus, aúribus 
nostris audívimus: patres 
nostri anuntiavérunt nobis.

ÍF. Olória P atři. . .
Et repetitur:
Exsúrge Dómine. . .

Ant i íona .  Luk. 2, 32.
Světlo k osvícení po

hanů a slávě lidu tvého 
israelského.

Zpěv tamt. 29-31- Nyní 
propouštíš služebníka své
ho, Pane, podle slova své
ho v pokoji.

hořejší Antiíona.)

Neboř uzřely oči mé 
spasení tvé.

Anti f .  S v ě tlo ...
Které jsi připravil před 

očima všech národů.
Antif .  S v ě tlo ...
Sláva Otci i Synu i Du

chu Svatému.
Antif .  S v ě tlo ...
Jakož bylo na počátku, 

i nyní i vždycky a na vě
ky věkův. Amen.

Antif .  Světlo . . .

Ant i íona .  Ž. 43, 26.
Povstaň, Pane, pomoz 

nám a vysvoboď nás pro 
jméno své.

Ž. tamt. 2. Bože, na vlast
ní uši jsme to slýchali, 
otcové naši nám to vy
právěli.

t r. Sláva Otci . . .
Opakuje $e:
Povstaň, P a n e ...
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O r a t í o
Exaúdi, quaesumus Dó- 

mine, plebem tuam, et 
quae extrínsecus ánnua 
tríbuis devoiióne venerári, 
intérius ássequi grátiae 
tuae luče concéde. Per 
Christum Dominům no- 
strum. J£. Amen.

M o d l i t b a
Vyslyš, prosíme, Pane, 

lid svůj, a co nám dáváš 
každoročně zevně pobož
ností uciívati, toho nám 
popřej vnitřně světlem mi
losti své dosáhnouti. Skrze 
Krista Pána našeho.

J£. Amen.

Průvod
Jáh en :  Vyjděmež v pokojil 
S b o r :  Ve jménu Kristově. Amen.
Při průvodě zpívají se  následující Antifony:

A n t i p h o n a
Adórna thálamum tuum 

Sión, et súscipe Regem 
Christum: ampléctere Ma- 
ríam, quae esi coeléstis 
porta: ipsa enim portat 
Regem glóriae novi lúmi- 
nis: subsístit Virgo, addú- 
cens mánibus Fílium ante 
luciferům génitum: quem 
accípiens Símeon in ulnas 
suas, praedicávit pópulis 
Dominům eum esse vitae, 
et mortis, et Salvátorem 
mundi.

A n t i f  o n a
Vyzdob síň svou, Sióne, 

a přivítej Krále Krista. 
Pojmi Marii, kteráž jest 
branou nebeskou; onaf 
nese Krále slávy nového 
světla. Tu stojí Panna a 
přivádí na rukou Syna 
před jitřenkou zplozeného. 
Je j béře Simeon na lokty 
své a oznamuje národům, 
že to jest Pán života a 
smrti a Spasitel světa.

Ant iphona.  Luc.2, 26, 27ei28-29. Ant i fona.  Luk. 2.
Respónsum accépit Sí- Přislíbení dostal Simeon 

meon a Spiritu Sancto, non od Ducha Svatého, že ne- 
visúrum se mortem, nisi uzří smrti, dokud by ne- 
vidéret Christum Domini: viděl Pomazaného Páně.
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et cum indúcerent púerum 
in templům, accépit eum 
in ulnas suas, et benedíxit 
Deum, et dixit: Nunc di- 
míttis servum tuum, Dó- 
mine, in páce. ti. Cum 
indúcerent púerum Jesum 
paréntes ejus, ut fácerent 
secúndum consuetúdinem 
legis pro eo, ipse accépit 
eum in ulnas suas.

Když uváděli dítko do 
chrámu, vzal je  na lokty 
své, chvalořečil Bohu a 
pravil: .Nyní propouštíš 
služebníka svého, Pane, 
v pokoji.” V. Když uváděli 
Ježíška rodičové jeho, aby 
učinili s ním podle před
pisu zákona, vzal je j na 
lokty své.

Když průvod vrací se do chrámu, zpívá s e :

'tf. Obtulérunt pro eo V. Obětovali za něho 
Domino par túrturum, aul Hospodinu dvě hrdličky 
duos pul los columbárum: * aneb dvě holoubátka, ja- 
Sicut scriptum est in lege kož psáno jest v zákoně 
Domini. V. Postquam im- Hospodinově, if .  Když se 
pléti šunt dies purgatiónis naplnili podle zákona Moj- 
Maríae, secúndum legem žíšova dnové očišťování 
Móysi, tulérunt jesum in Marie, vzali Ježíše do Je- 
Jerúsalem.utsísterenteum rusaléma, aby ho před- 
Dómino. Sicut scriptum stavili Hospodinu. Jakož 
est . . .  V. Gloria Patř i . . .  psáno je s t . . .  V. Sláva 
Sicut scriptum e s t . . .  O tc i. .  Jakož psáno je s t . .

Kněz obléká se v bílé roucho a počíná mil sv. Při evangeliu a 
od začátku kánonu až ku přijímání drží se  v rukou rozžaté svíce.

Mše svátá
1 n t r o i t u s. Ps. 47,10-11. V s t u p .  Ž. 47,10-11.

Suscépimus, Deus, mi- Přijali jsme, Bože, mi- 
sericórdiam tuam in mé- losrdenství tvé uprostřed 
dio templi tui: secúndum chrámu tvého. Jako jméno 
nomen tuum, Deus, ita et tvé, Bože, tak také sláva 
laus tua in fines terrae: ju- tvá sahá až do končin ze- 
stítia plena est déxtera tua. m ě ; spravedlnosti plna 

jest pravice tvá.
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Ps. ib. 2. Magnus Dó- 
minus, ei laudábilisnimis: 
in civitáte Dei nostri, in 
monte sancto ejus.

Gloria Palr i . . .

O r a t i o
Omnípotens sempitérne 

Deus, majestátem tuam 
súpplices exorámus: ut si- 
cuf unigénitus Fílius tuus 
hodiérna die cum nostrae 
carnis substántia in tem- 
plo est praesentáius: ita 
nos fácias purificátis tibi 
méntibus praesentári. Per 
eúmdem Dominům. . .

L é c t i o
Malachíae Prophétae. 

cap. 3, 1-4.

Haec dicit Dóminus 
D eus: Ecce ego mitto An
gelům meum, et praepa- 
rábit viam ante fáciem 
meam. Et statim véniet ad 
templům suum Dominátor, 
quem vos quaeritis, et An- 
gelus testaménti, quem vos 
vultis. E cce  venit, dicit Dó- 
minus exercituum, et quis 
póterit cogitáre diem ad- 
véntus ejus, et quis stabit 
ad vidéndum eum? Ipse 
enim quasi ignis conflans, 
et quasi herba fullónum: 
et sedébit conflans, et

_Ž. tami. 2. Veliký jest 
Pán a nadmíru chvály 
hoden v městě Boha na
šeho, na hoře svaté jeho.

Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, velebnost tvou pokor
ně vzýváme, abys tak, ja 
ko jednorozený Syn tvůj 
dnešního dne s podstatou 
našeho těla byl v chrámě 
tobě představen, i nás 
s očištěnou myslí sobě 
představil. Skrze téhož Pá
na našeho. . .

Č t e n í
z proroka Malachiáše.

3, 1-4.

Toto řekl Pán Bůh: Aj, 
já  posílám anděla svého, i 
aby připravil cestu přede 
mnou. Náhle pak přijde 
do chrámu svého panov
ník, po kterém vy toužíte; 
posel smlouvy, je jž  vy 
chcete, aj přichází, praví 
Hospodin zástupů. Kdo 
však snese den příchodu 
jeho, a kdož obstojí, až 
se objeví? Je f on jako 
tavící oheň, a jako lužidlo, 
kterým se bílí. Zasedna 
bude tavit a čistit; vyčistí 
syny Leviovy, protříbí je
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emúndans argéntum, et 
purgábit fílios Leví, et co- 
lábit eos quasi aurum, et 
quasi argéntum: et erunt 
Domino offeréntes sacri- 
fícia in justíiia. Et placébit 
Domino sacrificium Juda, 
et Jerusalem, sicut dies 
saeculi, et sicut anni antí- 
qui: dicit Dóminus omni- 
potens.
Gradua le .  P s .47,10-11 et 9

Suscépimus, Deus, mi- 
sericórdiam tuam in médio 
templi tui: secúndum no- 
men tuum, Deus, ita et 
laus tua in fines terrae. 
t .  Sicut audívimus, ita et 
vídimus in civitáte Dei no- 
siri, in monte sancto ejus.

Allelúja, allelúja.
Senex púerum portá- 

bat: puer autem senem 
regébat. Allelúja.

Po Devitníku místo Aleluja a

Trac tus .  Luc. 2,29-32.
Nunc dimítfis servum 

tuum, Dómine, secúndum 
verbum tuum in páce. 
Quia vidérunt óculi mei sa- 
lutáre tuum. t .  Quod pa- 
rásti ante fáciem omnium 
populórum. Lumen ad 
revelatiónem géntium, et 
glóriam plebis tuae Israel.

jako zlato a stříbro, by 
Pánu obětovali v spra
vedlnosti ; i bude se líbiti 
Pánu oběf Judy a Jeru
salema, jako za dnů mi
nulých věků, za let sta
robylých: řekl Pán vše
mohoucí.

S tu p ň o v ý  zpěv. Ž.47.
Přijali jsme, Bože, mi

losrdenství tvé uprostřed 
chrámu tvého. Jako jméno 
tvé, Bože, tak také sláva 
tvá sahá až do končin 
země. t r. Jako jsme slý
chali, tak jsme to i viděli, 
ve městě Boha našeho, 
na hoře svaté jeho.

Aleluja, aleluja.
ý . Stařec nesl dítě, ale 

dítě starce řídilo. Aleluja.

verse říká se :

Traktus .  Luk. 2, 29-32.
Nyní propouštíš služeb

níka svého. Pane, podle 
slova svého v pokoji. 
Nebof uzřely oči mé spa
sení tvé. Uf. Které jsi při
pravil před očima všech 
národů. Světlo k osví
cení pohanů a slávě lidu 
tvého israelského.

477



E v a n j
f  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 2.

In lilo témpore: Post- 
quam impléli šunt dies 
purgaliónis Maríae, secún
dum legem Móysi, tulérunt 
Jesum in Jerusalem, ut sí- 
sterent eum Domino, sicui 
scriptum est in lege Do
mini : quia omne masculí- 
num adapériens vulvam, 
sanctum Domino vocábi- 
iur. Et ui dařeni hóstiam 
secúndum quod dictum est 
in lege Domini, par túrtu- 
rum, aut duos pullos co- 
lumbárum. Et ecce homo 
erat in Jerúsalem, cui no- 
men Símeon, et homo iste 
justus et iimorátus, ex- 
spéctans consolatiónem 
Israel, et Spiritus Sanctus 
erat in eo. Et respónsum 
accéperat a Spiritu Sancto, 
non visúrum se mortem, 
nisi prius vidéret Christum 
Domini. Et venit in spiritu 
in templům. Et cum indú- 
cerent púerum jesum pa- 
réntes ejus, ut fácerent se
cúndum consuetúdinem le- 
gis pro eo: et ipse accépit 
eum in ulnas suas, et be- 
nedíxil Deum, et dixit: 
Nunc dimíttisservum tuum, 
Dómine, secúndum ver-

l e l i um
+ Slova sv. Evangelia 

podle Lukáše. 2, 22-32.

Za onoho času, když se 
naplnili dnové očišťování 
Marie podle zákona Moj
žíšova, donesli je j do Je 
rusalema, aby ho před
stavili před Hospodinem 
O'akož jest psáno v záko
ně Páně: „Každý pacho
lík, jenž otvírá život, buď 
zasvěcen Pánu"), a aby 
dali obět podle toho, jak 
pověděno jest v zákoně 
Páně, dvé hrdliček nebo 
dvě holoubátek. A hle, 
v Jerusalemě byl člověk, 
jehož jméno Simeon, a 
člověk ten byl spravedli
vý i bohabojný a očeká
val potěšeni Israelova, a 
Duch Svatý byl v něm. 
A on dostal zjevení od 
Ducha Svatého, že ne
umře, leč by dříve uzřel 
Pomazaného Páně. I při
šel v Duchu do chrámu, a 
když rodiče přinesli dítko 
Ježíše, aby za něj učinili 
podle obyčeje zákona, vzal 
je j i on na lokte své a ve
lebil Boha. I řekl: „Nyní 
propouštíš, Pane, služeb
níka svého podle slova 
svého v pokoji, neboř vi
děly oči mé spásu tvou,
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bum tuum in páce: Quia 
vidérunt óculi mei salutáre 
tuum: Quod parásti ante 
fáciem omnium populó- 
rum: Lumen ad revelatió- 
nem Géntium, et glóriam 
plebis tuae Israel. C re d o .

Of f er t or i um.  Ps. 44, 3.
Diffúsa est grátia in lá- 

biis tuis: proptérea bene- 
díxit te Deus in aetérnum, 
e< in saeculum saeculi.

S e c r e t a
Exaúdi, Dómine, preces 

nostras: et, ut digna sint 
múnera, quae óculis tuae 
majestátis offérimus, sub- 
sídium nobis tuae pietátis 
impénde. Per Dominům. .

Preface jako o Vánocích, sir.

Communi o .  Luc. 2 ,26.
Respónsum accépit S í

meon a Spiritu Sancto, non 
visúrum se mortem, nisi 
vidéret Christum Domini.

P o s t c o m m u n i o
Quaesumus, Dómine 

Deus noster: ut sacro- 
sáncta mystéria, quae pro 
reparaiiónis nostrae muní- 
mine contulísti, interce- 
dénte beáta Maria semper 
Vírgine, et praesens nobis 
remédium esse fácias, et 
futúrum. Per Dominům . .

kterou js i připravil před 
očima všech národů, svě
tlo k osvícení pohanův a 
k slávě lidu svého israel- 
ského."

Následuje Credo.

Ob ě t o v á n í .  Ž. 44, 3.
Rozlita jest milost na 

rtech tvých, proto tě Bůh 
požehnal na věky a věky 
věkův.

T i c h á  m o d l i t b a
Vyslyš, Pane, prosby 

naše, a aby důstojnými 
byly dary, které očím tvé 
velebnosti přinášíme, po
moc milosti své nám da
ruj. Skrze Pána . . .
31.

K př i j í má ní .  Luk.2,26.
Přislíbení dostál Simeon 

od Ducha Svatého, že ne
uzří smrti, dokud by ne
viděl Pomazaného Páně.

P o  p ř i j í m á n í
Prosíme, Pane Bože náš, 

abys svatosvatá tajemství, 
která js i k zabezpečení 
spásy naší ustanovil, na 
přímluvu blahoslavené Ma
rie vždy Panny učinil pro 
nás lékem časným i věč
ným. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista . . .
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D n e 19. b ř e z n a

Svatého ]osefa,
vyznavače, snoubence blahoslav. Panny Marie

.P ro  jeho věrnost a mírnost zasvětil jst je j 
a vyvolil je j z veškerého lidstva!* 

jaké svatosti a čistoty musil sv. Josef býii, když je j Bůh usta
novil za pěstouna Bohočlověka a snoubence panenské Jeho Matky 1 
Tuto svou dvojí úlohu vykonával pokorně a rytířsky zároveň. Oba 
ty svěřené poklady chránil a skrýval podle přání Božího; nebylo 
pečlivějšího pěstouna a čistšího manžela! Od něho se mohou učit 
otcové dokonalému vykonávání povinností otcovských a manželé 
svaté úctě ke svým manželkám. Pro své skryté ctnosti za života 
byl po smrti Bohem odměněn velkou mocí přímluvnou.

Obracejme se tedy k němu s důvěrou ve všech svých potřebách.

I nt ro i t us .  P s .91,13-14.
Justus ut palma florébit: 

sicut cedrus Líbáni multi- 
plicábifur: planiátus in do- 
mo Domini, in átriis domus 
Dei nostri. (Allelúja, alle- 
lúja.)

Ps. ib. 2. Bonům est con- 
fitéri Domino: et psállere 
nómini tuo, Altíssime.

Gloria Pafri . . .

O r a t i o
Sanctíssimae Genitrícis 

iuae Sponsi, quaesumus 
Dómine, méritis adjuvé- 
mur: ut, quod possibílitas 
nostra non óbtinet, ejus 
nobis intercessióne doné- 
tur. Qui vivis, et regnas. .

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 45, 1-6.

Vstup.  Ž. 91, 13-14.
Spravedlivý kvete jako 

palma, jako cedr na Lí
bánu roste, zasazen v do
mě Hospodinově, v síních 
domu Boha našeho. (Ale
luja, aleluja.)

Ž. tamt. 2. Sluší se oslavo
vali Hospodina; opěvovati 
jméno tvé, Svrchovaný.

Sláva Ot c i . . .

M o d l i t b a
Prosíme tě, Pane, by 

nám zásluhami Snoubence 
přesvaté Rodičky tvé bylo 
zpomoženo, aby, čeho na
še síly dosáhnouti nemo
hou, jeho přímluvou nám 
uděleno bylo. Jenž js i živ..

Č t e n í
z knihy Sirachovcovy.
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Slova dnešní Epištoly byla sice původně řečena o Mojžíšovi, ale 
hodí se i k označení krásných vlastností svátého Josefa.

Diléctus Deo, et homí- 
nibus, cujus memória in 
benedictióne est. Símilem 
ilium fecit in gloria sanc- 
lórum, et magnificávit eum 
in timóre inimicórum, et 
in verbis suis monstra pla- 
cávit. Glorificávit ilium in 
conspéctu regum, et jussit 
illi coram pópulo suo, et 
osténdit illi glóriam suam. 
In fide et lenitáte ipsíus 
sanctum fecit ilium, et elé- 
git eum ex omni carne. 
Audívit enim eum, et vo- 
cem ipsíus, et indúxit ilium 
in nubem. Et dědit illi co
ram praecépta, et legem 
vitae et disciplínae.

Milý Bohu byl i lidem, 
jehožto památka je  v po
žehnání. Proslavil ho po
dobně jako svaté, a vel
kým učinil ho na postrach 
nepřátel. Slovy jeho pří
šerné úkazy zkrotil, slav
ným učinil ho před králi. 
Dal mu přikázání pro svůj 
národ, a svou velebnost 
mu ukázal. Pro jeho věr
nost a tichost si zasvětil 
je j, vyvolil ho z veškerého 
lidstva. Dopřál mu slyšeli 
Boha, mluvu jeho, kázal 
mu též, aby vstoupil do 
oblaku. A tváří v tvář mu 
dal přikázání, zákon ži
vota a osvícení.

Gr a d u a l e .  Ps. 20,4-5.
Dómine, praevenísti eum 

in benedictiónibus dulcé- 
dinis: posuísti in cápiie 
ejus corónam de lápide 
pretióso. ý . Vitam pétiil a 
ie, et tribuísti ei longitú- 
dinem diérum in saeculum 
saeculi. Allelúja, allelúja.

Tractu .s. Ps. 111,1-5.
Beátus vir, qui timet Do

minům: in mandátis ejus 
cupit nimis. t r. Potens in 
terra erit semen ejus: ge- 
nerátio rectórum benedi-

S t u p ň o v ý  zpěv.  Ž. 20.
Pane, přišel js i mu vstříc 

se sladkými milostmi, vsta
vil jsi na hlavu jeho ko
runu, z kamení drahého.

Života žádal od tebe, 
i dal js i mu mnohost dní 
na všecky věky věkův. 
Aleluja, aleluja.

Tr akt us .  Ž. 111,1-5.
Blaze člověku, jenž se 

bojí Boha, jenž v přiká
záních jeho velice si li
buje. W. Mocné bude na 
zemi símě jeho ; pokolení
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T
célur. Ý. Gloria et divíiiae spravedlivých bude po- 
in domo ejus: ei juslília žehnáno. Sláva a bo- 
ejus manef in saeculum halslví jest v domě jeho, 
saeculi. a spravedlivé skutky jeho

polrvají na věky věkův.
V Čase velikonočním místo Stupňového zpěvu a Traktu říká se:

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Eccli. 45, 9. Amávit # . Sir. 45,9. Miloval je j 

eum Dóminus, et ornávit Pán a ozdobil je j ;  šatem 
eum: štolám gíóriae índuit slávy přioděl je j. Aleluja, 
eum. Allelúja.

S . O seae 14, 6. Justus Os. 14, 6. Spraved- 
germinábit sicul lilium: et livý vypučí jako lilie, po- 
florébit in aeiérnum ante kvete na’věky před Pánem. 
Dominům. Allelúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -J- Slova sv. Evangelia 

secúndum Matlh. c. 1. podle Matouše. 1,18-21.
Evangelium líčí zkoušku spravedlnosti sv. Josefa, z níž vyšel 

tolik obohacen a obšťastněn jakožto tichý svědek úžasných tajemství 
Božích.

Cum essef desponsáta Když matka Ježíšova, 
mater Jesu Maria Joseph, Maria, byla zasnoubena 
ántequam convenírent, in- Josefovi, nalezena jest 
vénla esl in útero habens prve, než se sešli, iěhot- 
de Spiritu Sancto. joseph nou z Ducha Svatého, 
autem vir ejus, cum esset Josef pak, muž je jí, jsa  
justus, ei nollet eam tra- spravedlivý a nechtěje po- 
dúcere, vóluit occúlte di- slavili ji  na obdiv, odhod- 
míttere eam. Haec autem lal se propustili ji tajně, 
eo cogitánfe, ecce  Angelus Když však o tom pře- 
Domini appáruit in somnis mýšlel, hle, anděl Páně 
ei, dicens: Joseph fili Da- ukázal se mu ve snách a 
vid, noli timére accípere řekl: „Josefe, synu Davi- 
Maríam cónjugem luam; dův, neboj se přijmouti 
quod enim in ea natum Marii, manželku svou; ne-

esl, de Spirilu Sancto est. bof co se v ní počalo, 
Páriet autem fílium: et vo- z Ducha Svatého jest. Po- 
cábis nomen ejus Jesum: rodí pak syna, a nazveš 
ipse enim salvum fáciet jméno jeho Ježíš (Spa- 
pópulum suum a peccátis sitel), nebof on spasí lid 
eórum. svůj od hříchů je jich ."

El dicitur C re d o . Následuje C re d o .

O f f e r t o r i u m . P s . 8 8 .  Ob ě t o v á n í .  Ž .88,26. 
Véritas mea, et miseri- Věrnost moje a milo- 

córdia mea cum ipso, et srdenství moje bude sním;  
in nómine meo exaltábitur ve jménu mém zvelebí se 
cornu ejus. (Allelúja.) jeho moc. (Aleluja.)

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Débitum tibi, Dómine, Povinnost služebnosti 

nostrae réddimus servitú- své, Pane, vůči tobě plní- 
tis, supplíciter exorántes: me a snažně tě prosíme, 
ut, suffrágiis beáti Joseph abys v nás darů svých na 
Sponsi Genitrícis Fílii tui přímluvu svátého Josefa, 
Jesu Christi Domini nostri, Snoubence Rodičky Syna 
in nobis tua múnera tueá- tvého Ježíše Krista, Pána 
ris; ob cujus venerándam našeho, uchoval, k jehož 
festivitátem laudis tibi hó- vznešeného svátku oslavě- 
stias immolámus. Per eúm- ní oběti chvály tobě při- 
dem Dominům nostrum nášíme. Skrze téhož Pána 
Jesum Christum. . .  našeho Ježíše Krista . . .

Communi o .  Matth.1,20. K p ř i j í má n í .  Mat. 1 ,20.
Joseph fili David, noli Josefe, synu Davidův, 

timére accípere Maríam neboj se přijmouti Marii, 
cónjugem tuam: quod enim manželku svou, neboť, co 
in ea natum est, de Spiritu v ní jest zplozeno, z Ducha 
Sancto est. (Allelúja.) Svatého jest. (Aleluja.)

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Adésto nobis, quaesu- Stůj při nás, prosíme, 

mus miséricors Deus: et, milosrdný Bože, a na pří-
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intercedénte pro nobis mluvu svátého Josefa, vy- 
beáto Joseph Confessóre, znavače, opatruj v nás mi- 
tua circa nos propitiátus lostivě dary svoje. Skrze 
dona custódi. Per Dómi- Pána našeho Ježíše Krista, 
num nostrum . . .  Syna tvého. . .

D n e  25. b ř e z n a  

Zvěstování Panny Marie
.Zdrávas Maria, milost! plná, Pán s tebou!* 

Dnes slaví se právě len okamžik, kdy Slovo počalo býlí tělem. 
Tisíce let uplynulo od té doby, kdy byla brána Ráje uzavřena a 
padlému lidstvu přislíben Vykupitel. Dnes stala se druhá,osoba 
Nejsvětější Trojice člověkem v Ifině neposkvrněné Panny. Úžasné 
toto tajemství se však uskutečnilo teprve tehdy, když pokorná a 
Čisté Panna odvětila zvěstujícímu andělu: .Stanlž mi se podle 
slova tvého!* Vzdávejme tedy dnes vroucí díky nejen Kristu, jenž 
svým viěiením povznesl lidství a vykoupil je , ale také jeho pa< 
nenské Matce, které při našem vykoupeni připadá lak vznešená a 
dfiležítá úloha. Ke cli tohoto nevýslovného Tajemství rozhlaholí se 
třikrále denně zvony v katolických zemích a zvou věřící, aby spo* 
léčně děkovali za Vtělení Syna Božího a pozdravili jeho panenskou 
Matku.
I nt roi t us .  Ps. 44,13,15 el 16.

Vulium tuum depreca- 
búnlur omneš dívites ple- 
bis: adducéntur regi vírgi- 
nes post eam : próximae 
ejus adducéntur tibi in 
laetítia et exsultatióne.

Ps. ib. 2. Eructávit cor 
meum verbum bonům: di- 
co ego opera mea Regi.

# . Gloria Patři . . .

V stup. Ž. 44,13,15 a 16.
Před tváří tvou kořiti se 

budou tobě všechna kní
žata lidu. Přivedeny budou 
za Ní Králi panny, družky 
je jí  uvedou se k tobě s ra
dostí a plesáním.

Z. tamt. 2. Srdce moje 
kypí slastí, věnuji své dílo 
Králi.

Sláva Ot c i . . .
O r a t i o

Deus, qui de beátae Ma- 
ríae Vírginis útero Verbum 
luum, Angelo nuntiánte,

Mo d l i t b a
Bože, jenž js i chtěl, aby 

Slovo tvé z lůna blaho
slavené Marie Panny za
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carnem suscípere voluísti: 
praesta supplícibus tuis; 
ut qui vere eam Genitrícem 
Dei crédimus, ejus apud 
te intercessiónibus adju- 
vémur. Per eúmdem Do
minům nostrum. . .

L é c t i o
Isaíae Prophétae.

7, 10-15.
In diébus illis: Locútus 

est Dóminus ad Achaz, 
dicens: Pete tibi signum 
a Domino Deo tuo in pro- 
fúndum inférni, sivé in ex- 
célsum supra. Et dixit 
Achaz: Non petam, et non 
lentábo Dominům. Et dixit: 
Audite ergo, domus David. 
Numquid parum vobis est, 
moléstos esse homínibus, 
quia molésti estis et Deo 
meo? Prop ter hoc dabit Dó
minus ipse vobis signum. 
Ecce virgo concípiet, et 
páriet fílium, et vocábitur 
nomen ejus Emmánuel. 
Butýrum et mel cómedet, 
ut sciat reprobáre malum, 
et elígere bonům.
Gr a dua l e .  Ps.44,3ei5.

Diffúsa est gráiia in lá- 
biis tuis: proptérea bene- 
dixit te Deus in aetémum.

Propter veritátem, et

zvěstování Anděla tělo na 
sebe přijalo, popřej nám, 
pokorně tě prosícím, aby
chom, kteří ji v pravdě 
Bohorodičkou vyznáváme, 
je jí přímluvou u tebe podj 
pórováni byli. Skrze téhož 
Pána našeho . . .

Č l e n í
z proroka Isaiáše.

7, 10-15.
V těch dnech mluvil Ho

spodin kAchazovi a řekl: 
„Požádej si znamení od 
Hospodina, Boha svého, 
(buď) hluboko, v podzemí, 
neb vysoko, na výsostech."
1 řekl Achaz: „Nebudu 
žádati, abych nepokoušel 
Hospodina." I řekl: „Slyš
te tedy, členové domu 
Davidova 1 Jest vám málo 
roztrpčovati lidi, že i Boha 
mého roztrpčujete? Proto 
sám Hospodin dá vám zna
mení. Aj, panna počne a 
porodí syna, zván bude 
jménem .Emmanuel', mlé
ko a med bude jisti, až 
dovede zavrčí zlé a volili 
dobré."
S t u pňo v ý  zpěv. Ž. 44.

Rozlita jest milost na 
rtech tvých, neboř požeh
nal té Bůh na věky. ~tf. Pro 
pravdu, mírnost a spra-
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mansuetúdinem, et justí- 
tiam, ef dedúcet te mira- 
bílifer déxtera tua.

vedlnosl; i nechť naučí tě 
pravice ivá činům podivu
hodným.

T
Tr ac t us .  Ps.44,11 e tl2 . Traktus .  

Audi fília, et vide, et
inclína aurem tuam: quia 
concupívit Rex spéciem 
tuam.

Ps. ib. 13et l 0 .  Vul- 
ium tuum deprecabúntur 
omneš dívites plebis: fíliae 
regum in honoře fuo.

Ps. ib. 15-16. Addu- 
céntur regi vírgines post 
eam:  próximae ejus affe- 
réntur tibi. Adducéntur 
in iaetília et exsultaiióne: 
adducéntur in templům 
regis.

Z. 44,11 a 12.
Poslyš, dcero, a viz a 

nakloň ucha svého, neboť 
touží po kráse tvé Král.

ti. Ž. tamt. 13 a 10. Před 
tváří tvou kořiti se budou 
všechna knížata lidu, dce
ry královské jsou k oslavě 
tvé.

t r. Ž. tamt. 15-16. Přive
deny budou za ní Králi 
panny, družky je jí  uvedou 
se k tobě. y . Přivedeny 
budou s radostí a plesá
ním; přivedeny budou do 
svatyně královy.

V době velikonoční řiké se místo Stupňového zpěvu a Traktu :

Allelúja, allelúja. 
t r. Luc. 1,28. Ave Maria, 

grátia plena: Dóminus fe- 
cum: benedícta tu in mu- 
liéribus. Allelúja.

Num. 17, 8. Virga 
jesse  flóruit: virgo Deum 
et hóminem génuit; pa- 
cem Deus réddidit, in se 
reconcíiians ima summis.
Allelúja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. 

secúndum Lucam. c. 1. podle Lukáše.

Aleluja, aleluja.
Luk. 1, 28. Zdráva 

buď, Maria, milosti plná, 
Pán s tebou, požehnaná 
tys mezi ženami. Aleluja.

4. Mojž. 17, 8. Rato
lest Jesse vykvetla, Panna 
Bohočlověka zrodila; Bůh 
navrátil pokoj, smířiv v so
bě zemi^s nebem. Aleluja.

Evangelia 
1, 26-38.

In lilo lémpore: Missus 
est Angelus Gabriel a Deo 
in civitátem Galilaeae, cui 
nomen Názareth, adVirgi- 
nem desponsátam víro, cui 
nomen erat Joseph, de do- 
mo David, et nomen Vírgi- 
nis Maria. Et ingréssus An
gelus ad eam, dixit: Ave 
grátia plena: Dóminus te- 
cum: benedícta tu in mu- 
liéribus. Quae cum audís- 
set, turbáta est in sermone 
ejus, et cogitábat qualis 
esset ista salutátio. Et ait 
Angelus e i: Ne tímeas Ma
ria : invenísti enim grátiam 
apud Deum: ecce  concí- 
pies in útero, et páries li
lium, et vocábis nomen 
ejus Jesum. Hic erit ma- 
gnus, et Fílius Altíssimi vo- 
cábitur, et dabit illi Dómi
nus Deus sedem David 
patris ejus: et regnábil in 
domo Jacob in aetérnum, 
et regní ejus non erit finis. 
Dixit autem Maria ad Ange
lům: Quómodo fiet istud, 
quóniam virům non co- 
gnósco ? Et respóndens 
Angelus dixit ei: Spiritus 
Sanctus supervéniet in te, 
et virlus Altíssimi obum- 
brábit tibi. Ideóque et quod 
nascétur ex te sanctum, vo- 
cábitur Fílius Dei. Et ecce 
Elísabeth cognáta tua, et

Za onoho času anděl 
Gabriel poslán byl od Bo
ha do města galilejského, 
jemuž jméno Nazaret, ku 
Panně, zasnoubené muži, 
jemuž jméno bylo Josef, 
z domu Davidova, a jm é
no Panny Maria. A vešed 
k ní anděl, řek l: „Zdráva 
buď, milosti plná, Pán 
s tebou, požehnaná’s ty 
mezi ženami." Ona pak 
(uzřevši je j)  užasla nad 
řeči jeho a myslila, jaké 
by to bylo pozdraveni. 
I řekl ji  anděl: „Neboj 
se, Maria, neboť js i na
lezla milost u Boha. Aj 
počneš v životě a porodíš 
syna a nazveš jméno jeho 
Ježíš. Ten bude veliký a 
Synem Nejvyššího slouti 
bude, a Pán Bůh dá mu 
trůn Davida, otce jeho, a 
bude kralovali v domě Ja 
kobově na věky, a králov
ství jeho nebude konce." 
I řekla Maria k andělu: 
„Kterak se to stane, když 
muže nepoznávám?" A od
pověděv anděl řekl j í :  
„Duch Svatý sestoupí v 
tebe, a moc Nejvyššího 
zastíní tě; proto také to 
svaté, co se z tebe naro
dí, slouti bude Syn Boží. 
A a j, Alžběta, příbuzná 
tvá, i ona počala syna ve
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ipsa concépit fílium in se- 
neclúie sua: et hic mensis 
sextus est illi, quae vocé- 
tur stérilis: quia non erit 
impossíbile apud Deum 
omne verbum. Dixit autem 
Maria: Ecce ancílla Do
mini, fiat mihi secúndum 
verbum tuum. Credo.

Of f e r t or i um.  Luc. 1.
Ave Maria, grátia plena: 

Dóminusfecum: benedícta 
tu in muliéribus, et bene- 
díctus fructus ventris tui. 
(Allelúja.)

S e c r e t a
In méntibus nostris, quae- 

sumus Dómine, verae fídei 
sacraménta confírma: ut, 
qui concéptum de Vírgine 
Deum verum et hóminem 
confitémur; per ejus salu- 
tíferae resurrectiónis po- 
téntiam, ad aetémam me- 
reámur perveníre laetí- 
tiam. Per eúmdem. . .

Dommuni o.  Isai. 7,14.
Ecce Virgo concípief, et 

páriet fílium: et vocábitur 
nomen ejus Emmanuel. 
(Allelúja.)

P o s t c o m m u n i o
Gráliam tuam, quaesu- 

mus Dómine, méntibus no-

stáří svém, a nyní jest již 
v šestém měsíci, ta, která 
slově neplodná, nebof ne
možná není u Boha ni
žádná věc." I řekla Maria: 
„Aj já  dívka Páně, staniž 
mi se podle slova tvého."

Následuje Credo.

Ob ě t o v á n í .  Luk.l,28a42.
Zdráva buď, Maria, mi

losti plná, Pán s tebou, 
požehnaná ty mezi žena
mi a požehnaný plod ži
vota tvého. (Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
V myslích našich, prosí

me, Pane, tajemství pravé 
víry utvrď, abychom, kteří 
Počatého z Panny pravým 
Bohem a člověkem vyzná
váme, mocí spasného jeho 
zmrtvýchvstání zasloužili 
věčné dojiti radosti. Skrze 
téhož Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého . . .

K př i j í mání .  Is .7 ,14.
Aj, Panna počne a po

rodí syna a nazvou jméno 
jeho Emmanuel. (Aleluja.)

P o  př i j í má n í
Milost svou, prosíme, 

Pane, v mysl naši vlej,
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stris infúnde: ut, qui An
gelo nuntiánte, Chrisli Fílii 
tui incarnatiónem cognóvi- 
mus, per passiónem ejus 
et crucem, ad resurrectió
nis glóriam perducámur. 
Per eúmdem Dominům. .

abychom, kteří jsme zvě
stováním Anděla vtělení 
Krista, Syna tvého, po
znali, skrze umučení jeho 
a kříž ke slávě vzkříšení 
přivedeni byli. Skrze téhož 
Pána našeho. . .

D n e  23. d u b n a

Svatého Vojtěcha,
biskupa pražského, mučedníka

„Povstal pastýř dobrý, 
jenž pro krále svého hoden byl zemríti!*

Svatý Vojtěch narodit se na Libtci r. 958 ze slavné rodiny Slav* 
níkovců. Stal se nástupcem prvního pražského biskupa Dělmaru 
r. 982. Pokřtil syna vévody Cejzy, Štěpána, jenž se stal později 
králem uherským a byl prohlášen zo svátého. Protože se mu činily 
y Praze v jeho úřadě velké potíže, odešel se svolením papeže do 
benediktinského kláštera na Monte Cassíno v Itálii. Na prosbu 
českého knížete Boleslava II. vrátil se  do Cech. Přivedl ssebou 
12 mnichů, s  nimiž založil první mužský klášter v Břevnově u Prahy. 
Když se mu činila nové protivenství, odešel navždy z Čech. Odebral 
se kázali Evangelium do Pruska, kdež byl r. 997 proboden kopím 
jednoho pohanského kněze.

I nt roi t us .  P s .6 3 ,3 . V stup . Ž. 63, 3.
Protexísti me Deus a Ochránil js i mne, Bože, 

convéniu malignántium, al- od shluku nešlechetníků, 
lelúja: a multitúdine ope- aleluja; od množství pá- 
ránlium iniquitátem, alle- chajících nepravost, ale
luja, allelúja. luja, aleluja.

Ps. ib. 2. Exaúdi Deus Ž. tamt. 2. Vyslyš, Bože, 
oratiónem meam, cum dé- modlitbu mou, když na- 
precor: a limóre mimici říkám ; z rukou hrozné- 
éripe ánimam meam. ho nepřítele zachraň život

můj.
tf. Gloria Patři . . .  Uf. Sláva Ot c i . . .
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O r a l i o
Deus, q u i beáfum Adal* 

bértum, Mártyrem tuum at- 
quc Ponfíficem, gloria et 
honoře coronáre dignáfus 
es: tríbue quaésumus; ut 
quem salútis aetérnae mi
nistrům habuímus in terris, 
intercessórem habére me- 
reámur in coelis. Per Do
minům noslrum. . .

L é c l i o
Epíslolae b. Pauli Apósioli 
ad Hebraeos. c. 5,1-6.

Fratres: Omnis póniifex 
ex homínibus assúmptus, 
pro homínibus conslilúiiur 
in iis, quae šunt ad Deum, 
ut ófferat dona, et sacrifí- 
cia pro peccátis: qui con- 
dolére possit iis, qui igno
rant et errant: quóniam et 
ipse circúmdalus est infir- 
mitáte: et proptérea debet, 
quemádmodum pro pópu- 
lo, ita étiam et pro semet- 
ípso offérre pro peccátis. 
Nec quisquam sumit sibi 
honórem, sed qui vocátur 
a Deo, tamquam Aaron. 
Sic et Christus non se- 
metípsum clarificávit ut 
póntifex fíeret, sed qui lo- 
cútus est ad eum: Fitius 
meus es tu, ego hódie gé- 
nui te. Quemádmodum et

M o d l i t b a
Bože, jenž js i svátého 

Vojtěcha, mučedníka své
ho a biskupa, slávou a 
clí korunovali ráčil, uděl, 
prosíme, abychom, jehož 
jsme přisluhovatelem věč
né spásy měli na zemi, 
přímluvcem zasloužili míti 
na nebi. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista . . .

Č t e n í
z listu sv. Pavla Apoštola 
k Židům. 5, 1-6.

Bratři, každý velekněz, 
jsa  brán z lidí, ustanovuje 
se pro lidi ve věcech, kte
ré se vztahují k Bohu, aby 
přinášel dary a oběti za 
hříchy (a to takový), který 
by mohl lítost míti nad 
nevědomými a bloudícími, 
jsa  též sám obklíčen sla
bostí; a proto má za hří
chy obětovati jak za lid, 
tak za sebe. A nikdo ne
bere té důstojnosti sobě 
sám, nýbrž jsa  povolán 
od Boha, jakož i Aron. 
Tak ani Kristus neosobil 
si sám důstojnosti vele
kněze, nýbrž (dal mu ji 
ten), jenž k němu pravil: 
„Syn můj jsi ty; já  dnes 
zplodil jsem tebe“, jakož 
i na jiném místě dí: „Ty
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in álio loco dicit: Tu es js i kněz na věky podle 
sacérdos in aetérnum, se- řádu Melchisedechova." 
cúndum órdinem Melchí- 
sedech.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
ÍT. Surréxit pastor bo- í". Povstal pastýř dobrý, 

nus, qui pósuit ánimam jenž položil život svůj za 
suam pro óvibus suis: et ovce s v é ; a pro krále 
pro rege suo moři digná- svého hoden byl zemříti. 
tus est. Allelúja. t .  Po- Aleluja, t .  Položil jsi, 
suísti, Dómine, super ca- Pane, na hlavu jeho ko
pul eius corónam de lá- runu z kamení drahého, 
pide pretióso. Allelúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequénlia s. Evangélii -j- Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 10. podle Jana. 10, 11-16.
In illo tém pore: Dixit Za onoho času Pán Je- 

Jesus pharisaeis: Ego sum žíš řekl fariseům: Já  jsem 
pastor bonus. Bonus pastor pastýř dobrý. Dobrý pastýř 
ánimam suam dat pro óvi- dává život za ovce své. 
bus suis. Mercenárius au- Nájemník však a ten, kdo 
tem, et qui non est pastor, není (pravý) pastýř, jehož 
cujus non šunt oves pró- nejsou ovce vlastní, vida 
priae, vidět lupum venién- vlka, an jde, opouští ovce 
lem, et dimíttit oves, et fu- a utíká; a vlk lapá a roz- 
gít: et lupus rapit, et dis- hání ovce. Nájemník pak 
pérgil oves: mercenárius utíká, poněvadž jest ná- 
autem fugit, quia merce- jemník a nezáleží mu na 
nárius est, et non pértinet ovcích. Já jsem pastýř 
ad eum de óvibus. Ego dobrý a znám své a znají 
sum pastor bonus: et co- mě moje, jako mě zná 
gnósco meas, et cognós- Otec, i já  znám O tce; a 
cunt me meae. Sicut novit život svůj dávám za ovce 
me Pater, et ego cognósco své. Mám ještě jiné ovce, 
Patrem: et ánimam meam které nejsou z tohoto 
pono pro óvibus meis. Et ovčince; také ty musím
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álias oves hábeo, quae non 
šunt ex hoc ovili: ef illas 
opórtet me addúcere, et 
vocem meam aúdient, et 
fiet unum ovile, et unus 
Pastor. Et dicitur C re d o .

Of f e r t or i um.  Ps. 20.
Posuísti, Dómine, in cé- 

pité eius corónam de lé- 
pide pretióso: vitam pétiit 
a te, et tribuísti ei, alle- 
lúja.

S e c r e t a
Piae devotiónis múnera, 

quae in honoře beáti Adal- 
bérli. Mártyris tui atque 
Pontíficis tuae offérimus 
majestáti, aetérna nos fe- 
licitáte dignos effíciant: 
ad quam ipse fuso pro te 
sánguine méruit perveníre. 
Per Dominům nostrum. . .

Co mmu ni o .  Joan. 10,14.
Ego sum pastor bonus, 

allelúja, et cognósco oves 
meas et cognóscunt me 
meae, allelúja, allelúja.

P o s t c o m m u n i o
Pretiósi Córporis et Sán* 

guinis tui Sacraménlo re- 
fecti, quaésumus Dómine 
Deus noster: ut interce- 
dénte beáto Adalbérto, 
Mártyro tuo atque Pontí-

přivésti, a hlas múj sly- 
šeti budou, a bude jeden 
ovčinec a jeden pastýř.

Následuje C re d o . 
Ob ě t o v á n í .  Ž. 20, 4-5.

Položil jsi, Pane, na 
hlavu jeho korunu z ka
mení drahého; života žá
dal od 'tebe, i udělil jsi 
mu, aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Dary vroucí zbožnosti, 

které ke cti svátého Voj
těcha, mučedníka tvého a 
biskupa, tvé velebnosti 
obětujeme, nechť učiní 
nás věčné blaženosti hod
nými, kteréž on, vyliv pro 
tebe krev, zasloužil si do
jiti. Skrze P á na . . .

K p ř i j í m á n í .  Jan 10.
Já jsem pastýř dobrý, 

aleluja, a znám ovce své 
a znají mne mé, aleluja, 
aleluja.

P o  p ř i j í m á n í
Svátostí předrahého Tě

la a Krve tvé občerstveni, 
prosíme, Pane Bože, aby
chom na přímluvu svátého 
Vojtěcha, mučedníka tvé
ho a biskupa, čisté víry
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fíce, purae fídei júgiter ad- ustavičně se přidržujíce, 
haeréntes, ad promíssa fi- přislíbených věrným ra- 
délibus gaúdia perveníre dosti zasloužili si dojiti, 
mereámur. Per Dominům Skrze Pána našeho Ježíše 
nostrum Jesum Christum.. Krista, Syna tvého . . .

D n e  16. k v ě t n a

Sv. Jana Nepomuckého, mučedníka
•Blahoslaven* kdo nechybil jazykem svým 
a kdo nesloužil nehodným sebel*

Svatý jan Nepomucký narodil se asi r. 1348 v Nepomuku v Č e
chách. Byl po studiícn vysvěcen na kněze a zastával důležité 
úřady církevní; byl také kazotelem v kostele Týnském. Chof krále 
Václava IV. chodila se k svátému Janu Nepomuckému zpovídali. 
Ukrutný a prchlivý král* jenž nebyl věren sve choti* která mu jeho 
nevěrnost vytýkala, chtěl na jejím zpovědníku vyzvěděti* z čeho 
ona se zpovídá* aby měl proti ní také nějakou zbraň. To mu však 
svaty jan odepřel* čímž si krále proti sobě popudil. Při jedné pří* 
ležliostl dal král sv. Jana odvléci do mučírny, kde je j sám po* 
chodněml pálil. Pak je j  dal vhodili do Vltavy dne 20. března 1393. 
Nad tělem svátého Jana se ve vodě objevila světla jako pět hvězd, 
i bylo od rybářů nalezeno a od kanovníků u sv. Víta pohřbeno. 
Několik dni nebo týdnů později nazývá arcibiskup Pražský Jan z Jen* 
stejná v úřední obžalobě* kterou proti Václavu IV. podal do Říma, 
Jana Nepomuckého „svátým mučedníkem*. Když bylo po letech tělo 
jeho opět vykopáno, byl jazyk nalezen neporušený. Lid sv. Jana 
ctil hned po smrti jako světce a papež Benedikt XIII. je j po zjištěni 
různých zázraků prohlásil r. 1729 za svátého. V celém světě jest 
tento neohrožený kněz uctíván jako mučedník zpovědního tajemství.

I n t r o i l u s .  Eccli. 51, 30. V s t u p .  Sir. 51, 30.
Dědit mihi Dóminus lin- Dal mi Pán jazyk za 

guam mercédem meam: et mzdu mou; jím chválili je j 
in ipsa laudábo eum. (AI- budu. (Aleluja, aleluja.) 
lelúja, allelúja.) Ž. 38 ,2 . Pravil jsem  si:

Ps. 38, 2. Dixi, custó- Ostříhali chci cest svých, 
diam vias meas: ut non abych nezhřešil svým ja- 
delínquam in lingua mea. zykem.

Ý. Olória Patř i . . .  Sláva Ot c i . . .
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(

O r a l i o
Deus, qui ob invíctum 

beáti Joánnis sacramentá- 
le siléntium nova Ecclé- 
siam tuam Martýrii coró- 
na decorásti: da, ut ejus 
exémplo et infercessióne, 
ori nostro cusfódiam po- 
néntes, beátis, qui lingua 
non šunt iapsi, annume- 
rémur. Per Dominům. . .

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 21,26-31.

Stultus a fenésfra respí- 
ciet in domům: vir autem 
erudítus foris stabit. Stultí- 
lia hóminis auscultáre per 
óstium: et prudens gravá- 
bitur contumélia. Lábia im- 
prudéntium stulta narrá- 
bunt: verba autem prudén- 
lium statéra ponderabún- 
tur. In ore faiuórum cor 
illórum; et in corde sapién- 
tium os illórum. Dum ma- 
ledícit ínipius diábofum, 
maledícif ipse ánimam 
suam. Susúrro coinquiná- 
bil ánimam suam, et in 
omnibus odiétur: et qui 
cum eo mánserit, odiósus 
erit: tácitus, et sensátus 
honorábitur.
C r a d u a l e .  Prov. 11,13.

Qui ámbulat fraudulén- 
ter, revélal arcéna: qui

M o d l i t b a
Bože, jenž js i pro nepo

rušenou svátostní mlčeli- 
vost svátého Jana Církev 
svou novou mučednickou 
korunou ozdobil, dej, aby
chom po jeho příkladu a 
na jeho přímluvu úst svých 
střežili a tak připočteni by
li k svátým, kteří jazykem 
nechybili. Skrze Pána . . .

Č l e n í
z knihy Sirachovcovy.
Blázen dveřmi do domu 

nahlédává, ale muž ukáz
něný postojí venku. Ne
ukázněný poslouchá skrze 
dveře, moudrý však nerad 
slýchá hanlivé řeči. Ústa 
nemoudrých nerozvážně 
mluví; ale moudří slova 
svá na vážkách váží. V ú- 
stech mívají bláhoví svoje 
srdce; ale moudří mívají 
ústa svá v srdci. Bezbožný 
když satanovi zlořečí, zlo
řečí tím samému sobě. 
Donašeč sebe sama po
skvrňuje, mezi všemi bývá 
nenáviděn, i kdo s ním ob
cuje, docházívá záští. Mlče- 
livý a rozumný, ten ctěn 
bývá.
S t upňov ý  zpěv.  P řís l.ll.

Kdo obchází lsině, vy
náší tajnosti, ale kdo
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autem fidélis est ánimi, jest věrného ducha, tají 
celat. je .

t .  Ps. 14, 1 et 3. Dómi- t .  Ž. 14, 1 a 3. Pane, 
ne, quis habitábit in taber- kdo bude přebývati v stán- 
náculo tuo, aut quis re- ku tvém, aneb kdo odpo- 
quiéscel in monte sancto čívati na hoře svaté tvé? 
tuo? Qui non egit dolům Kdo nejednal lstně jazy- 
in lingua sua: nec fecit kem svým, aniž bližnímu 
próximo suo malum. svému činil křivdy.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
ÍP. Eccli. 25 ,11 . Beátus Sir. 25,11. Blahosla- 

qui lingua sua non est vený, kdo jazykem svým 
lapsus, et qui non servi- nehřešil a kdo nesloužil 
vit indígnis se. Allelúja. nehodným sebe. Aleluja.

V době velikonoční řikó se :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
IP. Eccli. 25,11. Beátus, 1P. Sir. 25,11. Blahosla- 

qui lingua sua non est vený, kdo jazykem svým 
lapsus, et qui non servi- nehřešil a kdo nesloužil 
vit indígnis se. Allelúja. nehodným sebe. Aleluja.

tf. Prov. 10, 31. Lingua 1P. Přísl. 10, 31. jazyk 
pravórum períbit: lingua bezbožných zahyne, avšak 
autem sapiéntium est sá- jazyk moudrých zůstane 
nitas. Allelúja. zdráv. Aleluja.

E v a n g e l i u m
j- Sequéntia s. Evangélii •}■ Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 11. podle Matouše. 11,2-10.

In illo témpore: Cum Za onoho času Jan u- 
audísset Joánnes in víncu- slyšev ve vězení o skut- 
lis opera Christi, mittens cích Kristových, poslal 
duos de discípulis suis, ait (k němu) dva z učedníků 
illi: Tu es, qui ventúrus svých a vzkázal mu: „Ty-li 
es, an álium exspectámus? jsi ten, který přijíti má,
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El respóndens Jesus, aif 
illis : Eúntes renuntiále 
Joánni, quae audístis et vi- 
dístis. C aeci viděni, claudi 
ámbulant, leprósi mundán- 
lur, surdi áudiunt, mórtui 
resúrgunt, pauperes evan- 
gelizániur: et beátus esl, 
qui non fúerit scandali- 
zálus in me. Illis autem 
abeúnfibus, coepit Jesus 
dícere ad turbas de Joán- 
ne: Quid exístis in desér- 
ťum vidére ? Arúndinem 
vento agitátam? Sed quid 
exístis vidére? Hóminem 
móllibus vesiítum? Ecce 
qui móllibus vestiúntur, in 
dómibus regum sunl. Sed 
quid exístis vidére? Pro- 
phétam ? Eliam dico vobis 
et plus quam Prophétam. 
Hic est enim, de quo scrip- 
tum e s t : E cce ego mitto 
Angelům meum ante fá- 
ciem tuam, qui praepará- 
bit viam tuam ante te.

Et dicilur C re d o .

Of f e r t o r i u m.  Eccli. 42.
Non dúplices sermonem 

de revelatióne serriiónis 
abscónditi, et eris vere si
ne confusióne: et invénies 
grátiam in conspéctu om
nium hóminum. (Allelúja.)

či-li jiného čekám e?" A 
ježíš odpovídaje řekl jim: 
.jd ěte  a zvěstujte Janovi, 
co jste slyšeli a viděli: 
slepí vidí, kulhaví chodí, 
malomocní se očišfují, , 
hluší slyší, mrtví vstávají 
z mrtvých, chudým zvěstu
je  se evangelium, a bla
hoslavený jest, kdo nebu
de se horšili nade mnou.“ 
Když pak oni odcházeli, 
počal Ježíš mluvili k zá
stupům o Janovi: „Co jste 
vyšli na poušf vidět? třti- 
nu-li větrem se klátící ? 
Ale co jste vyšli vidět? 
člověka-li měkkým rou
chem oděného ? Aj ti, kteří 
měkká roucha nosí, v do
mech královských jsou. 
Ale co jste vyšli vidět? 
Proroka-íi? Zajisté; pra
vím vám, i více nežli pro
roka; neboť tento jest to, 
o němž je  psáno: Aj já  po
sílám anděla svého před 
tváří tvou, který připraví 
cestu Ivou před tebou."

Následuje C re d o . |

O b ě t o v á n í .  Sir. 42, 1.
Neopětuj řečí zjevová- i 

ním mluvy skryté a budeš 
vpravdě bez zahanbení a 
nalezneš milost před tváří 
všech lidí. (Aleluja.)
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S e c r e f a
Haec tua, Dómine, sacra 

mystéria iílum in nobis, 
quaesumus, ignem accén- 
dant, quo ínclytus Martyr, 
et Sacérdos tuus Joánnes, 
ea peragéndo, flagrábat. 
Per Dominům nostrum . . .
C o m m u n i o. Is. 6, 6-7.

Volávit ad me unus de 
Séraphim: et in manu ejus 
cálculus, quem túlerat de 
altári, et tétigit os meum. 
(Allelúja.)

P o s l c o m m u n i o  
Fragilitátem nostram, 

Dómine, coeléstis haec 
mensa fórtium pane con- 
fírmel: qui beáti Mártyris, 
et Sacerdótis tui joánnis 
tentátam contra honórem 
sacraménti constántiam 
júgiter áluit ad victóriam. 
Per Dominům nostrum . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Tato svátá tajemství tvo

je , prosíme, Pane, nechť 
zanítí v nás onen oheň, 
jímžto slavný mučedník a 
kněz tvůj Jan při konání 
jich planul. Skrze ' Pána 
našeho Ježíše Krista. . .
K př i j í mání .  I s .6, 6-7.

Přiletěl ke mně jeden 
ze Serafů, maje v ruce 
své řeřavý uhel, je jž  vzal 
s oltáře, i dotknul se úst 
mých. (Aleluja.)

P o  př i j í má ní  
Křehkost naši, Pane, 

nechť nebeský tento stůl 
silných chlebem posilní, 
jenž svátého mučedníka 
a kněze tvého Jana, po
koušeného proti zachová
ní svátostné vážnosti, k ví
tězství povždy živil. Skrze 
Pána našeho . . .

V p á l e k  po ok t á vu  B o ž í h o  Tě l a

Nej světě jšího Srdce Ježíšova
•Učte se ode mne, nebof jsem tichý a pokorný srdcem, 
a naleznete pokoj duším svým!*

Není to náhodou, že slavnost NejsvětějŠího Srdce klade se ihned 
po skončení oktávu Božího T ěla ; má býti oslavením lásky Kristovy, 
která ze soucitu s námi za nás trpěla. Srdce platí za sídlo a symbol 
lásky. Lidské Srdce Vykupitelovo, jako celé jeho lělo, bylo spojeno 
s druhou Božskou osobou, je jíž  láska je  plnila, a proto je  hodno, 
abychom se mu v pokoře a vděčnosti klaněli a o jeho pokladech 
přemýšleli. Obrazy Srdce Spasitele mají nám znázorňovali jeho ne-
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zmernou Lásku a připomínali nám, jak mu jsme po celou věčnost 
povinni za ni láskou opláceli a Je j chválili a svá vlastní srdce mu 
darovat! a s ním spojití. Hlavním cílem našeho uctívání Srdce Je 
žíšova musí býlí snaha všecko naše smýšlení, slova, skutky a přání 
zařídili dle jeho vůle a zalíbení. Plodem léto pobožnosti pak bude 
vzrůst a pevnost v ctnosti a život čisté lásky k Bohu a bližnímu.

Pro celou Církev byla slavnost Nejsvětějšího Srdce nařízena 
r. 1856 papežem Piem IX. Velkými ctitelkami Spasitelova Srdce 
byly však už ve XIII. stol. svaté benediktinky Gertrude a Mechtilda. 
Velkému rozšíření se těší tato pobožnost od konce 17. stol., kdy 
prostá řeholnice, svátá Maria Markéta Alacoque ( f  17. října 1690), 
byla Pánem vyhlédnuta k tomu, aby jl zvěstovala světu chudému 
na Lásku,

Introi tus .  Thren. 3, 32-33 e
Miserébilur secúndum 

multitúdinem miseratió- 
num suárum: non enim 
humiliávit ex corde suo, 
et abjécit fílios hóminum: 
bonus esl Dóminus spe- 
ránlibus in eum, ánimae 
quaerénti illum. (Allelúja, 
allelúja.)

Ps. 88, 2. Misericórdias 
Domini in aetémum can- 
tábo: in generatiónem et 
generatiónem.

Ý. Gloria P atři. . .

O r a t i o
Concéde, quaesumus 

omnípotens Deus: ui qui 
in sanctíssimo dilécti Fílii 
tui Corde gloriántes, prae- 
cípua in nos cariiáiis ejus 
benefícia recólimus: eó- 
rum páriter e( aciu delec- 
iémur, et fructu. Per eúm- 
dem Dominům nosfrum 
Jesum Christum . . .

25. Vstup.  Pláč Jerem.
Slitovává se podle množ

ství milosrdenství svého, 
nebof neponižuje zajisté 
ze srdce svého, aniž za
vrhuje synů lidských. Dob
rý jest Pán těm, kteří dou
fají v něho, duši, která 
je j hledá. (Aleluja, ale
luja.)

Ž. 88, 2. Milosrdenství 
Páně chci věčně opěvo
vat)', od pokolení do po
kolení.

Sláva Ol e i . . .

M o d l i t b a
Udě} nám, prosíme, vše

mohoucí Bože, kteří se 
honosíme v nejsvětějším 
Srdci ivého milovaného 
Syna, připomínajíce si 
zvláštních dobrodiní lásky 
jeho k nám, abychom zá
roveň i z je jich  působení 
se radovali i z účinku. 
Skrze téhož Pána . . .
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L é c t i o
Isaíae Prophélae. 12,1-6.

Confitébor libí, Dómine, 
quóniam irátus es mihi: 
convérsus est furor tuus, 
et consolátus es me. Ecce 
Deus Salvátor meus, fidu- 
ciáliter agam, et non ti- 
mébo; quia fortitúdo mea, 
et laus mea Dóminus, et 
factus est mihi in salutem. 
Hauriéiis aquas in gaúdio 
de fóntibus Salvatóris. Et 
dicétis in die illa: Confité- 
mini Domino, et invocáte 
nomen e ju s : mementóte 
quóniam excélsum est no
men ejus. Canláte Domino 
quóniam magnífice fecit: 
annuntiáte hoc in univérsa 
terra. Exsúlta, et lauda ha- 
bitátio Sión, quia magnus 
in médio tui sanctus Israel.

Gr adua l e .  je r.T h rcn .i, 1 2 .
O vos omneš, qui tran- 

síiis per viam, atténdite, 
et vidéte, si est dolor sieut 
dolor meus.

if .  Joan. 1 3 ,1 . Cum di- 
lexísset suos, qui erant in 
mundo, in finem diléxit 
eos.

Allelúja, allelúja.
Ý. Matlh. 11,29. Díscile

Č l e n í
z proroka Isaiáše. 12,1-6.

Tehdy pak (ó Judo) řek
neš: „Oslavuji tě, Hospo
dine, nebo když rozhorlil 
ses na mne, hněv tvůj se 
obrátil, a tys mne potěšil 1 
Ejhle, Bůh je  Spasitel můj 1 
Doufali mohu bez obavy. 
Ano, mé síla a sláva je  
Hospodin, nebof on stal 
se mojí spásou." Vážili 
budete vody s radostí ze 
studnice Spasitelovy. Teh
dy pak (ó Judovci) řekne
te : „Oslavujte Hospodina, 
vzývajíce jméno jeho! Zvě
stujte národům, co učinil, 
hlásejte vznešenost jména 
jeho. P ějte Pánu, že ve
lebně jednal, oznamte to 
po zemi veškeré 1 Plesejte, 
jáse jte , občané siónští, ne
bof velký jest mezi vámi 
Svatý národa israelského."

S t upňový zpěv.  Je r.P láč.
O, vy všichni, kteří jdete 

kolem, pohledněte a vizte, 
je-li kde bolest podobná 
bolesti mojí.

Jan 13,1. Měv v lásce 
svoje, kteří byli ve světě, 
projevil jim svou lásku 
měrou nejvyšší.

Aleluja, aleluja.
t .  Mat. 11, 29. Učte se



a mc, quia milis sum, et ode mne, neboř jsem lichý 
húmiliscorde: ei inveniétis a pokorný srdcem; a na- 
réquiem animábus vestris. lezneie pokoj duším svým. 
Allelúja. Aleluja.

Ve mších votivních po Devílníku říká se místo Aleluja a verše 
následující Traktus:

Tr ac t us .  P s .21 ,7 -8et 15. Traktus .  Ž .21, 7 - 8a l 5 .
Ego autem sum vermis Já  pak červ jsem  a ne 

et non homo: oppróbrium člověk; lidem na posměch 
hóminum, et abjéctio ple- a chátře na opovržení, ý . 
bis. ti. Omneš vidéntes me, Všichni, kteří mne viděli, 
derisérunt me: locúti šunt posmívali se mi; ústy po- 
lábiis, et movérunt caput. šklebovali a potřásali hla- 
V. Sicut aqua effúsus sum, vou. Ý. Rozplývám se ja- 
etdispérsa šunt omnia ossa ko voda a všecky kosti 
m ea: factum est cor meum mé se rozestupují; srdce 
tamquam cera liquéscens mé jest jako vosk rozpou- 
in médio ventris mei. štějící se v útrobách mýdi.

V čase velikonočním říká se :
Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
t .  Ps. 29,3-4 et 12. Dó- t .  Ž. 29,3-4 a 12. Pane, 

mine, Deus meus, clamávi Bože můj, volal jsem k fo- 
ad te, et sanásti m e: edu- bě, a uzdravil js i mne. Vy- 
xísli ab inférno ánimam vedl jsi z podsvětí duši 
meam. Allelúja. Con- mou. Aleluja. Obrátil 
vertísti planctum meum in jsi pláč můj v plesání; 
gáudium mihi: conscidísti roztrhnul jsi roucho moje 
saccum meum, et circum- žíněné a přepásal jsi mne 
dedístimelaetítia. Allelúja. veselím. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 19. podle Jana. 19, 31-35.
Iii illo témpore: Judaei, Za onoho času, poně- 

quóniam Parascéve erat, vadž byl pátek, tedy židé, 
ut non remanérent in cru- aby nezůstala těla na kříži
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ce córpora sábbato (erat 
enim magnus dies ilte sáb- 
bati), rogavérunt Pilátům, 
ut frangeréntur eórum cru- 
ra, et tolleréntur. Venérunt 
ergo mílites, et primi qui- 
dem íregérunt crura, et 
altérius, qui crucifíxus est 
cum eo. Ad Jesum autem 
cum veníssent, ut vidérunt 
eum jam mórtuum, non fre- 
gérunt ejus crura; sed unus 
mílitum láncea latus ejus 
apéruit, et contínuo exívit 
sanguis et aqua. Et qui vi- 
dit, testimónium perhíbuit: 
et verum est testimónium 
ejus. Et dictlur C r e d o .

Of f e r t o r i um.  Ps. 102.
Bénedic ánima mea Do

mino, et noli oblivísci om
neš retributiónes ejus, qui 
replet in bonis desidérium 
tuum. (Allelúja.)

S e c r e t a
Tuére nos, Dómine, tua 

tibi holocaústa offeréntes: 
ad quae, ut fervéntius cor- 
da nostra praeparéntur, 
flammis adúre tuae diví- 
nae caritátis. Qui vivis 
et regnas. . .

P reface o Kříži, sir. 36.

Co mmuni o .  Ps. 68,21.
Impropérium exspectá- 

vit cor meum etmisériam:

v sobotu, neboř den té 
soboty byl veliký, prosili 
Piláta, aby se jim zláma
ly nohy a (oni) sňali se 
(s kříže). Přišli tedy vo
jáci a zlámali nohy jedno
mu i druhému, jenž s ním 
byl ukřižován. Když však 
přišli k Ježíšovi a uzřeli 
ho již mrtvého, nezlomili 
mu nohou, ale jeden z vo
jínů bodl je j kopím v bok, 
a hned vyšla krev a voda. 
A ten, jenž (to) viděl, vy
dal svědectví (o tom), a 
pravdivé jest svědectví 
jeho.

Následuje C re d o .

O b ě t o v á n í . Ž .  102, 2a5.
Chvalořeč, duše má, P á

nu a nezapomínej na žádné 
z dobrodiní jeho, neboř 
naplňuje dobrými věcmi 
žádost tvou. (Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
Chraň nás, Pane, kteříž 

tobě přinášíme žertvy tvo
je ;  a aby srdce naše pro 
ně vroucněji byla připra
vena, zapal je  plameny 
božské tvé lásky. Jenž jsi 
živ a kralu ješ. . .

K př i j í mání .  Ž .68,21.
Pohanění a bídu oče

kávalo srdce mé. Cekal
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el sustínui qui simul con- jsem, kdo by měl se mnou 
trisfarétur, et non fuit: et soustrast, avšak nebylo 
qui consolarétur, et non žádného; a zdali mne kdo 
invéni. (Allelúja.) potěší, a nenalezl jsem.

(Aleluja.)
P o s f c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í

Pacíficis pasti delíciis, Nasyceni pokojnými ho-
et salutáribus sacraméntis, dy a spasnými svátostmi, 
te súpplicesexorámus, Dó- snažně tebe žádáme, Pa- 
mine Deus noster: ut qui ne, Bože náš, abys, jenž 
mitis es et húmilis corde, jsi tichý a pokorný srdcem, 
nos a vitiórum labe pur- nás od poskvrny hříchů 
gátos, propénsius fácias a očistil a ochotnějšími učí- 
supérbis saeculi vaniláti- nil s ošklivostí se odvra- 
bus abhorrére. Qui vivis ceti od zpupných marností 
et regnas. . .  světa. Jenž jsi živ. . .

D n e  29. č e r v n a

Svatých Apoštolů Petra a Pavla
„Ustanovíš je  knížaty nad vší zemi, Pone.* 

Svátek obou Apoštolů slaví se v jeden a týž den, neboř byli 
roku 67 v Římě v týž den popraveni; svátý Petr ukřižován hlavou 
dolů a svátý Pavel sfat. Tak spolu za živa pracovali na vinici 
Páně a spolu po vykonané práci se odebrali do nebes pro odměnu, 
která jim byla za věrné služby pro nebeského Krále připravena. 
Svatý Petr žije dále ve svých nástupcích, papežích, neboř jemu 
byla přislíbena Kristem moc otvírat! a zavírali království nebeské: 
„lobe dám klíěe království nebeského!* „Na tobě postavím Církev 
svou I* Svatý Petr sice založil několik obcí křesťanských, ale pouze 
římská byla skropena jeho krví a chová jeho hrob. Od toho času 
jeho nástupcové v £ímě dědí; jeho moc e jeho důstojnost.

I ntroi i us .  A ct.12,11. V s tup. Sk. ap. 12 ,11 . 
Nuncscioverc.quia misií Nyní vím vpravdě, že 

Dóminus Angelům suum: Pán poslal anděla svého 
et erípuit me de manu He- a vytrhnul mne z ruky 
ródis, et de omni exspecfa- Herodovy a ze všeho oče- 
lióne plebis judaeórum. kávání lidu židovského.
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Ps. 138, 1-2. Dómine, 
probásfi me, et cognovísli 
me: tu cognovísti sessió- 
nem meam, et resurrectió- 
nem meam.

"Sf. Gloria Patři . . .

O r a t i o
Deus, qui hodiérnam 

diem Aposiolórum tuórum 
Pelri et Pauli martýrio con- 
seerásti: da Ecclésiae luae, 
eórum in omnibus sequi 
praecéptum, per quos re- 
ligiónis sumpsit exórdium. 
Per Dominům nostrum . . .

Ž. 138, 1-2. Hospodine, 
Ty mne zpytuješ a znáš 
mé usednutí i moje po
vstání.

Sláva Ot c i . . .

M o d l i t b a
Bože, jenž js i dnešní 

den mučednictvím Apo
štolů svých Petra a Pavla 
posvětil, dej Církvi své, 
aby ve všem následovala 
příkazů těch, skrze něž po
čátek náboženství vzala. 
Skrze Pána našeho . . .

L é c t i o  Č t e n í
Actuum Aposiolórum. ze Skutkův apoštolských, 

cap. 12, 1-11. 12,1-11.
V Epištole se vypráví, jak $v. Petr byl zázračně andělem vysvo

bozen z vězení. Na této příhodě můžeme pozorovali, že Bůh je  
stále se svou Církví a že proti jeho vůli j í  nikdo nemůže uškodili. 
1 když Bůh někdy připouští, aby věřící byli pronásledováni, dovede 
vždycky je jich  útrapy proměnili nejen v radost věčnou, ale často 
také časnou.

In diébus illis: Mísil He
rodes rex manus, ut afflí- 
geret quosdam de Ecclé- 
sia. Occídit autem Jacó- 
bum fratrem joánnis glá- 
dio. Videns autem quia 
placéret Juda eis, appósuit 
ut apprehénderet et P e 
trům. Erant autem dies Azy- 
mórum. Quem cum appre- 
hendísset, mísit in cárce- 
rem, tradens quátuor qua-

V tom čase král Hero
des vztáhl ruce, aby sou
žil některé z Církve. 1 dal 
usmrtili mečem Jakuba, 
bratra Janova, a vida, že 
se to líbí židům, dal nadto 
zajmouti i Petra. Byly však 
právě Velikonoce. Jav ho 
tedy, vsadil je j do žaláře 
a dal ho stříci čtyřem od
dělením vojínův o čtyřech 
mužích v úmyslu, že po
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terniónibus mílitum custo- Velikonocích vyvede ho 
diéndum, volens post Pa- lidu. I byl Petr sice hlí- ] 
scha prodúcere eum pó- dán v žaláři, ale modlitba 
pulo. Et Petrusquidemser- konala se za něj od Církve ' 
vabátur in cárcere. Orátio k Bohu bez ustání. Když 
autem fiébat sine intermis- pak Herodes chtěl již je j 
sióne abEcclésia ad Deum vyvěsti, Petr spal té noci 
pro eo. Cum autem pro- mezi dvěma vojíny spou- 
ductúrus eum esset Heró- tán dvěma řetězy, a strážní 
des, in ipsa nocte erat Pe- přede dveřmi ostříhali ža- 
trus dórmiens inter duos láře. A hle, anděl Páně 
mílites, vinctus caténis postavil se  (u něho) a 
duábus: et custódes ante světlo zazářilo v obydlí; 
óstium custodiébant cár- a udeřiv Petra v bok, 
cerem. Et ecce  Angelus vzbudil ho a řekl: „Vstaň 
Domini ástitit: et lumen rychle." A řetězy spadly 
refúlsit in habitáculo: per- s rukou jeho. Řekl pak 
cussóque láteře Petři, ex- anděl k němu: „Opaš se 
citávit eum, dicens: Surge a přivaž si dole sandály." 
velóciter. Et cecidérunt I učinil tak. A řekl mu: 
caténae de mánibus ejus. „Oděj se pláštěm svým a 
Dixit autem Angelus ad pojď za mnou." I vyšel a 
eum: Praecíngere, et cál- šel za ním; a nevěděl, že 
cea te calígas tuas. Et fecit jest skutečnost to, co se 
sic. Et dixit illi: Circúmda dělo skrze anděla, nýbrž , 
tibi vestiméntum tuum, et domníval se, že má vidění, 
séquere me. Et éxiens se- Prošedše pak stráží první 
quebátur eum, et nescié- i druhou, přišli ku bráně 
bat quia verum est, quod železné, která vede do 
fiébat per Angelům: existi- města; ta otevřela se jim 
mábaf autem se visum vi- sama. A vyšedše přešli 
dére. Transeúntes autem jednu ulici, a hned nato 
primam et secúndam cu- odstoupil anděl od něho. 
stódiam, venérunl ad por- A tu Petr přišed sám k so- 
tam férream, quae ducif bě řekl: „Nyní vím najisto, 
ad civitátem: quae ultro že Pán poslal anděla své- 
apérta est eis. Et exeúntes ho a vytrhl mě z ruky He- 
processérunt vicum unum:
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et contínuo discéssit Ange- rodový a ze všeho očeká-
lus ab eo. Et Petrus ad se vání lidu židovského."
revérsus, dixit: Nunc scio
vere, quia mísit Dóminus
Angelům suum, et erípuit
me de manu Heródis, et
de omni exspectatióne ple-
bis Judaeórum.
C r a d u a l e .  Ps. 44,17-18. S t upňov ý  zpěv. 2 .44.

Constítues eospríncipes Ustanovíš je  knížaty po 
super omnem terram: mé- vší zemi;  pamětlivi budou 
mores erunt nóminis tui, jména tvého, Pane. Mí- 
Dómine. Pro pátribus sto otců tvých zrodí se ti 
tuis nati šunt tibi fílii: synové; proto chválili tě 
proptérea pópuli confite- budou národové, 
búntur tibi.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
1t. Matth. 16 ,18 . Tu es Ý. Mat. 16, 18. Ty js i 

Petrus, et super hanc pe- Petr a na té skále vzdě- 
tram aedificábo Ecclésiam lám Církev svou. Aleluja, 
meam. Allelúja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 16. podle Matouše. 16,13-19.
Evangelium Učí okamžik, v němž Kristus prohlašuje sv. Petra 

za nepřemožitelný základ své Církve.
In illo témpore: Venit Za onoho času Pán Je- 

Jesus in partes Caesaréae žíš přišed do krajin Cae- 
Philíppi, et interrogábat saree Filipovy, otázal se 
discípulos suos, dicens : učedníků svých řka: „Kým 
Quem dicunt hómines esse praví lidé býti Syna člo- 
Fílium hóminis? At illi di- věka?" I řekli jemu: „Jedni 
xérunt: Alii Joánnem Ba- Janem Křtitelem, jiní Eliá- 
plístám: álii autem Elíam: šem, jiní Jeremiášem neb 
álii vero Jeremíam, aut jedním z proroků." Dí jim 
unum ex prophétis. Dicit Ježíš: „Vy pak kým mě
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iliis Jesus: Vos autem quem 
me esse dícitis? Respón- 
dens Simon Pefrus, dixit: 
Tu es Christus Fílius Dei 
vivi. Respóndens autem 
Jesus, dixit e i: Beátus es, 
Simon Bar Jona: quia caro 
et sanguis non revelávit 
tibi, sed Pater meus, qui 
in coelis est. Et ego dico 
tibi, quia tu es Petrus, et 
super hanc petram aedifi- 
cábo Ecclésiam meam, et 
portae ínferi non praeva- 
lébunt advérsus eam. Et 
tibi dabo claves regni coe- 
lórum. Et quodcúmque li- 
gáveris super terram, erit 
ligátum ei in coelis: et 
quodcúmque sólveris su
per .terram, erit solútum 
et in COeliS. Credo.

Of f e r t o r i um.  Ps.44.
Conslítues eos príncipes 

super omnem terram: mé- 
mores erunt nóminis iui, 
Dómine, in omni progénie 
et generatióne.

S e c r e t a
Hóstias, Dómine, quas 

nómini tuo sacrándas offé- 
rimus, Apostólica prose- 
quátur orátio: per quam 
nos expiári tríbuas, ei de- 
féndi. Per Dominům . . .

Preface o sv. Apošlolích, sir.

býti pravíte?" Odpově
děv Simon Petr, řekl: „Ty 
jsi Kristus, Syn Boha živé
ho." A Ježíš odvětiv řekl: 
„Blahoslavený jsi, Simo
ne, syne Jonášův! neboť 
tělo a krev nezjevilo toho 
tobě, nýbrž Otec můj, 
jenž je  v nebesích. 1 já  
pravím tobě: Ty jsi Petr 
(t. j. skála), a na té skále 
vzdělám Církev svou, a 
brány pekelné jí  nepře
mohou. A tobě dám klíče 
království nebeského, a 
cokoli svážeš na zemi, 
bude svázáno i na nebi; 
a cokoli rozvážeš na ze
mi, bude rozvázáno i na 
nebi."

Následuje C r e d o .

O b ě t o v á n í .  Ž .44,17-18.
Ustanovíš je  knížaty po 

vší zemi; pamětlivi budou 
jména tvého, Pane, v kaž
dém kmenu a pokolení.

T i c h á  m o d l i t b a
Obětiny, Pane, které ku 

posvěcení jménu tvému 
přinášíme, nechť apoštol
ská provází modlitba, pro 
niž nám odpuštění i ochra
ny uděl. Skrze P á na . . .
47.
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Co mmuni o .  Matth-16,18. K př i j í mání .  Mat. 16.
Tu es Petrus, et super Ty jsi Petr a na té skále

hanc petram aedificábo vzdělám Církev svou. 
Ecclésiam meam.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Quos coelésti, Dómine, Pane, kteréž jsi nebe-

aliménto satiásti, Apostó- ským pokrmem nasytil, 
licis intercessiónibus ab na přímluvy apoštolů ode 
omni adversitáte custódi. všeho protivenství opatruj. 
Per Dominům nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

D n e  2. č e r v e n c e

Navštívení Panny Marie
.Srdce moje kypí slovem blahým; 
věnuji své dílo králi 1*

Příhoda, jež se vypráví v dnešním odstavci sv. Evangelia, dala 
podnět k zavedeni tohoto svátku za papeží! Urbana Vi. a Bonifáce IX. 
r. 1389. V Čechách byla zavedena tato slovnosi již roku 1385 arci' 
biskupem lanem z jenštejna, který sám složil pro ten den zvláštní 
officium a hymny. Církev svaté si dnes vzpomíná, jak panenská 
Matka Boži se svým pokladem pod srdcem spěchá do judska, aby 
posloužilo své příbuzné Alžbětě a jak sv. jan Křtitel je  už před 
svým zrozením posvěcen přítomností svého Pána. Při této příle
žitosti neposkvrněná Panna velebila Boha krásným chvalozpěvem 
„Magnlficat", je jž  denně Církev sv. ve svých hodinkách opakuje.

I n t r o i t u s .  Sedulius. V s t u p .  Sedulius.
Salvě, sancta parens, Zdráva buď, svátá Ro- 

eníxa puérpera Regem: dičko, porodivší Krále, 
qui coelum, ierrámque re- jenž vládne nebem i zemí 
git in saecula saeculórum. na věky věkův.

Ps. 44, 2. Eructávit cor Ž. 44, 2. Srdce moje 
meum verbum bonům: di- kypí slastí, věnuji své dílo 
co ego opera mea Regi. Králi.

tf'. Gloria Patři . . .  Sláva Otci . . .
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O r a i i o
Fámulis tuis, quaesumus 

Dómine, coeléstis grátiae 
munus impertíre: ut qui- 
bus beátae Vírginis partus 
éxsiitit salútis exórdium, 
Visitatiónis ejus votíva so- 
lémnitas, pacis Iríbual in- 
creménfum. Per Dominům 
noslrum Jesum Christum..

L é c t i o  
libri Sapiéntiae.

Cant. 2, 8-14.
Ecce iste venit sáliens 

in móntibus, transíliens 
colles: símilis est diléctus 
meus cápreae, hinnulóque 
cervórum. En ipse stát post 
paríetem nostrum, respí- 
ciens per fenéstras, pro- 
spíciens per cancéllos. En 
diléctus meus lóquitur mi- 
hi: Šurge, própera amíca 
mea, colúmba mea, for- 
mósa mea, et veni. Jam 
enim hyems tránsiit, imber 
ábiit, et recéssit. Flores 
apparuérunt in terra no- 
stra, tempus putatiónis ad- 
vénit: vox túrturis audíta 
est in terra nostra: ficus 
prótulit grossos suos: ví- 
neae floréntes dedérunt 
odérem suum. Surge amí
ca mea, speciósa mea, et 
veni: colúmba mea in fo-

M o d l i t b a
Služebníkům svým, pro

síme, Pane, daru nebeské 
milosti uděl, aby těm, 
jimž porod blahoslavené 
Panny stal se počátkem 
spásy, památná slavnost 
jejího Navštívení přinesla 
rozmnožení pokoje. Skrze 
Pána našeho. . .

Č t e n í
z Písně Šalomounovy.

2, 8-14.
Slyš, můj miláček — hle, 

on přichází! Skáče po 
horách, přebíhá pahorky. 
Podoben milý můj smě 
neb jelínku. Hle, on stojí 
(už) za zdí n aší; hledí 
k oknu, patří k mřížce. 
Aj, můj milý mluví ke 
m ně: „Povstaň, pospěš, 
přítelko moje, holubice 
má, krásko má, vyjdi! 
Minulař zima již, déšť pře
stal, odešel. Květ vidět 
u nás, čas přišel ořezu, 
hrdličku slyšet v zemi 
naší. Fík lije v raničky, 
květ vinic voní. Povstaň, 
má přítelko, krásko má, 
vyjdi! Holubičko má, v 
roklích skalních, v děrách 
trhliny, ukaž mi tvář svou, 
ať zní hlas tvůj sluchu
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ramínibus petrae, in ca- 
vérna macériae, osténde 
mihi fáciem tuam, sonet 
vox tua in aúribus meis: 
vox enim tua dulcis, et 
fácies tua decóra.

G r a d u a l e
Benedícta et venerábilis 

es, virgo Maria: quae sine 
tactu pudóris invénta es 
mater Šalvatóris. Virgo 
Dei Génitrix, quem lotus 
non capit orbis, in tua se 
clausit víscera factus ho- 
mo.

Allelúja, allelúja.
Felix es, sacra virgo 

Maria, et omni laude di- 
gníssima: quia ex te ortus 
est sol justítiae Christus 
Deus noster. Allelúja.

E v a n i
■j* Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 1.
In illo témpore: Exsúr- 

gens Maria, ábiit in mon- 
tána cum festinatióne in 
civitáiem Juda: et intrávit 
in domům Zachariae, et 
salutávit Elísabeth. Et fac- 
tum est, ut audívit saluta- 
tiónem Maríae Elísabeth, 
exsultávit infans in útero

mému! Je f hlas tvůj sladký 
a tvář tvá spanilá."

S t u p ň o v ý  z p ě v
Požehnaná a úctyhodná 

js i, Panno Maria, která 
js i bez porušení cudnosti 
shledána byla Matkou 
Spasitele. Ý . Panno, Ro
dičko Boží, ten, jehož ne
obsáhne celý svět, stav 
se člověkem, uzavřel se 
v život tvůj.

Aleluja, aleluja.
Uf. Blažená jsi, svátá 

Panno Maria a všeliké 
chvály nejhodnější, neboř 
z tebe vzešlo slunce spra
vedlnosti, Kristus, Bůh náš. 
Aleluja.

e l i u m
t  Slova sv. Evangelia 

podle Lukáše. 1, 39-47.
Za onoho času Maria 

povstavši odešla s chva
tem na hory do města Ju- 
dova a vešedši do domu 
Zachariášova, pozdravila 
Alžbětu. I stalo se, jak 
uslyšela Alžběta pozdra
vení Mariino, dítko za
plesalo v životě jejím  a
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ejus: et repléta est Spirilu 
Sancto Elísabeth, et excla- 
mávif voce magna, et dixif: 
Benedícta tu inter mulíe- 
res, et benedíctus fructus 
ventris tui. Et unde hoc 
mihi, ut véniat mater Do
mini mei ad me? Ecce 
enim ui facta est vox sa- 
lutatiónis tuae in aúribus 
meis, exsultávit in gaúdio 
infans in útero meo. Et 
beáta,quae credidísti,quó- 
niam perficiéntur ea, quae 
dieta šunt tibi a Domino. 
Et ait Maria: Magníficat 
ánima mea Dominům: et 
exsultávit spiritus meus in 
Deo salutári meo.

El dicilur C re d o .

O f f e r t o r i u m
Beáta es, virgo Maria, 

quae omnium portásti 
Creatórem: genuísti qui te 
fecit, et in aetérnum pér- 
manes virgo.

S e c r e t a
Unigéniti tui, Dómine, 

nobissuccúrrat humánitas: 
ut qui natus de Vírgine ma- 
tris integritátem non mí- 
nuit, sed sacrávit, in Visi- 
tatiónis ejus solémniis, no- 
stris nos piáculis éxuens, 
oblatiónem nostram tibi fá-

Alžběta byla naplněna 
Duchem Svatým. I zvola
la hlasem velikým řkouc: 
„Požehnaná’s ty mezi že
nami a požehnaný plod 
života tvého. A odkud mi 
to, aby Matka Pána mého 
přišla ke mně? Neboř aj, 
jak došel hlas pozdravu 
tvého do mých uší, zaple
salo radostí dílko v životě 
mém. A blahoslavená, kte
rá js i uvěřila, neboř se 
vyplní ty věci, které tobě 
byly pověděny od Pána." 
I řekla Maria: „Velebí du
še má Hospodina, a duch 
můj zaplesal v Bohu, Spa
siteli mém."

Následuje C red o *

O b ě t o v á n í
Blahoslavená jsi, Panno 

Maria, která jsi nosila 
Stvořitele veškerenstva; 
porodila js i toho, jenž tě 
stvořil, a na věky zůstá
váš Pannou.

T i c h á  m o d l i t b a
Člověčenství Jednoroze

ného tvého, Pane, přispěj 
nám ku pomoci, aby fen, 
jenž narodiv se z Panny, 
neporušenosti matky ne
zmenšil, nýbrž posvětil, o 
slavnosti jejího Navštívení 
nás od vin hříchů našich
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ciat accéptam Jesus Chri- očistil a oběř naši tobě 
stus, Dóminus noster: Qui příjemnou učinil, Ježíš Kri- 
lecum vivit, et regnat . . .  stus, Pán náš, jenž s tebou 

živ jest a kraluje. . .
Preface o blahoslav. Panně Mařil, sir. 43.

C o m m u n  io 
Beáta víscera Maríae 

Vírginis, quae portavérunt 
aetérni Patris Fílium.

P o s t c o m m u n i o  
Súmpsimus, Dómine, ce- 

lebritátis ánnuae votíva sa- 
craménta: praesta, quae- 
sumus; ut et temporális 
bitae nobis remédia prae- 
veant, et aetémae. P er 
Dominům nostrum. . .

K p r i j i m a n i  
Požehnané útroby Marie 

Panny, jež nosily Syna 
věčného Otce.

P o  p ř i j í m á n í  
Přijali jsme, Pane, zá- 

světné svátosti výroční 
slavnosti, i uděl, prosíme, 
aby nám poskytly léků pro 
život časný i věčný. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .

D n e  4. č e r v e n c e

Sv. Prokopa, opata, patrona Českého
„Blahoslaven člověk, jenž se bojí Boha, 
jenž v přikázáních jeho libuje si velice.“

Sv. Prokop narodil se v Chotouni u Kouřimě. Po svém vysvěceni 
na kněze vzal na sebe mnisské roucho sv. Benedikta a žil poustev- 
nickým životem v sázavských lesích. Tam je j nalezl jednou při lovu 
kníže Oldřich a dal mu tam vystavěli kostel a klášter, jehož prvním 
opatem se sv. Prokop stal. Jeho pověst jako světce se záhy šířila, 
takže mnoho lidí putovalo tehdy na Sázavu. Z kláštera šířila se do 
okolí znalost rolnictví, stavitelství, sochařství, řezbářství o malířství. 
Sv. Prokop zemřel svátou smrtí r. 1053.
Introi tus.  Ps. 36,30-31. Vstup.  Ž. 36, 30-31.

Os jusii meditábitur sa- Ústa spravedlivého pro- 
piéntiam, et Iingua ejus nášejí moudrost a jazyk 
loquétur judícium: lexD ei jeho mluví, co pravé jest; 
ejus in corde ipsíus. zákon Boha jeho je  v srdci 

jeho.
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Ps. ib. 1. Noli aemulári in 
malignántibus: neque zelá- 
veris faciéntes iniquitátem.

y . Gloria Patři . . .

Oratio
Perféctam in nobis, Dó- 

mine, virtútis tuae operáre 
medélam: ut qui praeclára 
beáti Procópii Abbátis me
rita venerámur, ipsíus ad- 
júti suffrágiis, a cunctis 
animárum nostrárum lan- 
guóribus liberémur. Per 
Dominům nostrum. . .

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 45, 1-6.

Diléctus Deo, et homí- 
nibus, cujus memória in 
benedictióne est. Símilem 
illum fecit in gloria sanc- 
tórum, et magnificávit eum 
in timóre inimicórum, et in 
verbis suis monstra plácá- 
vit. Glorificávil illum in 
conspéctu regum, et jussit 
illi coram pópulo suo, et 
osténdit illi glóriam suam. 
In fide et ienitáte ipsíus 
sanctum fecit illum, et elé* 
git eum ex omni carne. 
Audívit enim eum, et vo- 
cem ipsíus, et indúxit illum 
in nubem. Et dědit illi co
ram praecépta, et legem 
vitae et disciplínae.

i*
Z. tamt. 1. Nezáviď zlým 

a nežárli na ty, kdož páší 
nepravost.

ý. Sláva Ot c i . . .

Modl i t ba
Vytvoř v nás, Pane, do

konalý lék síly své, aby
chom, kteří přeslavné zá
sluhy svátého Prokopa, 
opata, uctíváme, podpo
rováni jeho přímluvami, 
ode všech mdlob duší 
svých zproštěni byli. Skrze 
Pána našeho . . .

Č t e n í
z knihy Sirachovcovy.
Milý Bohu byl i lidem, 

jehožto památka je  v po
žehnání. Proslavil ho po
dobně jako svaté, a vel
kým učinil ho na postrach 
nepřátel. Slovy jeho pří
šerné úkazy zkrotil, slav
ným učinil ho před králi. 
Dal mu přikázání pro svůj 
národ, a svou velebnost 
mu ukázal. Pro jeho věr
nost a tichost si zasvětil 
je j, vyvolil ho z veške
rého lidstva. Dopřál mu 
slyšet Boha, mluvu jeho, 
kázal mu též, aby vstoupil 
do oblaku. Dále — tváří 
v tvář mu dal přikázání, 
zákon života a osvícení.
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Gr a du a l e .  P s .20,4-5.
Dómine, praevenísti eum 

in benedictiónibus dulcé- 
dinis: posuísli in cápite 
ejus corónam de lápide 
preiióso. $r. Vitam pétiit a 
te, et tribuísti ei longitú- 
dinem diérum in saeculum 
saeculi.

Allelúja, alleiúja.
Ps. 91 ,13 . Justus ut 

palma florébit, sicut ced- 
rus Líbáni multiplicábitur. 
Allelúja.

S t u pňo v ý  zpěv. Ž. 20.
Pane, se sladkým po

žehnáním jsi mu přišel 
vstříc; vstavil jsi na hlavu 
jeho korunu z kamení dra
hého. y . Života žádal od 
tebe, i dal js i mu dlouhé 
dny na věky věkův.

Aleluja, aleluja.
y . Ž. 91, 13. Spraved

livý jako palma pokvete, 
jako cedr na Libanu po
roste. Aleluja.

E v a n g
t  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Malth. c. 19.
In illo témpore: Dixit 

Petrus ad Jesum: Ecce nos 
relíquimus omnia, et se- 
cúti sumus te: quid ergo 
erit nobis? Jesus autem 
dixit illis: Amen dico vo- 
bis, quod vos, qui secúti 
estis me, in regeneratióne, 
cum séderit Fílius hóminis 
in sede majestátis suae, 
sedébitis et vos super se- 
des duódecim, judicántes 
duódecim tribus Israel. Et 
omnis, qui relíquerii do
mům, vel fratres, aut so- 
róres, aut patrem, aut ma- 
trem, aut uxórem, aut fílios, 
aut agros, propter nomen 
meum, céntuplum accípiet,

e l i u m
•j- Slova sv. Evangelia 

podle Matouše. 19,27-29.
Za onoho času Petr 

řekl Ježíšovi: „Hle, my 
jsme opustili všecko a ná
sledovali jsme tebe; čeho 
se nám tedy za to do
stane?" Ježíš pak řekl 
jim : „Amen pravím vám, 
že vy, kteří jste mne ná
sledovali, při znovuzroze
ní, kdy Syn člověka za
sedne na slavné stolici 
své, seděti budete i vy 
na dvanácti stolicích, sou
díce dvanáctero pokolení 
israelských. A každý, kdo 
opustí dům neb bratry neb 
sestry neb otce neb matku 
neb manželku neb dítky 
neb pole pro jméno mé,
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et vilám aeiérnam possi- 
débil.

Et dlcllur C re d o .

Of f e r l o r i um.  Ps. 20.
Desidérium ánimae ejus 

Iribuísti ei, Dómine: et vo- 
lunláie labiórum ejus non 
fraudásti eum: posuísti in 
cápite ejus corónam de 
lápide preiióso.

S e c  r é t a
Accépla sit tibi, Dómine 

quáesumus, oblátio haec 
salutáris, quae ut nobis 
ubérius profíciat, apud mi- 
sericórdiam luam beátus 
Procópius Abbas precátor 
accédat. Per Dominům . . .
Co mmu ni o .  Luc. 12, 42.

Fidélis servus et pru- 
dens, quem constítuit dó- 
minus super famíliam 
suam, ut det iilis in tém- 
pore trítici mensúram.

P o s t c o m m u n i o
Coeléstis mensae pasti 

delíciis débitae tibi, Dó
mine, servitútis propósi- 
tum innovámus, et beáti 
Procópii Abbátis exémplo 
ac patrocínio, adhaerére 
semper confídimus Domi
no nostro Jesu Christo Fí- 
lio tuo: Qui tecum vivit 
et regnat . . .

stokrát více vezme a život 
věčný v dědictví dostane."

Následuje C r e d o .

Ob ě t o v á n í .  Ž. 20, 3 a 4.
Přání jeho srdce js i mu 

udělil, Pane, a žádosti rtů 
jeho jsi mu neodepřel; 
vstavil js i na hlavu jeho 
korunu z kamení drahého.

T i c h á  m o d l i t b a
Příjemná buď tobě, pro

síme, Pane, tato spasná 
oběť, která, aby nám hoj
něji prospěla, nechť svátý 
Prokop, opat, u tvého mi
losrdenství jest přímluv
cem. Skrze Pána . . .

K př i j í má ní .  Luk.12.
Věrný služebník a opatr

ný, je jž  pán ustanovil nad 
čeledí svou, aby jim dá
val včas míru pšenice.

P o  p ř i j í m á n í
Nasyceni rozkošnostmi 

nebeského stolu, Pane, ob
novujeme úmysl povinné 
ti služebnosti a po příkla
dě a pod ochranou svá
tého Prokopa, opata, dou
fáme, že vždycky budeme 
Inouti k Pánu našemu Je 
žíši Kristu, Synu tvému. 
Jenž s tebou živ j e s t . . .
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D n e  5. č e r v e n c e

Sv. Cyrila a Metoděje,
biskupů, vyznavačů, apoštolů slovanských

.MUoval je  Pán a okrášlil je ;  
šatem sláv; přioděl je l  A leluja!'

Sv. Cyril (původně se jmenoval Konstantin) a Metoděj byli sy* 
nové vojenského náčelníka ze Soluně. Byli vychováni ve zbožnosti 
a světských vědomostech. Oba se stali kněžími. Sv. Metoděj pů
sobil nejprve v Bulharsku, kdež pokřtil krále Borise; sv. Cyril 
odebral se k Černému moři, odkud přinesl tělo sv. Klementa. Na 
žádost moravského knížete Rostislava odebrali se oba bratří r. 863 
na Moravu, jelikož zaváděli slovanskou bohoslužbu, byli od ně
meckých biskupů obžalováni v Rtmě, kam se musili odebrali k od
povídání. Papež se však přesvědčil o je jich  pravověrnosti a velice 
je vyznamenával. Sv. Cyril vstoupil do kláštera, kdež brzo zemřel, 
a sv. Metoděj byl vysvěcen na biskupa o poslán do Panonie. Ně
meckými biskupy byl uvězněn, ale na rozkaz papežův opět pro
puštěn. R. 874 byl poslán jako arcibiskup na Moravu. Pcikřtil asi 
také českého knížete Bořivoje a jeho choť sv. Ludmilu. Ještě 
jednou byl v Římě obžalován, ale opět ospravedlněn. Zemřel r. 885 
na Velehradě.
i nt roi t us .  Ps. 131,9-10.

Sacerdótes tui, Dómine, 
índuant justítiam, et Sancti 
tui exsúltent: propter Da
vid servum luum, non avér- 
tas fáciem Christi tui.

Ps. ib. 1. Meménto Dó
mine David; et omnis man- 
suetúdinis ejus.

Gloria Patři . . .

Vst up.  Ž. 131, 9-10.
Kněží tvoji, Pane, nechť 

obléknou se ve spravedl
nost a svati tvoji ať plesa
jí. Pro Davida, služebníka 
svého, neodvracej tváře 
od Pomazaného svého.

Ž. tamt. 1. Pamětliv buď, 
Pane, Davida a všeliké 
zbožnosti jeho.

Uf. Sláva Ot c i . . .

O r a  t i o
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui Slavóniae gen- 
tes per beátos Confessó- 
res tuos atque Pontífices 
Cyríllum et Methódium ad

M o d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž jsi skrze své svaté 
vyznavače a biskupy Cy
rila a Metoděje dal slo
vanským národům přijití
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agnitiónem iui nóminis ve- 
níre fribuísti: praesta; ut 
quorum festivitáte gloriá- 
mur, eórum consórtio co- 
pulémur. Per Dominům..

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apoštol i 
ad Hebraeos. c. 7,23-27.

Fratres: Plures facti 
šunt sacerdótes, idcírco 
quod mořte prohiberéntur 
permanére: Jesus autem 
eo quod máneat in aeiér- 
num, sempitémum habet 
sacerdótium. Unde et sal- 
váre in perpétuum potest 
accedénfes per semet- 
ípsum ad Deum: semper 
vivens ad interpellándum 
pro nobis. Talis enim de- 
cébat, ut nobis esset pón- 
tifex, sanctus, ínnocens, 
impoliútus, segregátus a 
peccatóribus, et excélsior 
coelis factus: qui non ha
bet necessitátem quotídie, 
quemádmodum sacerdó- 
fes, prius pro suis delíctís 
hóstias offérre, deínde pro 
pópuli: hoc enim fecit se- 
mel, seípsum offeréndo, 
Jesus Christus Dóminus 
noster.
Gr a d u ale.  Ps. 131, i6-i7.

Sacerdótes ejus índuam 
salutári: et Sancfi ejus ex

it poznání svého jména, 
uděl, abychom, z jejich 
slavnosti se radujíce, ta
ké v jejich společnost při
pojeni byli. Skrze Pána..

Č t e n í
z listu sv. Pavla Apoštola 
k Židům. 7, 23-27.

Z potomků Leviových 
učiněno jest kněžími mno
ho, poněvadž jim smrt 
bránila, aby nezůstávali, 
tento však má kněžství ne
pomíjející, poněvadž zů
stává navěky;  proto také 
může dokonale spasit ty, 
kteří přistupují k Bohu 
skrze něho, jsa  vždycky 
živ, aby za ně orodoval. 
Takový zajisté příslušel 
nám velekněz, svátý, ne
vinný, neposkvrněný, od
dělený od hříšníků a vy
výšenější nad nebesa, jenž 
nemá potřebí každého dne, 
jako velekněží, konati obě
ti nejprve za hříchy svoje, 
potom (za hříchy) lidu; 
toto učinil najednou, obě- 
tovav sebe sama (Ježíš 
Kristus, Pán náš).

S t upňov ý  zpěv.  Ž. 131.
Kněze jeho obléknu 

v spásu a svati jeho ra-
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sultatióne exsultábunt. s .  dosti plesati budou. Uf. Od 
Illuc prodúca’m cornu Da- tamtud dám vzrůsti moci 
vid: parávi lucérnam Chri- Davidově, připravím světlo 
sto meo. pro Pomazaného svého.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
t .  Ps. 109,4.Jurávit Dó- # . Ž. 109, 4. Přisáhl 

minus, et non poenitébit Pán a nebude toho že- 
eum: Tu es sacérdos in leti: „Ty budiž knězem 
aetémum, secúndum órdi- na věky, podle řádu Mel- 
nem Melchísedech. Alle- chisedechova." Aleluja, 
lúja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 10.
In illo témpore: Desi- 

gnávit Dóminus et álios 
septuagínta duos: et mísit 
illos binos ante fáciem 
suam in omnem civitátem 
et locum, quo erat ipse 
ventúrus. Et dicébat illis: 
Messis quidem muita, ope- 
rárii autem pauci. Rogáte 
ergo Dominům messis, ut 
mittat operários in messem 
suam. Ite: ecce  ego mitto 
vos sicut agnos inter lupos. 
Nolíte portáre sácculum, 
neque peram, neque cal- 
ceaménta, et néminem per 
viam salutavéritis. In quam- 
cúmque domům intravéri- 
tis, primům d ícite : Pax 
huic dómui: et si ibi fúerit 
řílius pacis, requiéscet su
per illum pax vestra: sin 
autem, ad vos reverfétur.

+  Slova sv. Evangelia 
podle Lukáše. 10,1-9.

Za onoho času Pán vy
volil ještě jiných sedm
desát dva a poslal je  po 
dvou před sebou do kaž
dého města i místa, kam 
hodlal.sám přijití. 1 pravil 
jim : „Žeň sice mnohá jest, 
ale dělníků málo. Proste 
tedy Pána žní, aby poslal 
dělníky na žeň svou. Jdě
te; aj já  posílám vás jako 
ovce mezi vlky. Nenoste 
(s sebou) měšce, ani moš
ny, ani obuvi, a nikoho 
na cestě nepozdravujte. 
Do kteréhokoli pak domu 
vejdete, napřed řekněte: 
.Pokoj domu tomuto'. A 
bude-li tam člověk pokoje 
hodný, spočine na něm 
pokoj váš, pakli ne, vrátí 
se k vám. V tom domě 
pak zůstávejte jedouce a
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In eádem autem domo ma- 
néte, edéntes et bibéntes 
quae apud illos šunt: di- 
gnus est enim operárius 
mercéde sua. Nolíle Irán- 
sire de domo in domům. 
Et in quamcúmque civitá- 
tem intravéritis, et suscé- 
perint vos, manducáte quae 
apponúntur vobis: et ču
ráte infírmos, qui in illa 
šunt, et dícite illis: Appro- 
pinquávit in vos regnum 
Dei. Et dicllur C re d o .

Of f e r t o r i um.  Ps. 67, 36.
MirábilisDeus in Sanctis 

suis: Deus Israel, ipseda- 
bit virtútem et fortitúdi- 
nem plebi suae: benedíc- 
tus Deus.

S e c r e t a
Preces nostras, quaesu- 

mus Dómine, et tuórum 
réspice oblatiónes fidé- 
lium: ut tibi gratae sint in 
tuórum festivitáte Sanctó- 
rum, et nobis cónferant 
tuae propitiatiónis auxí- 
lium. Per Dominům . . .

Communi o .  Matth. 10.
Quod dico vobis in té- 

nebris, dícite in lúmine, 
dicit Dóminus: et quod in 
auře audítis, praedicáte 
super tecta.

pijíce, co m ají; neboť ho
den jest dělník mzdy své. 
Nepřecházejte z domu do 
domu. A do kteréhokoli 
města vejdete a přijmou 
vás, (tam) jezte, co vám 
předloží, a uzdravujte ne
mocné, kteří jsou v něm, 
a rcete jim : .Přiblížilo se 
k vám království Boží.“

Následuje C r e d o .

Ob ě t o v á n í .  Ž .67,36.
Divuplný jest Bůh ve 

svých Svatých. Bůh Israe- 
lův dává moc a sílu lidu 
svému! Pochválen budiž 
Bůh.

T i c h á  m o d l i t b a
Na naše modlitby, pro

síme, Pane, a na oběti 
svých věrných shlédni, aby 
tobě byli o slavnosti tvých 
Svatých příjemné, nám pak 
zjednaly tvé slitovnosti po
moc. Skrze Pána našeho 
ježíše Krista . . .

K př i j í mání .  Mat. 10,27.
Co vám pravím ve 

tmách, povězte na světle 
a co slyšíte v ucho, hlá
sejte na střechách.
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P o s t c o m m u n i o  
Quaesumus, omnípotens 

Deus: ut, qui nobis mú- 
nera dignáris praebére 
coeléstia, intercedéntibus 
sanctis tuis Cyríllo et Me- 
Ihódio, despícere terréna 
concédas. Per Dominům 
nostrum. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Prosíme, všemohoucí 

Bože, abys, jenž nám rá
číš skýtati dary nebeské, 
dal nám na přímluvu svá
tých svých Cyrila a Meto
děje i pohrdati věcmi po
zemskými. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .

D n e  15. s r p n a

Nanebevzetí blahoslav. Marie Panny
•Vzala jest Maria na nebe, 
radují se  andělé, aleluja!*

Dnes slaví Církev svátá zesnulí a slavné přijeli neposkvrněné 
Panny do Nebe, kdež byla korunována za Královnu Nebe i země. 
Od prvých dob křesťanství věřící jsou přesvědčeni, že s neposkvrně
nou dusí Panny bylo vzato na Nebe i je jí  přesvaté a neporušené 
tělo. Není myslitelno, aby ta, která byla prosta nejen každého 
osobního, ale i dědičného hříchu a z jejíhož liliového těla utvo
řila Nejsv. Trojice tělo Bohočlověka, trpěla pod stejnou kletbou 
hříchu, jako druzí hříšnici. Prošla sice branou smrti, aby se ve 
všem podobala svému božskému Synu, ale je  vyloučeno, aby je jí 
tělo až do soudného dne sdílelo trest smrti a hniloby, jejichž pří
činou je  hřích dědičný, jehož je  ona jediná ze všech lidí světa prosta. 
O dnešním svátku se tedy všichni radujeme, že Syn Boží vzal na 
nebesa duši 1 tělo toho nejpokornějšího a nejčistšího stvoření, svou 
panenskou Matku, a že ji učinil Královnou všech andělských kůrů 
a všech zástupů světců. Celá dnešní bohoslužba je  prodchnuta 
mírem a vítězoslávou.

I n t r o i t u s  Vs t up
Gaudeámus omneš in Radujme se všichni v 

Domino diem festům ce- Pánu, slavíce svátek na 
lebrántes sub honóre beá- počest blahoslavené Marie 
tae Maríae Vírginis: de cu- Panny, z jejíhož Nanebe- 
jus Assumptióne gaudent vzetí radují se andělé a 
Angeli, et collaúdant Fí- vespol chválí Syna Bo- 
lium Dei. žího.
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Ps. 44, 2, Eructávit cor 
meum verbum bonům: di- 
co ego opera mea Regi. 

f .  Gloria Patři , . .

O r a t i o
Famulórum tuórum, quae- 

sumus Dómine, delíctis 
ignósce: ut qui libí placé- 
re de áctibus nostris non 
valémus; genitrícis Fílii tui 
Domini nostri iníercessió- 
ne salvémur. Qui tecum 
vivit et regnat. . .

L é c t i o
libri Sapiéniiae. 24, llb -2 .

In omnibus réquiem 
quaesívi, et in haereditáte 
Domini morébor. Tunc 
praecépit, et dixit mihi 
Creáfor omnium: et qui 
creévit me, requiévit in 
tabernáculo meo, et dixit 
mihi:  In Jacob inhábita, 
et in Israel haereditáre, et 
in eléctis meis mitte ra- 
díces. Et sic in Sión fir- 
máta sum, et in civitáte 
sanctificáta simíliter re- 
quiévi, et in Jerusalem po- 
téstas mea. Et radicávi in 
pópulo honorificáto, et in 
parte Dei mei haeréditas 
illíus, et in plenitúdine 
sanctórum deténtio mea. 
Quasi cedrus exaltáta sum

2. 44, 2. Srdce moje 
kypí slastí, dílo svoje vě
nuji Králi.

Sláva Ot c i . . .

M o d l i t b a
Odpusf, prosime, Pane, 

provinění svých služební
ků, abychom, kteří se to
bě skutky svými líbiti ne
můžeme, spaseni byli pří
mluvou Rodičky Syna tvé
ho, Pána našeho. Jenž 
s tebou živ j e s t . . .

Č t e n í
z knihy Sirachovcovy.
U těch všech jsem hle

dala stálé bydliště, kde, 
v kterém údělu Páně bych 
mohla přebývat. Tehdy mi 
vykázal Tvůrce vesmíru 
stánek, a můj Původce 
mne usadil v něm. Řekl 
mi totiž: „V Jakobovi pře
bývej, v Israeli dědičný 
měj úděl, [a v mých vy
volencích kořeny zapusť!]” 
Od počátku, před věky 
jsem stvořena, na věky 
pak býti nepřestanu. Ve 
svatostánku před ním služ
bu jsem konala, a byla 
na Siónu tak ubytována. 
V městě svátém taktéž 
jsem se vkořenila, v úděl 
Boha mého, v dědictví je-
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in Líbáno, et quasi cyprés- 
sus in monte Sión. Quasi 
palma exaltáta sum in Ca- 
des, et quasi planlátio ro- 
sae in Jéricho. Quasi oliva 
speciósa in campis, et qua
si plátanus exaltáta sum 
juxta aquam in platéis. Si- 
cut cinnamómum et bálsa- 
mum aromatízans odérem 
dedi: quasi myrrha elécta 
dedi suaviiátem odóris.

Gr a d u a l e .  Ps.44,s,iieti2.
Propter veritátem, et 

mansuetúdinem, et justí- 
tiam, et dedúcet te mira- 
bíliler déxtera tua. Ý. Audi 
Fília, et vide, et inclína 
aurem tuam: quia concu- 
pívit Rex spéciem tuam.

Allelúja, allelúja.
Assúmpta est Maria 

in coelum, gaudet exérci- 
citus Angelórum. Allelúja.

ho, [a mezi zástupy svá
tých zdržuji se]. Jak cedr 
na Libanu jsem vyvýšena, 
a jako cypřiš na hermon- 
ské hoře. Jak palma v En- 
gaddi jsem  vyvýšena, a 
jako růže štěpovaná v Je
richu; jako spanilá oliva 
na rovinách, a jako javor 
tam, kudy vody se berou. 
Jako skořice, jak vonný 
balšám voním, jak myrha 
výborná líbeznou vůni dá
vám.
S t upňov ý  zpěv. Ž. 44.

Pro pravdu, mírnost a 
spravedlnost, nechť pro
vází tě podivuhodně pra
vice tvá. # . Slyš, dcero 
a viz a nakloň ucha své
ho, neboť Král zatoužil po 
kráse tvé.

Aleluja, aleluja.
Uf. Vzata jest Maria do 

nebe, radují se voje an
dělské. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 10. podle Lukáše. 10, 38-42.
Evangelium o Marii a Martě, sestrách Lazarových, bylo od prvých 

počátku bráno za obraz života rozjímevého a činného. Obé muže 
však býtí ladně v téže duši spojeno. Tak tomu bylo u blahoslavené 
Panny a proto Církev ěte dnešní odstavec Evangelia. Zvláště se 
na ni hodí poslední slova: „Maria nejlepší stránku vyvolila, která 
nebude odňata od ní."

In illo témpore: Intrávit Za onoho času Pán Je- 
Jesus in quoddam castél- žíš vešel do jednoho mě-
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lum: et múlier quaedam, 
Martha nómine, excépil 
illum in domům suam: ei 
huic erat soror, nómine 
Maria, quae étiam sedens 
secus pedes Domini, au- 
diébat verbum illíus. Mar
tha autem satagébat circa 
frequens ministérium: quae 
stelil, et ait:  Dómine, non 
esl tibi curae, quod soror 
mea relíquit me solam mi- 
nistráre? Die ergo illi, ut 
me ádjuvet. Et respóndens 
dixit illi Dóminus: Martha, 
Martha, solícita es, et tur- 
báris erga plúrima. Porro 
unum est necessárium. Ma
ria óptimam partem elégit, 
quae non auferéfur ab ea.

Et dleitur C re d o .

Of f e r t o r i  um
Assúmpta est Maria in 

coelum: gaudent Angeli, 
collaudántes benedícunt 
Dominům. Allelúja.

S e c r e t a
Subvéniat, Dómine, ple- 

bi tuae Dei genitrícis orá- 
iio: quam etsi pro condi- 
tióne cam is migrásse co- 
gnóscimus; in coelésti glo
ria apud te pro nobis in- 
iercédere sentiámus. Per 
eúmdem Dominům. . .

stečka, a žena jedna jmé
nem Marta přijala je j do 
domu svého. A ta měla 
sestru jménem Marii, kte
rá posadivši se k nohám 
Páně poslouchala slova 
jeho. Ale Marta zabírala 
se hojnou obsluhou; při
stoupivši pak k němu pra
vila: „Pane, nedbáš-li to
ho, že sestra má nechala 
mě samu sloužili? Řekni 
jí  tedy, af mi pomůže." 
Ježíš však odpověděv, řekl 
j í :  „Marto, Marto, pečlivá 
jsi a znepokojuješ se ve 
mnoha věcech, ale jednoho 
jest potřebí. Maria nej
lepší stránku vyvolila, kte
rá nebude odňata od ní.“

Následuje C r e d o .

O b ě t o v á n í
Vzata jest Maria do ne

be, radují se voje anděl
ské; chválí a blahoslaví 
vespol Pána, aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Nechf přispěje, Pane, 

lidu tvému modlitba Ro
dičky Boží, abychom, ač
koliv víme, že podle po
vahy těla se od nás ode
brala, pociťovali, že se vne- 
beské slávě u tebe za nás 
přimlouvá. Skrze téhož. . .

Preface o blahoslavené Panně Mařil, str. 45.
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Communi o .  Luc. 10, 42.
Optimam partem elégit 

sibi Maria, quae non aufe
rétur ab ea in aetérnum.

P o s t c o m m u n i o  
Mensae coeléstis partí- 

cipes effécti, implorámus 
cleméntiam tuam, Dómine 
Deus noster: ut qui As- 
sumptiónem Dei genitrícis 
cólimus, a cunctis malis 
imminéntibus, ejus inter- 
cessióne liberémur. Per 
eúmdem Dominům . . .

K př i j í mání .  Luk. 10,42.
Maria nejlepší stránku 

vyvolila, která nebude od
ňata od ní.

P o  p ř i j í m á n í  
Stolu nebeského účastni 

se stavše, vzýváme dobro
tivost tvou, Pane, Bože 
náš, abychom, kteří Na
nebevzetí Boží Rodičky 
slavíme, je jí  přímluvou od 
všeho hrozícího zla vysvo
bozeni byli. Skrze téhož 
Pána našeho. . .

Dne 8. záři

Narození blahoslavené Panny Marie
„Narození (voje, panenská Bohorodicko, 
radost celému světu zvěstovalo."

Panna Maria ukázala se na nebi spásy před Spasitelem, jako 
přichází ranní červánek před zlatým sluncem; nebyla sluncem, ale 
měla všecko svoje světlo od božského Slunce — Krista. Před je jí 
září pobledl jas všech světců Starého I Nového Zákona. Nevyšlo 
krásnějšího a milostnějšího tvora z rukou Stvořitelových, nebof tato 
Panna-Ponen byla určena za Matku Bohočlověka. Nejsvétější Trojice 
ji  vybavila tím nejkrásnějším, co měla pro stvoření připraveno. 
Spojme svou radost s jásáním Církve 1

I n t r o i t u s .  Sedulius V s t u p .  Sedulius
Salvě, sancta parens, Zdráva buď, svátá Ro- 

eníxa puérpera Regem: dičko, porodivší Krále, 
qui coelum terrámque re- jenž vládne nebem i ze- 
git in saecula saeculórum. mí na věky věkův.

Ps. 44, 2. Eructávit cor Ž. 44, 2. Srdce moje 
meum verbum bonům: di- kypí slastí, věnuji svědilo 
co ego opera mea Regi. Králi, 

y . Gloria Patři . . .  y . Sláva O t c i . . .
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O r a t i o
Fámulis fuis, quaesumus 

Dómine, coeléstis grátiae 
munus impertíre: ut quibus 
beátae Vírginis partus éx- 
slilit salútis exórdium, Na- 
tivitátis ejus volíva solém- 
nitas pacis iríbuat incre- 
méntum. Per Dominům . .

L é c t i  o
Iibri Sapiéntiae. Prov. 8.

Dóminus possédít rne in 
inítio viárum suárum, ánte- 
quam quidquam fácerei a 
princípio. Ab aeférno ordi- 
náia sum, et ex aniíquis, 
ánlequam terra fíeret. Non- 
dum erant abyssi, et ego 
jam concépta eram: nec- 
dum fontes aquárum erú- 
perant: necdum montes 
gravi mole constiterant: 
ante colles ego parfurié- 
bar: adhuc terram non fé- 
cerat, et flúmina, et cárdi- 
nes orbis terrae, Quando 
praeparábat coelos, áde- 
ram: quando čerta lege, 
et gyro vallábat abýssos: 
quando aethera firmábat 
sursum, et librábat fontes 
aquárum: quando circúm- 
dabat maří terminům suum, 
et legem ponébat aquis, 
ne transírent fines suos: 
quando appendébat fun-

M o d l i t b a
Služebníkům svým, pro

síme, Pane, daru nebeské 
milosti uděl, aby těm, jimž 
porod blahoslavené Panny 
stal se počátkem spásy, 
památná slavnost jejího 
Narození přinesla rozmno
žení pokoje. Skrze P á n a . .

č t e n í
z knihy Přísloví. 8, 22-35.

Pán měl mne na po
čátku díla svého, prve než 
byl co činil, od pradávna. 
Od věčnosti ustanovena 
jsem, od věků, prve nežli 
země byla. Před mořem 
já  jsem zrozena již byla; 
prameny vod se ještě ne- 
prýštily, hory ještě  s obrov
skou tíží svou nestály, před 
pahorky já  jsem zrozena 
byla. (Bůh) ještě nebyl u- 
činil zemi, řeky, ani prvo
počátky zemského kruhu. 
Nebesa když zakládal, by
la jsem tam; když dával 
zákon, by obloha hradila 
vody, když vkládal sílu do 
mračen ve výšinách, vy
datnost pramenům vodním 
když odměřoval, moři když 
do kruhu hranice vykazo
val, zákon když stanovil 
vodám, by nepřešly mezí 
svých, a když odvažoval

524

daménta terrae. Cum eo 
eram cuncta compónens: 
et delectábar per síngulos 
dies, ludens coram eo omni 
témpore; ludens in orbě 
terrárum: et detíciae meae 
esse cum fíliis hóminum. 
Nunc ergo, fílii, audite me: 
beáti qui custódiunt vias 
meas. Audite disciplínám, 
et estóte sapiéntes, et no- 
líte abjícere eam. Beátus 
homo, qui audit me, et qui 
vígilat ad fores meas quo- 
tídie, et obsérvat ad po- 
stes óstii mei. Qui me in- 
vénerit, invéniet vitam, et 
haúriet salutem a Domino.

G r a d u a l e
Benedícta et venerábilis 

es, Virgo Maria: quae sine 
tactu pudóris invénta es 
mater Salvatóris. Virgo 
Dei génitrix, quem totus 
non capit orbis, in tua 
se clausit víscera factus 
homo.

Alielúja, allelúja.
ií. Felix es, sacra Virgo 

Maria, et omni laude di- 
gníssima: quia ex te ortus 
est sol justítiae, Christus 
Deus noster. Allelúja.

základy zem ě: s ním jsem 
byla všecko pořádajíc, ko
chala jsem  se rozkoší den 
každý, hrála jsem si před 
ním ustavičně, hrála jsem 
si na okruhu zemském, 
rozkoš majíc v pokolení 
lidském. Nyní tedy, děti, 
poslyšte mne!  Blahoslave
ni, kteří dbají cest mých! 
Slyšte poučení, a budete 
moudří; nechtějte jím opo- 
vrhovati 1 Blaze člověku, 
který poslouchá mne, kte
rý u dveří mých každý den 
bdí, pozor dává - u veřeji 
bran mých. (Neboř) mne 
kdo najde, nalezne život 
a dojde požehnání od 
Hospodina.

S t u p ň o v ý  z p ě v
Požehnaná a úctyhodná 

js i, Panno Maria, která 
js i bez porušení cudnosti 
shledána byla matkou Spa
sitele. Panno, Rodičko 
Boží, ten, jehož neobsáhne 
celý svět, stav se člověkem, 
uzavřel se v život tvůj.

Aleluja, Aleluja.
# . Blažena jsi, svátá 

Panno Maria, a všeliké 
chvály nejhodnější, neboř 
z tebe vzešlo slunce spra
vedlnosti, Kristus, Bůh náš. 
Aleluja.
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E v a n g e l i u m
•j* Inítium s. Evangélii -j- Počátek sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 1. podle Matouše. 1,1-16.

Liber generatiónis Jesu Soupis rodu Ježíše Kri- 
Christi fílii David, fílii sta, syna Davidova, syna 
Abraham. Abraham génuit Abrahamova. Abraham 
Isaac. Isaac autem génuit zplodil lsáka, Isák zplo- 
Jacob. Jacob  autem génuit dil Jakoba, Jakob zplodil 
Judam, et fratres ejus. Ju- Judu a bratry jeho. Juda 
das autem génuit Phares, pak zplodil Faresa a Žáru 
et Zaram de Thamar. Pha- z Thamary, Fares zplodil 
res autem génuit Esron. Ezrona, Ezron zplodil Ara- 
Esron autem génuit Aram. ma, Aram zplodil Amina- 
Aram autem génuit Amí- daba, Aminadab zplodil 
nadab. Aminadab autem Násona, Náson zplodil 
génuit Naásson. Naásson Salmona. Salmon zplodil 
autem génuit Salmon. Sal- Booza z Rahaby, Booz pak 
mon autem génuit Booz de zplodil Obéda z Ruthy, 
Rahab. Booz autem génuit Obéd zplodil Jessea, Jes- 
ObedexRuth. Oběd autem se zplodil Davida krále, 
génuit Jesse. Jesse autem David pak král zplodil 
génuit David regem. Da- Šalomouna z té, která bý- 
vid autem rex génuit Sa- vala Uriášovou. Šalomoun 
lomónem ex ea, quae fuit zplodil Roboama, Roboam 
Uríae. Sálomon autem gé- zplodil Abiáše, Abiáš zplo- 
nuit Róboam. Róboam au- dil Asu, Asa zplodil Jo- 
tem génuit Abíam. Abías safata, Josafat zplodil Jo- 
autem génuit Asa. Asa au- rama, Joram zplodil Oziá- 
tem génuit Jósaphat. Jó- še, Oziáš zplodil Joatha- 
saphat autem génuit Jo- ma, Joatham zplodil Acha- 
ram. Joram autem génuit za, Achaz zplodil Eze- 
Ozíam. Ozías autem génuit chiáše, Ezechiáš pak zplo- 
Jóatham. Jóatham autem dil Manassa, Manasses 
génuit Achaz. Achaz autem zplodil Amona, Amon zplo- 
génuit Ezechíam. Ezechías dil Josiáše, Josiáš pak 
autem génuit Manássen. zplodil Jechoniáše a bratry 
Manásses autem génuit jeho za stěhování baby-

Amon. Amon autem génuit loňského. A po stěhová- 
Josíam. Josías autem gé- ní babylonském Jechoniáš 
nuit Jechoníam, et fratres zplodil Salathiele, Sala- 
ejusinlransmigratióneBa- thiel zplodil Zorobábele, 
bylónis. Etposttransmigra- Zorobábel zplodil Abiuda, 
lionem Babylónis Jecho- Abiud zplodil Eliakima, 
nías génuit Saláthiel. Sa- Eliakim zplodil Azora, 
láthiel autem génuit Zo- Azor zplodil Sadoka, Sa- 
róbabel. Zoróbabel autem dok zplodil Achima, Achim 
génuit Abiud. Abiud autem zplodil Eliuda, Eliud zplo- 
génuit Elíacim. Elíacim au- dil Eleazara, Eleazar zplo- 
tem génuit Azor. Azor au- dil Mathana, Mathan zplo- 
tem génuit Sadoc. Sadoc dil Jakoba, Jakob pak 
autem génuit Achim. Achim zplodil Josefa, muže Ma- 
autem génuit Eliud. Eliud rie, z nížto se narodil Ježíš, 
autem génuit Eleázar. Elea- jenž slově Kristus, 
zar autem génuit Mathan.
Mathan autem génuit Ja 
cob. Jacob autem génuit 
Joseph virům Maríae, de 
qua natus est Jesus qui 
vocátur Christus. C r e d o . Následuje C re d o .

O f f e r t o r i u m  O b ě t o v á n í
Beáta es, Virgo Maria, Blahoslavená jsi, Panno 

quae omnium portásti Maria, která js i nosila 
Creatórem: genuísti qui Stvořitele veškerenstva; 
te fecit, et in aetémum porodila js i toho, jenž tě 
pérmanes Virgo. stvořil, a na věky zůstáváš

Pannou.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Unigéniti tui, Dómine, Člověčenství Jednoro- 

nobissuccúrrathumánitas: zeného tvého, Pane, při- 
ut qui natus de Vírgine, spěj nám ku pomoci, aby 
matris integritátem non mí- ten, jenž narodiv se z Pan- 
nuit, sed sacrávit; in Na- ny, neporušenosti matky 
tivitátis ejus solémniis, no- nezmenšil, nýbrž posvětil,
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stris nos piáculis éxuens, o slavnosti je jího Narození 
oblatiónem nostram tibi fá- nás od vin hříchů našich 
ciat accéptam Jesus Chri- očistil a oběf naši tobě pří- 
stus Dóminus noster. Qui jemnou učinil, Ježíš Kri- 
tecum vivit et re g n a t... stus, Pán náš, jenž s tebou 

živ jest a kralu je. . .
Preface o Panně Marii, sir. 45.

C o m r o u n i o  
Beáta víscera Maríae 

Vírginis, quae portavérunt 
aetérni Patris Fílium.

P o s t c o m m u n i o  
Súmpsimus, Dómine, ce- 

lebritátis ánnuae votíva sa- 
craménta: praesta, quae- 
sumus; uf et temporális 
vitae nobis remédia prae- 
beant, et aetérnae. Per 
Dominům nostrum . . .

K p ř i j í m á n í  
Požehnané útroby Marie 

Panny, jež nosily Syna 
věčného Otce.

P o  př i j í má n í  
Přijali jsme, Pane, zá- 

světné svátosti výroční 
slavnosti, i uděl, prosíme, 
aby nám poskytly léků 
pro život časný i věčný. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

Dn e  12.  zář í
n e b o  v n e d ě l i  po svát ku Na r o z e n í  P. Ma r i e  

Jména Panny Mane
.Zdrávas Maria, milosli plná!*

Význam jména Maria je  mnohotvárný: Mořská hvězda, Paní, 
Milostná, Krásná, Myrrhou vonící atd. jedno je  však jis té : křesťané 
neznají po jméně Ježíš krásnějšího a sladšího nad jméno Maria. 
Také před ním se třesou všecky mocnosti pekelné a s rozkoší mu 
naslouchají andělé a všichni, kdož Boha milují.

Tento svátek byl zaveden papežem Inocencem XI. z vděčnosti, 
že přímluvou neposkvrněné Panny byli roku 1683 poraženi Turci 
u Vídně.
Introi tus .  Ps.44,13,15,16. V s t u p .  Ž .44,13,15,16.

Vultum tuum depreca- Před tváří Ivou kořiti se 
búntur omneš dívites ple- budou tobě všechna kní-
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bis: adducéntur Regi vír- žata lidu. Přivedeny budou 
gines post eam: próximae za ní Králi panny, družky 
ejus adducéntur tibi in je jí uvedou se k tobě s ra- 
laetítia et exsultatióne. dosti a plesáním.

Ps. ib. 2. Eructávit cor Ž. tamt. 2. Srdce moje 
meum verbum bonům: di- kypí slastí, věnuji svědilo 
co ego opera mea Regi. Králi.

Gloria P atři. . .  íf. Sláva Ot c i . . .

O r a t i o
Concéde, quaesumus om- 

nipotens Deus: ut fidéles 
iui, qui sub sanctíssimae 
Vírginis Maríae Nómine 
et protectióne laetántur; 
ejus pia intercessióne, a 
cunctis malis liberéntur in 
terris, et ad gaúdia aetér- 
na perveníre mereántur in 
coelis. Per Dominům. . .

Připomínka neděle.

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 24, 23-31.

Ego quasi vitis fructifi- 
cávi suavitátem odóris: et 
llores mei, fructus honóris 
et honestátis. Ego mater 
pulchrae dilectiónis, et ti- 
móris, et agnitiónis, et 
sanctae spei. In me grátia 
omnis viae et veritátis: in 
me omnis spes vitae et vir- 
tútis. Transite ad me omneš, 
qui concupíscitis me, et a 
generatiónibus meis implé- 
mini: spiritus enim meus

M o d l i t b a
Uděl, prosíme, všemo

houcí Bože, aby tvoji vě
řící, kteří se radují ze 
Jména i ochrany nejsvě- 
tější Panny Marie, je jí  
dobrotivou přímluvou ze 
všeho zlého vysvobozeni 
byli na zemi a do radosti 
věčné zasloužili si přijití 
na nebi. Skrze Pána . . .

Č t e n í
z knihy Sirachovcovy. 24.

Já  jako kmen vinný ra
ším libovonně, z květů 
mých plody jsou skvost
né a přebohaté. Já  jsem 
matka krásného milování, 
bázně, poznání a svaté 
naděje. Ve mně je  všecka 
milost k životu pravdy, ve 
mně je  všecka naděje v ži
vot ctnosti. Přistupte ke 
mně všichni, kdož toužíte 
po mně, abyste plody mý
mi se nasytili. Neboť na
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super mel dulcis, et hae- 
réditas mea super mel el 
favum: memória mea in 
generatiónes saeculórum. 
Qui edunt me, adhuc esú- 
rient, et qui bibunt me, ad
huc sítient. Qui audil me, 
non confundétur: et qui 
operántur in me, non pec- 
cábunt. Qui elúcidant me, 
vitam aetémam habébunt.

G r a d u a l e
Benedícta, et venerébi- 

lis es, Virgo Maria, quae 
sine tactu pudóris, invénta 
es mater Salvatóris. # . Vir
go Dei génitrix, quem to- 
tus non capit orbis, in tua 
se clausit víscera factus 
homo.

Allelúja, allelúja.
ti. Post partům, Virgo, 

invioláta permansísfi: Dei 
génitrix intercéde pro no- 
bis. Allelúja.

mne myslili sladko je  nad 
med, a míti mne za podíl 
plást medu převyšuje. Pa
mátka má bude do po
sledních kolen. Kdož mne 
jedí, budou dále lačněti, a 
kdo mne pijí, budou dále 
žíznili. Kdo mne poslušen 
jest, nebude zahanben, a 
kteří o mne se namáhají, 
nezhřeší. Kteří mne vy
světlují, věčně žiti budou.

S t u p ň o v ý  z p ě v
Požehnaná a úctyhodná 

jsi, Panno Maria, která jsi 
bez porušení cudnosti shle
dána byla matkou Spa
sitele. íf. Panno, Rodičko 
Boží, ten, jehož neobsáhne 
celý svět, stav se člověkem, 
uzavřel se v život tvůj.

Aleluja, aleluja.
Porodivši, Panno, 

neporušenou js i zůstala. 
Boží Rodičko, oroduj za 
nás. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 1. podle Lukáše. 1, 26-38.
In illo témpore: Missus Za onoho času anděl 

est Angelus Gábriel a Deo Gabriel poslán byl od 
in civitátem Galilaeae, cui Boha do města galilej- 
nomenNázareth, ad vírgi- ského, jemuž jméno Na- 
nem desponsátam viro, cui zaret, ku panně, žasnou- 
nomen erat joseph, de do- bené muži, jemuž jméno
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mo David, et nomen Vír- 
ginis Maria. Et ingréssus 
Angelus ad eam, dixit: Ave 
grátia plena: Dóminus te- 
cum: benedícta tu in mu- 
liéribus. Quae cum audís- 
set, turbáta est in sermone 
ejus: et cogitábat qualis 
esset ista salutátio. Et ait 
Angelus ei: Ne tímeas Ma
ria, invenísti enim grátiam 
apud Deum: ecce concí- 
pies in útero, et páries fí- 
fium, et vocábis nomen 
ejus Jesum. Hic erit ma- 
gnus, et Fílius Altíssimi vo- 
cábitur, et dabit ilii Dómi
nus Deus sedem David 
patris ejus: et regnábit in 
domo Jacob in aetérnum, 
et regni ejus non erit finis. 
Dixit autem Maria ad An
gelům: Quómodo fiet istud, 
quóniam virům non co- 
gnósco ? Et respóndens 
Angelus, dixit e i : Spiritus 
Sanctus supervéniet in te, 
et virtus Altíssimi obum- 
brábit tibi. Ideóque et quod 
nascétur ex te sanctum, vo- 
cábitur Fílius Dei. Et ecce 
Elísabeth cognáta tua, et 
ipsa concépit fílium in se- 
nectúte sua: et hic mensis 
sextus est illi, quae vocátur 
stérilis: quia non erit im- 
possíbile apud Deum om
ne verbum. Dixit autem

bylo Josef, z domu Davi
dova, a jméno panny Ma
ria. A vešed k ní anděl, 
řekl: „Zdráva buď, milosti 
plná, Pán s tebou, požeh
naná^ ty mezi ženami." 
Ona pak (uzřevši je j)  u- 
žasla nad řečí jeho a my
slila, jaké by to bylo po
zdravení. I řekl jí anděl: 
„Neboj se, Maria, nebof 
jsi nalezla milost u Boha. 
Aj, počneš v životě a po
rodíš syna a nazveš jm é
no jeho Ježíš. Ten bude 
veliký a Synem Nejvyšší- 
ho slouti bude, a Pán Bůh 
dá mu trůn Davida, otce 
jeho, a bude kralovali 
v domě Jakobově na věky, 
a království jeho nebude 
konce." I řekla Maria 
k andělu: „Kterak se to 
stane, když muže nepo
znávám?" A odpověděv 
anděl řekl j í : „Duch Svatý 
sestoupí v tebe, a moc 
Nejvyššího zastíní tě; pro
to také to svaté, co se 
z tebe narodí, slouti bude 
Syn Boží. A aj, Alžběta, 
příbuzná tvá, i ona po
čala syna ve stáří svém, 
a nyní jest již v šestém 
měsíci, ta, která slově ne
plodná, nebof nemožná 
není u Boha nižádná věc." 
I řekla M aria: „Aj, já  dív-
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Maria: Ecce ancílla Dó- ka Páně, sfaniž mi se po- 
mini, fiat mihl secúndum dle slova tvého." 
verbum tuum. C re d o . Následuje C re d o .

Of f e r t o r i um.  Luc. I ,2 8 e t4 2 . O b ě t o v á n í .  Luk. 1.
Ave Maria grátia plena: 

Dóminus (ecum: benedíc- 
ta tu in muliéribus: et 
benedíctus fructus ventris 
tui.

Zdrávas Maria, milosti 
plná, Pán s tebou, po
žehnaná ty mezi ženami 
a požehnaný plod života 
tvého.

S e c r e t a
Tua, Dómine, propitia- 

tióne, et beátae Maríae 
semper Virginis interces- 
sióne, ad perpétuam, atque 
praeséntem haec oblátio 
nobis profíciat prosperi- 
tátem et pacem. Per Dó- 
minum nostrum. . .

Připomínka neděle.
Preface o blahoslav. Panně

C o m m u n i o
Beáta víscera Maríae 

Virginis, quae portavérunt 
aetérni Patris Fílium.

T i c h á  m o d l i t b a  
Pro tvé slitování, Pane, 

a na přímluvu blahosla
vené Marie vždy Panny, 
nechť nám tato obět pro
spívá k věčnému i časné
mu blahu a míru. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. .  -

Marii, str. 45.

K p ř i j í m á n í  
Požehnané útroby Marie 

Panny, jež nosily Syna 
věčného Otce.

P o s t c o m m u n i o  
Sumptis, Dómine, salú- 

tis nostrae subsídiis: da, 
quaesumus, beátae Maríae 
semper Virginis patrocí- 
niis nos ubíque prótegi; 
in cujus veneratióne haec 
tuae obtúlimus majestáti. 
Per Dominům nostrum. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Jelikož jsme, Pane, při

jali pomoc své spásy, dej 
nám, prosíme, abychom 
byli všude chráněni zášti
tou blahoslavené Marie 
vždy Panny, k jejížto poctě 
jsme velebnosti tvé přinesli 
oběť tuto. Skrze Pána . . .

Připomínka neděle.
Na konci mše svaté Čte se Evangelium téže neděle.
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D n e  15. z á ř í

Sedmibolestné Panny Marie
, 0 ,  vy všichni, kteří jdete cestou kolem, 
zastavte se a popatřte, je-li která bolest jako m oje!*

Neposkvrněná Panna svým .Slaň se* nejenom ze pojala do svého 
srdce moře blaženosti, ale také moře bolesti a utrpení. Vždyf vě
dělo, že Syn Boží, jenž se uhoslil pod jejím  srdcem, bude umučen 
zn svěj lid. Se Synem trpěla i Matka. Každý nový den jí  jasněji 
připomínal, jakých muk jednou zakusí. Nesla je  dobrovolně a od
dána do vůle Boží. Jaké neskonalé víry a pokorné poslušnosti bylo, 
že se nevrhta na katany svého Syna, jak by to každá světské 
matka učinila!

U kříže stála a vypila se svým Synem kalich utrpení až na dno. 
Tím spolupůsobilo při našem vykoupení o právě v tomto nelbolest* 
nějším okamžiku si zasloužila, aby Synem Božím byla prohlášena 
za Matku veškerého pokolení lidského. Tehdy se uskutečnilo pro
roctví Slmeonovo: .Tvou duší pronikne m eči* Není matky, není 
Člověka, jenž by byl kdy více trpěl než tato panenské Matka! Ale

f»rávě proto můžeme a máme se k ní utíkali ve všech svých bo- 
estech, neboť zná je jich  hořkost a je jí  dobrotivé srdce dovede 

nám dáli útěchy.

Introi tus .  Joann. 19,25.
Stabant juxla crucem 

Jesu mater ejus, et soror 
matris ejus Maria Cléo- 
phae, et Salóme, et Maria 
Magdaléně.

V. ib. 26 et 27. Múlier, 
ecce fílius tuus: dixit Je- 
sus: ad discípulum autem: 
Ecce mater tua.

V. Gloria Patři . . .

V stup. Jan 19, 25.
Stály u kříže Ježíšova 

jeho matka, a sestra matky 
jeho Maria Kleofášova, a 
Salome a Maria Magda
lena.

Ý. tamt. 26 a 27. „Ženo, 
hle syn tvůj", řekl Ježíš; 
učedníkovi p ak : „Hle,
matka tvá!"

Sláva Ot c i . . .

O r a t i o
Deus, in cujus passióne, 

secúndum Simeónis pro- 
phetíam, dulcíssimam áni- 
mam gloriósae Virginis, et 
matris Maríae dolóris glá-

M o d l i t b a
Bože, při jehož umučení 

podle proroctví Simeono- 
va nejsladší duši přeslavné 
Panny a Matky Marie meč 
bolesti pronikl, popřej mi-
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dius perlransívit: concéde 
propítius; uf qui dolóres 
ejus veneréndo recólimus, 
passiónis fuae efféctum fe- 
lícem consequámur. Qui 
vivis el regnas. . .

lostivě, abychom, kdož bo
lestí je jích  s úctou vzpo
mínáme, blahého účinku 
umučení tvého došli. Jenž 
jsi živ a kraluješ. . .

L é c t i o  Č t e n í
libri Judiih. 13,22 et 23-25. z knihy Judit. 13,22 a 23-25.

Slova dnešní Epištoly promluvil Osláš k hrdince Juditě, která 
s nasazením vlastního života usmrtila Holoferna, který zpupně škodil 
jejímu lidu. Judita je  předobrazem Panny Marie, které za spásu 
lidstva obětovala vlastního Syna a tím přemohla úhlavního nepřítele 
lidí — Satana.

Benedíxit te Dóminus in Požehnal tebe Hospodin 
virtúte sua, quia per te ad mocí svou, nebo skrze te- 
níhilum redégit inimícos be na nic přivedl nepřá- 
nostros. Benedícta es tu fí- tele naše. Požehnaná’s ty, 
lia a Domino Deo excélso, dcero, od Hospodina, Bo- 
prae omnibus muliéribus ha nejvyššího, nade všecky 
super terram. Benedíctus ženy na zem i! Požehnaný 
Dóminus, qui creávit coe- Hospodin, který stvořil 
lum et terram: quia hódie nebe i zemi, nebo dnes 
nomen tuum ita magnifi- jméno tvé tak zvelebil, že 
cávit, ut non recédai laus nevymizí chvála tebe z úst 
tua de oře hóminum, qui lidí, ale pamětlivi budou 
mémores fúerint virlútis moci Hospodinovy na vě- 
Dómini in aetérnum, pro ky, žes pro ně, pro tíseň 
quibus non pepercísti áni- a svízele národa svého ne- 
mae tuae propter angú- šetřila života svého, ale 
stias et tribulatiónem gé- přispěla jsi na pomoc, aby 
neris tui, sed subvenísti nezahynul před obličejem 
ruínae ante conspéctum Boha našeho.
Dei nostri.

C r a d u a l e  S t u p ň o v ý  z p ě v
Dolorósa et lacrimábi- Bolestná a uslzená jsi, 

lis es Virgo Maria, stans Panno Maria, stojíc u kří- 
juxta Crucem Domini Jesu že Pána Ježíše, Syna své-
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Fílii tui Redemptóris. ý . 
Virgo Dei Génitrix, quem 
lotus non capit orbis, hoc 
Crucis fert supplícium 
auctor vitae factus homo.

Allelúja, allelúja.
Uf. Stabat Sancta Maria, 

coeli Regína, et mundi Do
mina, juxta Crucem Domi
ni nostri Jesu Christi do
lorósa. Allelúja.

V době postní říká s e :

G r a d u a l e
Dolorósa, et lacrimábi- 

lis es Virgo Maria, stans 
juxta crucem Domini Jesu 
Fílii tui Redemptóris. # . 
Virgo Dei Génitrix, quem 
tofus non capit orbis, hoc 
Crucis fert supplícium 
auctor vitae factus homo.

T r a c t u s
Stabat sancta Maria, coe

li Regína, et mundi Domina, 
juxta Crucem Domini no
stri Jesu Christi dolorósa.

ti. Thren. 1, 12. O vos 
omneš, qui transítis per 
viam, atténdite, et vidéte, 
si est dolor sicut dolor 
meus.

V době velikonoční říká s e :
Allelúja, allelúja.
t .  Stabat Sancta Maria, 

coeli Regína, et mundi Dó-

ho, Vykupitele. Uf. Panno, 
Boží Rodičko, ten, jehož 
celý svět nemůže obsáh- 
nouti, nese tuto pokutu kří
že, vtělený původce života.

Aleluja, aleluja.
V bolestech stála 

svátá Maria, Královna ne
bes a Panovnice světa, u 
kříže Pána našeho Ježíše 
Krista. Aleluja.

S t u p ň o v ý  z p ě v
Bolestná a uslzená jsi, 

Panno Maria, stojíc u kříže 
Pána Ježíše, Syna svého, 
Vykupitele. W. Panno, Boží 
Rodičko, ten, jehož celý 
svět nemůže obsáhnouti, 
nese tuto pokutu kříže, 
vtělený původce života.

T r a k t u s
V bolestech stála svátá 

Maria, Královna nebes a 
Panovnice světa, u kříže 
Pána našeho Ježíše Krista.

P láč Jerem. 1, 12. 
O, vy všichni, kteří jdete 
cestou kolem, pozorujte a 
vizte, je-li ještě bolest, 
jako bolest moje.

Aleluja, aleluja.
V bolestech stála 

svátá Maria, Královna ne-
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mina, juxta crucem Dómi- bes a Panovnice světa, u 
ni nostri Jesu Christi do- kříže Pána našeho Ježíše 
lorósa. Allelúja. Krista. Aleluja.

y . Thren. 1, 12. O vos f .  Pláč Jerem. 1, 12. 
omneš, qui transítis per O, vy všichni, kteří jdete 
viam, atténdite, et vidéte, cestou kolem, pozorujte a 
si est dolor sicut dolor vizte, je-li ještě bolest, ja- 
meus. Allelúja. ko bolest moje. Aleluja.”

S e k v e n c e
Tálo něžná sekvence pochá; 

Jaeopone da Todi ( t  1306).
Stabat Mater dolorósa 

juxta Crucem lacrymósa, 
dum pendébat Fílius/^ ,í

Cujus ánimam gemén- 
tem, confristátam et dolén- 
tem, petransívit gládius.

O quam tristis et afflícta 
fuit illa benedícta Mater 
Unigéniti 1

Quae moerébat, et do
léhat, pia Mater, dum vi- 
débat nati poenas ínclyti.

Quis est homo, qui non 
fleret, Mafrem Christi si vi- 
déret in tanto supplício?

Quis non posset contri- 
stári, Christi Matrem con- 
templári doléntem cum 
Fílio?

Pro peccátis suae gentis 
vidit Jesum in torméntis, 
et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem na- 
tum moriéndo desolátum, 
dum emísii spíritum.

i pravděpodobné od františkána

Stojí Matka zarmoucená, 
slzy prolévá a sténá u Kří
že, kde Syn jí  pněl.

Je jí duši bědující, plnou 
smutku, bolestící, pronik 
meč a v hrudi tkvěl.

Kterak sklácena je Pan
na, jak je  smutná požehna
né, která Boží Matkou jestl

Jak jen  lkala, nařikala. 
Rodička když nazírala na 
slavného Syna trest!

Kdož by mohl neplakali, 
kdyby viděl Krista Máti 
v tomto ponížení zlém!

Komu srdce nerozdírá, 
na Matku když Boží zírá, 
kterak truchlí se Synem1.

Pro hřích z rodu svého 
lidí Syna na mučidlech vi
dí, vidí metly, příval ran.

Zří je j zmírat oko Matky, 
zří, jak opuštěn Syn sladký, 
zří, jak pustil duši Pán.
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Eja Mater fons amóris, 
me senfíre vim dolóris fac, 
ut tecum lúgeam.

Fac ut árdeat cormeum 
in amándo Christum Deum, 
ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas, 
crucifíxi fige plagas cordi 
meo válide.

Tui nati vulneráti, lam 
dignáti pro me pati, poe
nas mecum dívide.

Fac me tecum pie flere, 
crucifíxo condolére, do- 
nec ego víxero.

Juxta Crucem tecum 
staré, et me tibi sociáre 
in planetu desídero.

Virgo vírginum praeclá- 
ra, mihi jam non sis amá- 
ra: fac me tecum plángere.

Fac uf portem Christi 
mortem, passiónis faccon- 
sórtem, et plagas recólere. 
Ca.Fac me plagis vulnerári, 
fac me cruce inebriári, et 
cruóre Fílii.

Flammis ne urar suc- 
cénsus, per te, Virgo, sim 
defénsus in die Judícii.
I ^Christe, cum sit hinc exí- 
re, da per Mafrem me ve- 
níre ad palmam victóriae.

Quando corpus morié- 
tur, fac ut ánimae donétur 
Paradísi gloria. Amen.

Eja, Matko, Lásky zdroji, 
dej mi cítit bolest tvoji, 
dej, bych s tebou zaplakal 1 

D ej, by srdce moje plá
lo, dej, by Boha milovalo, 
bych si Krista oblíbil!

Prosím o to, Matko milá, 
bys mi rány v srdce vryla, 
dej by můj byl Kristův Kříž, 
každá rána, jež mu dána! 
Muka Pána požehnaná se 
mnou Matko rozděliž!

Dej mi s tebou slzy liti, 
se Synem dej soustrast 
míti, dokud budu žiti jen l 

D ej mi místo vedle Kří
že, společenství svojí tíže, 
dej, af sdílím bol a sten!

Panno Panen, v celém ži
tí nemáš mi již trpkou býii, 
se mnou Matko sdílej pláč!

D ej, bych snesl, Pán že 
klesl, k účastenství muk se 
vznesl, sčítat rány — dáti 
rač, bych byl ranou Syna 
zraněn, Křížem opojen a 
chráněn, krví Syna očištěn, 
zbaven věčných žárů trudu. 
Skrze tebe chráněn budu 
Matko Páně v soudný den!

Až mi bude odtud jiti, 
Kriste, rač mi uděliti Mat
kou palmu vítěznou!

Tělo bude umírati, duši 
mé pak račiž dáti slávu 
Ráje blaženou! Amen.
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E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 19. podle Jana. 19, 25-27.
Několika málo slovy načrtává dnešní Evangelium dojemný obraz: 

nejčistší z žen pod křížem svého Syna. Kristus odevzdává nás 
v osobé sv. jana za dítky Marii Panně a nám všem ji  dává za 
Matku. S  jakou tedy nesmírnou důvěrou se musíme k ní obraceli I

In illo témpore: Siabani 
juxta crucem Jesu mater 
ejus, ei soror matris ejus 
Maria Cléophae, et Maria 
Magdaléně. Cum vidíssei 
ergo Jesus mairem, el di- 
scípulum stantem, quem 
diligébat, dicit matri suae: 
Múlier, ecce filius luus. 
Deínde dicit discipulo: 
Ecce mater tua. Et ex illa 
hora accépii eam discipu- 
lus in Sua. Credo.

O f f e r t o r i u m  
Rocordáre, Virgo mater 

Dei, dum stéteris in con- 
spéctu Domini, ut loquáris 
pro nobis bona, et ut avér- 
tat indignatiónem suam a 
nobis.

S e c r e t a
Offérimus tibi preces et 

hóstias, Dómine Jesu Chri- 
ste, humiliter supplicántes: 
ut, qui Transfixiónem dul- 
cissimi spiritus beátae Ma- 
ríae matris tuae précibus 
recensémus, suae, suorúm- 
que sub cruce sanctórum

Za onoho času stály u 
křiže Ježíšova jeho matka 
a sestra matky jeho Maria 
Kleofášova a Maria Mag
dalena. Tedy Ježíš uzřev 
matku a toho učedníka, 
kterého miloval, an .tu 
stojí, řekl matce své: „Ze
no, hle, syn tvůj.“ Poté 
řekl učedníkovi: „Hle,
matka tvá.“ A od té chví
le přijal ji  ten učedník 
k Sobe. C re d o .

Ob ě t o v á ní  
Pomni, Panno, Matko 

Boží, až budeš státi před 
tváří Páně, abys přimlou
vala se za nás a aby od
vrátil hněv svůj od nás.

T i c h á  m o d l i t b a
Přinášíme ti modlitby a 

oběti, Pane Ježíši Kriste, 
pokorně prosíce, abychom, 
kteřížto na modlitbách Pro- 
bodení nejsladší duše bla
hoslavené Marie, Matky 
tvé, vzpomínáme, na mno
honásobnou nejdobroti-
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consórtium multiplicáto 
piíssimo intervéntu, méri- 
tis mortis tuae, méritum 
cum beátis habeámus. Qui 
vivis et regnas. . .

C o m m u n i o  
Felíces sensus beátae 

Maríae Vírginis, qui sine 
morle meruérunl martýrii 
palmam sub cruce Do
mini.

P o s t c o m m u n i o  
Sacrifícia, quae súmpsi- 

mus, Dómine Jesu Christe, 
Transfixiónem matris tuae 
et Vírginis devóte cele- 
brántes, nobis impetrent 
apud cleméntiam tuam om- 
nis boni salutáris efféctum. 
Qui vivis el regnas. . .

vější přímluvu je jí  a Sva
tých, s ní pod křížem sdru
žených, pro zásluhy smrti 
tvé s blaženými odměnu 
měli. Jenž js i živ. . .

K p ř i j í m á n í  
Šťastné smysly blaho

slavené MariePanny, které 
beze smrti získaly palmu 
mučednictví pod křížem 
Páně.

P o  p ř i j í m á n í  
Oběti, které jsme při

jali, Pane Ježíši Kriste, 
slavíce zbožně Probodení 
Matky tvé a Panny, nechť 
nám vymohou u dobroti
vosti tvé všeho spasného 
dobra. Jenž js i živ a kra
luješ . . .

D n e  16. z á ř í

Sv. Lidmily,
vdovy, mučednice, patronky České

„Knížata pronásledovala mne bez příčiny; 
avšak jenom slov tvých bálo se srdce moje!* 

Svatá Lídmila narodila se nG hradě Pšově (nynější Mělník). 
Stala se manželkou českého knížete Bořivoje. Když r. 874 přišli 
navštívit! moravského knížete Rostislava, dali se pokřtili sv. Me* 
todějem, jenž na Moravě šířil křesťanství se svým bratrem Cyrilem. 
Když se vrátila sv. Lidmila s Bořivojem domů, pečovali noriivě 
o to, aby se křesťanství rozšířilo v Cechách. Sv. Lidmila byla 
babička sv. Václava. Matka sv. Václava, Drahomíra, žárlila na ni, 
neboť sv. Lidmila byla pro svůj ctnostný a svátý život od lidu ve* 
lice milována. Drahomíra dala ji  zavraždili na hradě Tetíně; vra* 
hové zardousili ji jejím  vlastním závojem. Tělo sv. Lidmily je  
uloženo v kostele sv. Jiří na hradě pražském.
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I n t r o i I u s. Ps. 118,95-96.
Me exspectáverunt pec- 

catóres, ut pérderent me: 
testimónia tua, Dómine, in- 
telléxi: omnis consumma- 
tiónis vidi finem: latum 
mandátům tuum nimis.

Ps. ib. 1. Beáti immacu- 
láti in via: qui ámbulanl 
in lege Domini.

# . Gloria Patř i . . .

O r a t i o
Adjuvent nos, quáesu- 

mus Dómine, preces et 
merita sanctae Lúdmilae 
Márfyris tuae: ut ejus ve- 
stígiis inhaeréntes, in fide 
inveniámur stábiles, et in 
sanctis opéribus efficáces. 
Per Dominům nostrum . . .

L e c  t i o
libri Sapiéntiae. Prov. 31.

Muiíerem fořtem quis in- 
véniet? procul, et de últi- 
mis fínibus prétium eius. 
Confídit in ea cor viri sui, 
et spóliis non indigébit. 
Reddet ei bonům, et non 
malum omnibus diébus vi- 
tae suae. Quaesívit lanam 
et linum, et operáta est 
consílío mánuum suárum. 
Facia est quasi navis in-

V s t u p .  Ž. 118, 95-96.
Na mne číhali hříšníci, 

aby mne zahubili; já  pak 
rozkazů tvých šetřila, Pa
ne 1 Všeliké věci, jakkoliv 
dokonalé, viděla jsem ko
nec, jenom přikázání tvé 
přesahuje všecky meze.

Z. tamt. 1. Blahoslavení, 
kteří bez poskvrnění krá
čejí, kteří chodí v zákoně 
Páně.

Sláva Ot c i . . .

M o d l i t b a
Nechť nám pomohou, 

prosíme, Pane, přímluvy 
a zásluhy svaté Lidmily, 
Mučednice tvé, abychom 
po je jích  stopách kráčejí
ce, nalezeni byli stálými ve 
víře a horlivými ve svátých 
skutcích. Skrze Pána . . .

Č t e n í
z knihy Přísloví. 31,10-51.

Zdatnou ženu kdo na
lezne? Nad skvosty zda
leka cenu má. Manžel 
na ni spoléhá, o zisk ne
má nouze. Prospěch mu 
činí, ne škodu v každý 
den života svého. Pečuje 
o len a vlnu, pracuje ra
dostnou rukou. Jest jak 
obchodní koráb, z dálky 
jenž dováží chleba. Když
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stitóris, de longe portans 
panem suum. Et de nocte 
surréxit, dedítque praedam 
domésticis suis, et cibária 
ancíllis suis. Considerávit 
agrum, et emit eum: de 
fructu mánuum suárum 
plantávit víneam. Accínxit 
fortitúdine lumbos suos, et 
roborávit bráchium suum. 
Gustávif et vidit, quia bona 
est negotiátio eius: non 
exstinguétur in nocte lu- 
cérna eius. Manum suam 
misii ad fórtia, et dígifi 
eius apprehendérunt fu- 
sum. Manum suam apéruit 
ínopi, et palmas suas ex- 
téndit ad paúperem. Non 
timébit dómui suae a fri- 
góribus nivis: omneš enim 
doméstici eius vesiíti šunt 
duplícibus. Stragulátam 
vestem fecit sib i: byssus, 
et purpura induméntum 
eius. Nóbilis in portis vir 
eius, quando séderit cum 
senatóribus terrae. Síndo- 
nem fécit, et véndidit, et 
cíngulum trádidit Chana- 
naéo. Fortitúdo et decor 
induméntum eius,et ridébit 
in die novíssimo. Os suum 
apéruit sapiéntiae, et lex 
cleméntiae in lingua eius. 
Considerávit sémitas do- 
mus suae, et panem otiósa 
non comédit. Surrexérunt

ještě noc je , vstává, roz
dává stravu své rodině, 
služebným svým jídlo. Na 
pole myslí, a  — koupí je ;  
z výtěžku rukou svých vi
naří. Ovíjí silou svá bedra, 
uplatňuje své rámě. Vidí, 
že sladký je  zisk je jí, ne
hasne v noci jí  světlo. 
Ruce své na kužel klade, 
prsty pak třímají vřeteno. 
Ruku svou otvírá nuzné
mu, dlaně své vztahuje 
k chuďasu. Sněhu se pro 
svůj dům nebojí, je f  vše
cek oblečen dvojmo. Ko
berce hotoví sobě, kment 
a purpur šat je jí. Vážen 
je  ve branách muž je jí, 
když sedí s předními kraje. 
Vyrábí, prodává plátno, 
pásy dodává kupci. Vliv 
a čest je jí  roucho jest, 
s úsměvem v budoucno 
patří. Ústa své otvírá 
v moudrosti, učení vlídné 
má na rtech. Pátrá, co 
v domě se děje, chleba 
bez práce nejí. Rostou jí  
děti a ctí j i ;  roste i muž 
je jí  a chválí j i :  „Mnoho 
žen vedlo si zdatně, tys je  
(však) předstihla všecky!* 
Klamavá, prchavá krása 
je s t; která se bojí Pána, 
té ženě přísluší chvála! 
Dejte jí  z jejího zisku,
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filii eius, et beatíssimam 
praedicavérunt; vir eius, ei 
iaudávit eam. Multae fíliae 
congregavérunt divítias: tu 
supergréssa es univérsas. 
Fallax gráiia, et vana esi 
pulchritúdo: múlier iimens 
Dominům, ipsa laudábitur. 
Dáte ei de fructu mánuum 
suérum et laudent eam in 
portis opera eius.

G ra d u a le . Ps. 44,8.
Dilexísti justítiam, et 

odísti iniquitátem. Pro- 
ptérea unxit te Deus, Deus 
tuus, óleo laetítiae.

Allelúja, allelúja.
Ib. 5. Spécie tua, et 

pulchritúdine tua inténde, 
próspere procéde, et re- 
gna. Allelúja.

skutky je ji ať slaví ji ve 
branách 1

Stu p ňov ý  zpěv. Ž. 44.
Milovala js i spravedl

nost a nenáviděla js i ne
pravosti. y .  Proto pama- 
zal tě Bůh, Bůh tvůj, ole
jem radosti.

Aleluja, aleluja, 
y . Tamt. 5. Spanilostí 

svou a krásou svou počni, 
šťastně pokračuj a vládni. 
Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 13. podle Matouše. 13, 44-52.
In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán ježíš 

jesu s discípulis suis pa- řekl učedníkům svým po- 
rábolam hanc: Símile est dobenství toto: .Podobno 
regnum coelórum thesaú- jest království nebeské 
ro abscóndito in agro, pokladu skrytému v poli, 
quem qui invénit homo, je jž  člověk nalezna za- 
abscóndit, ei prae gaúdio kryje a radostí nad ním 
illíus vadit, et vendit uni- jde a prodá všecko, co 
vérsa, quae habet, et emit má, a koupí pole to. Opět 
agrum illum. Iterum símile podobno jest království 
est regnum coelórum hó- nebeské kupci, jenž hle-
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mini negotiatóri, quaerénti 
bonas margarítas. Invénta 
autem una pretiósa mar- 
garíta, ábiit, et véndidit 
omnia, quae hábuit, et 
emit eam. Iterum símile 
esi regnum coelórum sa- 
génae missae in maře, et 
ex omni génere píscium 
congregánti. Quam, cum 
impléta esset, educéntes, 
et secus littus sedéntes, 
elegérunt bonos in vasa, 
malos autem foras misé- 
runt: S ic eril in consum- 
matióne saeculi: exíbunt 
Angeli, et separábunt ma
los de médio jusiórum, et 
mittent eos in camínum 
ignis: ibi erit flefus, ei stri- 
dor déntium. Intellexístis 
haec omnia? Dicunt e i: 
Etiam. Ait illis: Ideo om- 
nis scriba doctus in regno 
coelórum, símilis est hó- 
mini patři famílias, qui pro- 
feri de thesaúro suo nova 
et vétera. C r e d o .

Off er to r iu m.  Ps. 44,3.
Diffúsa est grátia in lá- 

biis tuis: proptérea bene- 
dixit te Deus in aetérnum, 
ei in saéculum saéculi.

S e c r e t a
Múnera, quaesumus Dó- 

mine, obláta sanctífica: et

dal dobrých perel, a když 
nalezl jednu perlu draho
cennou, odešed prodal 
všecko, co měl, a koupil 
ji. Také podobno jest krá
lovství nebeské síti, která 
byvši spuštěna do moře, 
shromažďuje ze všeho ro
du ryb, když pak se na
plní, vytáhnou ji  na břeh 
a posadíce se vyberou 
dobré do nádob, špatné 
však odvrhnou pryč. Tak 
bude při skonání světa: 
vyjdou andělé a oddělí 
zlé od spravedlivých a 
uvrhnou je  do peci ohni
vé; tam bude pláč a skří
pot zubů. Srozuměliť jste 
všemu tomu ?“ Řkou jem u: 
„Ano." I dí jim : „Proto 
každý učitel vyučený v krá
lovství nebeském podo
ben jest hospodáři, který 
vynáší ze své zásoby věci 
nové i staré."

Následuje C re d o .

O b ě to v á n í .  Ž. 44,3.
Rozlita jest milost na 

rtech tvých, proto požeh
nal tě Bůh pro věčnost a 
na věky věkův.

T i c h á  m o d l i t b a
Obětované dary, prosí

me, Pane, posvěť a do
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córdibus nostris eam di- srdcí našich mocněji vlij 
leciiónem valídius infúnde, onu lásku, kterou svaté 
qua beáta Ludmila mortis Lidmila muka smrti pře- 
torménta superávit. Per mohla. Skrze Pána naše- 
Dominům nostrum. . .  ho Ježíše Krista. . .

Commu nio .  Ps. 118, 161-162. K p ř i j í m á n í .  Z. 118.
Príncipes persecúti šunt Knížata pronásledovala 

me gratis, et a verbis tuis mne bez příčiny, avšak 
formidávit cor meum: lae- jenom slov tvých bálo se 
tábor ego super elóquia srdce m oje; radovati se 
tua, quasi qui invénit spó- budu z řečí tvých, jako ten, 
lia multa. kdo nalézá hojnou kořist.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Sumpto salutári Sacra- Přijavše spasnou Svá- 

ménto, quaésumus Dómi- tost, prosíme, Pane, aby 
ne: ul sicut iste panis coe- jako tento Chléb nebeský 
léstis sanctae Lúdmilae nescházel svaté Lidmile 
non défuif ad gráfiam, ifa k milosti, tak nám pro- 
nobis semper profíciat ad spíval vždycky k spáse, 
medélam. Per Dominům..  Skrze Pána našeho. . .

D n e  28. z ář í

Sv. Václava,
vévody, mučedníka, patrona Českého

„Vévodo české země, 
nedej zahynout! nám i budoucími”

Sv. Václav byl synem českého knížete Vratislava a Jeho manželky 
Drahomíry. V náboženství a všeliké zbožnosti vychovávala je j jeho 
babička sv. Lldmlla. Položil základ ke chrámu sv. Víta na hradě 
pražském a šířil usilovně křesťanské učení a mravy na povzneseni 
svého národa. To nelíbilo se mnohým pohanským zemanům a po*

riudili proti němu Jeho bratra Boleslava. Ten dal Je j ve Staré Bo- 
eslavl zavraždili r. 929, právě když sv. Václav zrána ubíral se ke 

mši svaté do kostela. Byl pochován v chrámě sv. Víta.
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In virtúte tua, Dómine, 
laetábitur justus: et super 
salutáre tuum exsultábit 
veheménter: desidérium
ánimae ejus tribuísti ei.

Ps. ib. 4. Quóniam prae- 
venísti eum in benedictió- 
nibus dulcédinis: posuísli 
in cápite ejus corónam de 
lápide pretióso.

V. Olória P atři. . .
O r a t i o

Deus, qui beátum Ven- 
cesláum per Martýrii pal
mám a terréno principá
tu ad coeléstem glóriam 
transtulísti: ejus précibus 
nos ab omni adversitáte 
custódi, et ejúsdem tríbue 
gaudére consórtio. Per 
Dominům nostrum . . .

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 6, 10-22.

Ad vos reges šunt hi 
sermónes mei, ut discátis 
sapiéntiam, et non exci- 
dátis. Qui enim custodíe- 
rint justa juste, justifica- 
búntur: et qui didícerint 
ista, invénient quid spon- 
deant. Concupíscite ergo 
sermónes meos, dilígite 
illos, et habébitis disciplí
nám. Clara est, et quae 
numquam marcéscit sa-

I n t r  o  i t u s. P s . 2 0 ,2 -3 .
Nad silou tvou, Pane, 

raduje se spravedlivý a 
nad pomocí tvou plesá 
převelice. Přání srdce je 
ho js i mu vyplnil.

Z. tamt. 4. Přišel jsi mu 
vstříc se sladkým požeh
náním. Vstavil js i na hla
vu ieho korunu z kamení 
drahého.

V. Sláva O t c i . . .
M o d l i t b a

Bože, jenž js i svátého 
Václava palmou mučed
nictví z pozemského kní
žectví do slávy nebeské 
přenesl, na jeho přímluvy 
nás ode všeho protivenství 
ochraňuj a ze společenství 
s ním nám radovati se po
přej. Skrze P á n a . . .

Č t e n í
z knihy Moudrosti. 6,10-22.

K vám tedy, králové, 
jsou tyto řeči moje, byste 
se naučili moudrosti a 
neklesli. Neb kteří dbáti 
budou spravedlivě toho, 
co spravedlivo, budou (na 
soudě) ospravedlněni, a 
kteří dají se poučit o těch 
věcech, najdou, čím by 
se omluvili. Buďie tedy 
žádostiví mých řečí, mi
lujte je  a dojdete umrav-

V s t u p .  Ž. 20, 2-3.
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piéntia, e! fáčile vidélur 
ab his, qui díligunt eam, 
et invenítur ab his, qui 
quaerunt illam. Praeóccu- 
pal, qui se concupíscunt, 
ui illis se prior osténdat. 
Qui de luče vigiláverit ad 
illam, non laborábit: assi- 
déntem enim illam fóribus 
suis invéniei. Cogiíáre 
ergo de illa, sensus est 
consummálus: el qui vigi
láverit propter illam, čilo 
secúrus eril. Quóniam di- 
gnos se ipsa Circuit quae- 
rens, et in viis osténdit se 
illis hiláriter, et in omni 
providéntia occúrrit illis. 
Inítium enim illíus, verís* 
sima est disciplínae con- 
cupiscéntia. Cura ergo dis
ciplínae, diléctio est: cu- 
stodítio autem legum, con- 
summátio incorruptiónis 
est: incorrúplio autem fa- 
cit esse próximum Deo. 
Concupiscéntia ítaque sa- 
piéntiaededúcit ad regnum 
perpétuum. Si ergo delec- 
támini sédibus et sceptris, 
o reges pópuli, dilígite sa- 
piéntiam, ut in perpétuum 
regnétis.

G r a d u a l e .  Ps.111,1-2.
Beátus vir, qui timei Do

minům: in mandátis ejus

nění. Stkvělá jest a nikdy 
nevadne moudrost, a snad
no dá se těm spatřit, kteří 
ji  milují, dá se nalézti od 
těch, kteří ji hledají. Před
chází ty, kdož jsou jí  žá
dostiví, aby prve jim se 
ukázala. Tomu, kdo si na 
ni přivstane, netřeba ná
mahy: neboř ji  nalezne, 
ana mu sedí u dveří. Jef 
o ní přemýšleli dokonalý 
rozum, a kdo bdí pro ni, 
brzy je  bez starostí. Neb 
ona obchází, hledajíc těch, 
kdož jsou hodni jí, na 
cestách ukazuje se jim 
ochotně, při každém po
myšlení s nimi se potkává. 
Jeř je jí počátek upřímná 
touha poučit se, a péče 
o poučení láska (k ní) 
jest; láska pak (kní) jest 
šetřiti přikázání je jich , še
třili příkazů je jích  je  jistá 
nesmrtelnost; nesmrtel
nost pak činí, že člověk 
blízko jest Bohu. Žádost 
tedy moudrosti vede k věč
nému království. Prolož 
máte-li zálibu v trůnech 
a žezlech, králové národů, 
milujte moudrost, abyste 
na věky kralovali 1

S tupňový zpěv.  Ž. 111.
Blaze člověku, jenž se 

bojí Pána, jenž v přikázá-
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cupit nimis. s .  Potens in nich jeho_ libuje si velice, 
terra erit semen ejus: ge- lT. Mocné bude na zemi 
nerátio rectórum benedi- símě jeh o ; pokolení spra- 
cétur. vedlivýčh požehnáno bude.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
íf. Ps. 20, 4. Posuísti Uf. Ž. 20, 4. Vstavil jsi, 

Dómine super caput ejus Pane, na hlavu jeho ko- 
corónam de lápide pře- runu z drahého kamení, 
tióso. Allelúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
i* Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Maith. c. 16.

In illo témpore: Dixit 
jesus discípulis suis: Si 
quis vult post me veníre, 
ábneget semetípsum, et 
tollat crucem suam, et se- 
quátur me. Qui enim vo- 
lúerit ánimam suam sal
vám fácere, perdet eam. 
Qui autem perdíderit áni
mam suam propter me, in- 
véniet eam. Quid enim pro- 
dest hómini, si mundum 
univérsum lucrétur, áni- 
mae vero suae detrimén- 
tum patiátur? Aut quam 
dabit homo commutatió- 
nem pro ánima sua? Fí- 
lius enim hóminis ventúrus 
est in gloria Patris sui cum 
Angelis suis: et tunc red- 
det unicuíque secúndum 
opera ejus.

Et dicltur C re d o .

+ Slova sv. Evangelia 
podle Matouše. 16,24-27.

Za onoho času Pán je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Chce-li kdo za mnou při
jití, zapři sebe sám a 
vezmi kříž svůj a následuj 
mne! Neboř, kdo by chtěl 
život svůj zachovali, ztratí 
j e j ; kdo by však ztratil 
život svůj pro mne, na
lezne je j. Neboř co pro
spěje člověku, byř celý 
svět získal, na duši však 
škodu trpěl? Aneb jakou 
dá člověk výměnu za duši 
svou? Syn člověka zajisté 
přijde ve slávě Otce svého 
s anděly svými a tehda 
odplatí jednomukaždému 
podle skutků jeho."

Následuje C re d o .
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Gloria et honoře coro- 
násii eura: et constituisfi 
eum super opera mánuum 
tuárum, Dómine.

S e c r e t a

Oblatiónem hanc, omní- 
potens Deus, altári tuo su- 
perpósitam, beáti Vence- 
slái Mártyris intercéssio 
tibi reddat accéptam, et 
nobis júgiter fáciat esse 
salutárem. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum..

Communio .  Matth.16,24.

Qui vult veníre post me, 
ábneget semetípsum, et 
tollat crucem suam, et se- 
quátur me.

P o s t c o m m u n i o

Quaésumus, omnípotens 
Oeus: ut coeléstia sacra- 
ménta, quae súmpsimus, 
intercedénte beáto Ven- 
cesláo Márfyre tuo, a pec- 
cátis absolútos, ad suum 
fáciant purióres veníre 
princípium. Per Dóminum 
nostrum. . .

O f f e r l o r i u m .  P s. 8 ,6 -7 .

Slávou a důstojností jsi 
je j ověnčil a ustanovil jsi 
je j nad díly rukou svých, 
Pane.

T i c h á  m o d l i t b a

Oběf tuto, všemohoucí 
Bože, která jest na oltář 
tvůj položena, nechf pří
mluva svátého Václava, 
mučedníka, učiní tobě pří
jemnou a nám povždy spa
sitelnou. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .

K př i j í má ní .  Mat. 16,24.

Kdo chce za mnou při
jití, zapn_ sebe sám a 
vezmi kříž svůj a násle
duj mne.

P o  p ř i j í m á n í

Prosíme, všemohoucí 
Bože, aby nebeské svá
tosti, které jsm e přijali, na 
přímluvu svátého Václava, 
mučedníka tvého, hříchů 
nás zbavily a tak čistější 
nás k našemu přivedly 
počátku. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .

O b ě t o v á n í .  Ž .8 ,6 -7 .

548

Panny Marie — Královny sv. Růžence
’ „Blahoslaven člověk, jenž mne poslouchá,

jenž u dveří mých každý den bdí!"
Dnešní svátek byl uslanoven nejprve papežem Řehořem XIII. 

(1575), když bylo nebezpečí turecké r. 1571 zažehnáno, což se při
pisovalo mocné modlitbě růžence. Na celou Církev byl rozšířen 
papežem Klementem XI., když byli znovu Turci poraženi r. 1716, 
Kteréhožto vítězství bylo dobyto opět po veřejné modlitbě růžence.

D n e  7. ř í j n a

I n t r o i t u s
[Gaudeámus omneš in 

Domino diem festům ce- 
lebrántes sub honóre beá- 
tae Maríae Vírginis: de 
cujus solemnitáte gaudent 
Angeli, et collaúdant Fí- 
lium Dei.

Ps. 44, 2. Eruciávit cor 
meum verbum bonům: di- 
co ego opera mea Regi.

ÍF. Gloria P atři. . .

O r a t i o
Deus, cujus Unigénitus 

per vitam, mortem, et re- 
surrectiónem suam nobis 
salútis aetérnae praemia 
comparávit: concéde,
quaésumus; ut haec my
stéria sacratíssimo beálae 
Maríae Vírginis Rosário re- 
coléntes, et imitémur quod 
cóntinent, et quod promít- 
tunt, assequámur. Per eúm- 
dem Dóminum nostrum 
Jesum Christum. . .

V s t u p
Radujme se všichni v Pá

nu, svátek slavíce na po
čest blahoslavené Marie, 
Panny, z je jíž  slavnosti 
radují se Andělé, chválí
ce jednomyslně Syna Bo
žího.

Ž. 44, 2. Srdce moje 
kypí slovem blahým, vě
nuji své dílo Králi.

# . Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Bože, jehož jednoroze

ný svým životem, smrtí a 
vzkříšením nám odměnu 
věčného spasení zjednal, 
popřej, prosíme, abychom 
připomínajíce si tato ta
jemství ve svátém Růžen
ci blahoslavené Marie Pan
ny, i následovali toho, co 
obsahují, i dosáhli toho, 
co slibují. Skrze téhož 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .
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L é c t i o
libri Sapiéntiae. 8, 22-24 a

Dóminus possédit me in 
inítio viárum suárum, ánte- 
quam quidquam fácerel a 
princípio. Ab aetémo ordi- 
néta sum, et ex antíquis, 
ántequam terra fíeret. Non- 
dum erant abýssi, et ego 
jam concépta eram. Nunc 
ergo, fílii, audite me: Beáti, 
qui custódiunt vias meas. 
Audite disciplinám, et esté
te sapiéntes, et nolíte abíi- 
cere eam. Beátus homo, qui 
audit me, et qui vígilat ad 
fores meas quotidie, et ob- 
sérvat ad postes óstii mei. 
Qui me invénerit, invéniet 
vitam, et háuriet salutem 
a Domino.

O rad ua l e .  ps . 4 4 ,5 ,l i e i  19.

Propter veritálem, et 
mansuetúdinem, et justi* 
tiam: et dedúcet te mira- 
bíliter déxtera tua. ť .  Audi 
filia, et vide, et inclina 
aurem tuam: quia concu- 
pívit Rex spéciem tuam.

Allelúja, allelúja.
Solémnitas gloriósae 

Vírginis Maríae ex sémine 
Abrahae, ortae de tribu 
juda, clara ex stirpe David. 
Allelúja.

č t e n i
et 32-35. z knihy Přísloví.

Pán měl mne na po
čátku díla svého, prve' než 
byl co činil od pradávna. 
Od věčnosti ustanovena 
jsem, od věků, prve nežli 
země byla. Před mořem 
já  jsem zrozena již byla. 
Nyní tedy, děti, poslyšte 
mne! Blahoslavení, kteří 
dbají cest mých! Slyšte 
poučení, a budete moudří; 
nechtějte jím opovrhovali! 
Blaze člověku, který po
slouchá mne, který u dveří 
mých každý den bdí, pozor 
dává u veřejí bran mých. 
(Neboť) mne kdo najde, 
nalezne život a dojde po
žehnání od Hospodina.

S tu pňo vý  zpěv.  Ž.44.
Pro pravdu, mírnost a 

spravedlnost, nechť pro
vází tě podivuhodně pra
vice tvá. Slyš, dcero, 
a viz a nakloň ucha své
ho, neboť Král zatoužil po 
kráse tvé.

Aleluja, aleluja.
Slavnost je  slavné Pan

ny Marie ze semene Abra
hamova, vyšlé z pokolení 
Judova, z jasného rodu 
Davidova. Aleluja.
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E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 1.

In illo témpore: Missus 
est Angelus Gábriel a Deo 
in civitátem Calilaeae, cui 
nomen Názareth, ad vírgi- 
nem desponsátam viro, qui 
nomen erat Joseph, de do- 
mo David, et nomen vír
ginis Maria. Et ingréssus 
Angelus ad eam, dixit: Ave 
grátia plena: Dóminus te- 
cum: benedícta tu in mu- 
liéribus. Quae cum audís- 
set, turbáta est in sermone 
ejus: et cogitábat qualis 
esset ista salutátio. Et ait 
Angelus ei: Ne iímeas Ma
ria, invenísti enim grátiam 
apud Deum: ecce  concí- 
pies in útero, et páries fí- 
lium, et vocábis nomen 
ejus jesum. Hic erit ma- 
gnus, et Fílius Altíssimi vo- 
cábitur, et dabit illi Dómi
nus Deus sedem David pa- 
tris ejus: et regnábit in do- 
mo Jacob in aetérnum, et 
regni ejus non erit finis. 
Dixit autem Maria ad Ange
lům: Quómodo fiet istud, 
quóniam virům non co- 
gnósco ? Et respóndens 
Angelus, dixit e i : Spiritus 
Sanctus supervéniet in te, 
et virtus Altíssimi obumbrá-

-j- Slova sv. Evangelia 
podle Lukáše. 1, 26-38.

Za onoho času anděl 
Gabriel poslán byl od 
Boha do města galilejské
ho, jemuž jméno Nazaret, 
ku panně, zasnoubené mu
ži, jemuž jméno bylo josef, 
z domu Davidova, a jméno 
panny Maria. A vešed k ní 
anděl, řekl: „Zdráva buď, 
milosti plná, Pán s tebou, 
požehnaná’s ty mezi že
nami." Ona pak (uzřevši 
je j)  užasla nad řečí jeho 
a myslila, jaké by to bylo 
pozdravení. I řekl jí  anděl: 
„Neboj se, Maria, neboť 
js i nalezla milost u Boha. 
Aj počneš v životě a po
rodíš syna a nazveš jm é
no jeho Ježíš. Ten bude 
veliký a Synem Nejvyššího 
slouti bude, a Pán Bůh 
dá mu trůn Davida, otce 
jeho, a bude kralovali v 
domě Jakobově na věky, 
a království jeho nebude 
konce." I řekla Maria 
k andělu: „Kterak se to 
stane, když muže nepo
znávám?" A odpověděv 
anděl řekl j í :  „Duch Svatý 
sestoupí v tebe, a moc 
Nejvyššího zastíní tě; pro
to také to svaté, co se
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bil tibi. Ideóque et quod 
nascétur ex  lesancfum, vo- 
cábilur Fílius Dei. Et ecce 
Elísabelh cognáta lua, et 
ipsa concépit fílium in se- 
nectúte sua: et hic mensis 
sextus est illi, quae vocátur 
stérilis: quia non erit im- 
possíbile apud Deum omne 
verbum. Dixit autem Ma
ria: Ecce ancílla Domini, 
fiat mihi secundum ver
bum tuum. C re d o .

z tebe narodí, slouti bude 
Syn Boží. A aj, Alžběta, 
příbuzná tvá, i ona počala 
syna ve stáří svém, a nyní 
jest již v šestém měsíci, 
ta, která slově naplodná, 
neboť nemožná není u Bo
ha nižádná věc.* I řekla 
Maria: „Aj já  dívka Páně, 
staniž mi se podle slova 
tvého.*

Následuje C re d o .

Off er to r iu m.  E ccli.24 ,23 ;39 ,i7 . O b ě to v án í .  Sir.24.
In me grátia omnis viae 

et veritátis, in me omnis 
spes vitae et virtútis: ego 
quasi rosa plantáta super 
rivos aquárum fructificávi.

S e c r e t a
Fac nos, quaesumusDó- 

mine, his munéribus offe- 
réndis conveniénter aptá- 
r i : et per sacratíssimi Ro- 
sárii mystéria, sic vilám, 
passiónem, et glóriam Uni- 
géniti tui recólere, et ejus 
digni promissiónibus effi- 
ciámur. Per eúmdem Do
minům nostrum. . .

Co mm u ni o .  Eccli. 39,19.
Floréte, flores, quasi li

lium, et dáte odórem, et

Vemne jest všeliká mi
lost k dosažení cíle a 
pravdy; ve mně všeliká 
naděje života a ctnosti. Já 
jako růže vsazená u te
koucích vod jsem vydala 
plody.

T i c h á  m o d l i t b a
Učiň, prosíme, Pane, 

abychom se  náležitě při
způsobili těmto darům, jež 
se budou obětovati, a ta
jemstvími svátého Růžence 
tak si život, umučení a 
slávu jednorozeného tvého 
připomínali, abychom se 
jeho zaslíbení hodnými 
stali. Jenž s tebou živ je s t..

K př i j í má ní .  Sir.39,19.
Kveťte, kvítí, jako lilie 

a vydejte vůni; vydávejte
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frondéte in grátiam, col- 
laudáte cánticum, et be- 
nedícite Dominům in opé- 
ribus suis.

P o s t c o m m u n i o  
Sanctíssimae Genitrícis 

luae, cujus Rosárium ce- 
lebrámus, quaesumus Dó- 
mine, précibus adjuvémur: 
ut et mysteriórum, quae 
recólimus, virtus percipiá- 
tur, et sacramentórum, 
quae súmpsimus, obtineá- 
tur efféctus. Qui vivis. . .

ratolesti milostné, prozpě
vujte vespol píseň a do
brořečte Pánu v dílech 
jeho.

P o  p ř i j í m á n í  
Přímluva nejsvětější Ro

dičky tvé, je jíž  Růženec 
oslavujeme, prosíme, Pa
ne, nechť nám je  ku po
moci, abychom i okoušeli 
moci těch tajemství, která 
si připomínáme, i dosáhli 
účinku svátostí, které jsme 
přijali. Jenž jsi živ. . .

D n e  [1. l i s to p ad u

Slavnost Všech Svatých
„Radujte se a plesejte,
neboť odměna vaše jest velké v nebesích I*

Není možno, aby v Církevním roce byl zvláštním svátkem uctěn 
každý světec a světíce, jichž jsou nepřehledné řady. Právě proto 
Církev ustanovila jeden den v roce, kdy je jí na zemi žijící údové 
vzdávají Bohu díky za přebohatou žen svatosti, která vyrostla pod 
paprsky jeho Milostí. Významné je  tento svátek položen ke konci 
liturgického roku, jakoby Církev přehlížela po žni nebeské sýpky, 
v nichž je  nahromaděno tolik drahocenné úrody!

Světci jsou našimi bratřími a proto máme právo se dnes s nimi 
radovali z je jich  slávy. Co mohli oni, můžeme í my, budemedi 
pracovali s Milostí, kterou Bůh každému z nás nabízí. Budiž nám 
tedy dnešní svátek také pobídkou k následování našich svátých 
bratří a sester. Aby se nám však lehčeji šlo v je jich  šlépějích, 
volejme si je  často na pomoc.

I n t r o i t u s  V s t u p
Gaudeámus omneš in Radujme se všichni vPá- 

Dómino diem festům cele- nu, svátek slavíce na po- 
brántes sub honoře Sanc- česf všech Svatých, z je- 
tórum omnium: dequorum jichž slavnosti radují se
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solemnitáte gaudent Ange- 
li, et collaúdant Filium Dei.

Ps. 32,1. Gxsultáte justi 
in Domino, recios decet 
collaudátio.

Gloria Palr i . . .

Andělé, chválíce jedno
myslně Syna Božího.

Ž. 32, 1. Plesejte, spra
vedliví, v Pánu; spraved
livým sluší prozpěvovati 
chválu.

Sr. Sláva Otc i . . .

O ra t i o
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui nos omnium 
Sanctórum tuórum mérita 
sub una tribuísfi celebri- 
táte venerári: quaesumus; 
ut desideráfam nobis tuae 
propitiatiónis abundán- 
tiam, multiplicátis interces- 
sóribus largiáris. Per Do
minům nostrum . . .

Mo d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž jsi nám dal jednou 
slavností zásluhy všech 
svých Svatých velebiti, 
prosíme, uděl nám na pří
mluvu tolika orodovníků 
žádoucí hojnosti slitování 
svého. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

L é c t i o  Č t e n í
iibri Apocalýpsis b. Joán- z Apokalypse či Zjevení 
nis Apóstoli. c. 7, 2-12. sv. Jana Apoštola. 7,2-12.

Dvanáct pokolení, která sv. Jan vidí ve svém Zjevení, předsta* 
vuje Církev svátou. Ty stočtyrlcet čtyři tisíce označují určité velké 
nějaké Číslo, které je  však pouze Bohu známo. Modleme se usta
vičně, abychom i my náleželi do počtu těch vyvolených.

In diébus illis: Ecce ego V těch dnech, hle, já  
Joánnes vidi álterumAnge- Jan viděl jsem jiného an- 
lum ascendéntem ab ortu děla, an vystupuje od vý- 
solis, habéntem signum chodu slunce, maje pečeť 
Dei vivi: et clamávit voce Boha živého, a ten zvolal 
magna quátuor Angelis, hlasem velikým ke čtyřem 
quibus datum est nocére andělům, jimž bylo dáno 
terrae et mari, dicens: no- škoditi zemi a moři, řka: 
lite nocére terrae, et mari „Neškoďte zemi ani moři 
neque arbóribus, quoadús- ani stromům, dokavad ne- 
que signémus servos Dei poznamenáme služebníků
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nostri in fróntibus eórum. 
Et audívi númerum signa
tářům, centům quadragínta 
quátuor míllia signáti, ex 
omni tribu filiórum Israel. 
Ex tribu Juda duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Ru
ben duódecim míllia signá
lů Ex tribu Gad duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Aser 
duódecim míllia signáti. Ex 
tribu Néphiali duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Ma- 
násse duódecim míllia si
gnáti. Ex tribu Símeon 
duódecim míllia signáti. 
Ex tribu Levi duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Is- 
sachar duódecim míllia si
gnáti. Ex tribu Zábulon 
duódecim míllia signáti. 
Ex tribu Joseph duódecim 
míllia signáti. Ex tribu 
Bénjamin duódecim míllia 
signáti. Post haec vidi tur- 
bam magnam, quam dinu- 
meráre nemo póterat ex 
omnibus géniibus, et tríbu- 
bus, et pópulis, et linguis, 
stantes ante thronum, et in 
conspéctu Agni, amicti sto- 
lis albis, et palmae in má- 
nibus eórum: et clamábant 
voce magna, dicéntes: Sa- 
lus Deo nostro, qui sedet 
super thronum, et Agno. Et 
omneš Angeli stabant in 
circúilu throni, et senió-

Boha našeho na čelech 
je jich ." A uslyšel jsem po
čet znamenaných, sto čty
řicet čtyři tisíce znamena
ných ze všeho pokolení 
synů israelských: z poko
lení Judova dvanáct tisíc 
znamenaných, z pokolení 
Rubenova dvanáct tisíc, 
z pokolení Gadova dva
náct tisíc, z pokolení Ase- 
rova dvanáct tisíc, z po
kolení Neftalimova dva
náct tisíc, z pokolení Ma- 
nassesova dvanáct tisíc, 
z pokolení Simeonova dva
náct tisíc, z pokolení Le- 
viova dvanáct tisíc, z po
kolení Isacharova dvanáct 
tisíc, z pokolení Zabulo- 
nova dvanáct tisíc, z po
kolení Josefova dvanáct 
tisíc, z pokolení Benjami
nova dvanáct tisíc zname
naných. Potom jsem  viděl 
zástup veliký, jehož spo- 
čítati nikdo nemohl, ze 
všech národů a pokolení 
a kmenů i jazyků, ani stojí 
před trůnem a před Be
ránkem oděni v roucha 
bílá a mají palmy v ru
kou svých; a volali hlasem 
velikým řkouce: „Spása 
Bohu našemu, jenž sedí 
na trůně, a Beránkovi." 
A všickni andělé stáli ko
lem trůnu a starců a čtyř
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rum, et quátuor animálium: živočichů; i padli před 
et cecidérunl in conspéctu trůnem na své tváře a 
ihroni in fácies suas, et klaněli se Bohu řkouce: 
adoravérunt Deum, dicén- „Amen, chvála a sláva a 
tes: Amen. Benedíctio, et moudrost a dik a čest i 
cláritas, et sapiéntia, et moc a sila Bohu našemu 
gratiárum áctio, honor, et na věky věků. Amen.” 
virtus, et fortitúdo Deo 
nostro, in saecula saecu- 
lórum. Amen.
G ra d u a le .  Ps. 33,10el 11. S tupňový  zpěv. Ž. 33.

Timéte Dominům omneš Bojte se Pána, všichni 
Sancti ejus: quóniam nihil Svatí jeho, neboť nemaji 
deest timéntibus eum. nedostatku, kdož se ho
Inquirénles autem Dómi- bojí. Kdož pak hledají 
num, non deficient omni Pána, nebudou zkráceni 
bono. v žádném dobru.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
t .  Matth. 11,28. Veníte t .  Mat. 11, 28. Pojďte 

ad me omneš qui laborá- ke mně všickni, kdož se lo- 
tis, et oneráiiestis: et ego potíte a obtíženi jste, a já  
refíciam vos. Allelúja. vás občerstvím. Aleluja.

E v a n g e l i u m
■fr Sequéntia s. Evangélii *f* Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 5. podle Matouše. 5, 1-12.
Svati už dosáhlí toho blahoslavenství, nebof se  řídili dokonale ve 

svém životě podle učení Kristovo. Čiňme i my to, za co Kristus 
nám slibuje blahoslavenství.

In illo témpore: Videns Za onoho času Pán Je- 
Jesus turbas, ascéndit in žíš uzřev zástupy, vystou- 
montem, et cum sedísset, pil na horu a když se po- 
accessérunt ad eum discí- sadil, přistoupili k němu 
půli ejus, et apériens os učedníci jeho. I otevřel 
suum, docébat eos, di- ústa svá a učil je  řka: 
cen s: Beáti paúperes spí- „Blahoslavení chudí du- 
ritu: quóniam ipsórum est chem, nebof je jich  jest
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regnum coelórum. Beáti 
mites: quóniam ipsi pos- 
sidébunt terram. Beáti qui 
lugent: quóniam ipsi con- 
solabúntur. Beáti qui esú- 
riunt et sítiunt justítiam: 
quóniam ipsi saturabúntur. 
Beáti misericórdes: quó
niam ipsi misericórdiam 
consequéntur. Beáti mun- 
do corde: quóniam ipsi 
Deum-vidébunt. Beáti pací- 
fici: quóniam fílii Dei vo- 
cabúntur. Beáti qui perse- 
cutiónem patiúntur propter 
justítiam: quóniam ipsó
rum est regnum coelórum. 
Beáti estis cum maledíxe- 
rint vobis, et persecúti vos 
fúerint, et díxerint omne 
malum advérsum vos men- 
tiéntes, propter me: gau- 
déte, et exsultáte, quóniam 
merces vestra copiósa est 
in coelis.

El dicttur C r e d o .

O ffe rto riu m . s«p.3, 1-2 ei
justórum ánimae in ma

nu Dei šunt, et non tanget 
illos torméntum malítiae: 
visi šunt óculis insipién- 
tium moři, illi autem šunt 
in páce, allelúja.

S e c r e t a
Múnera tibi, Dómine, 

nostrae devotiónis offéri-

království nebeské. Blaho
slavení tiši, nebof oni ze
mí vládnouti budou. Bla
hoslavení lkající, nebof 
oni potěšeni budou. Bla
hoslavení, kteří lačněji a 
žíznějí po spravedlnosti, 
nebof oni nasyceni bu
dou. Blahoslavení milo
srdní, nebof oni milosrden
ství dojdou. Blahoslavení 
čistého srdce, nebof oni 
Boha viděti budou. Bla
hoslavení pokojní, nebof 
oni synové Boží slouti bu
dou. Blahoslavení, kteří 
protivenství trpí pro spra
vedlnost, nebof je jich  jest 
království nebeské. Blaho
slavení jste, když pro mne 
budou vás tupiti a proná
sledovali a mluvili všecko 
zlé proti vám lhouce: ra
dujte se a veselte se, ne
bof odplata vaše hojná 
jest v nebesích.” C r e d o .

3. O b ě to v á n í .  Moudr.9.
Duše spravedlivých v 

ruce Boží jsou a nedo
tknou se jich  muka zloby. 
Zdají se očím bláznů umí
rali, ale oni jsou v pokoji, 
aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Dary oddanosti své ti, 

Pane, obětujeme, které
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mus: quae et pro cunctó- 
rum tibi grata sint honóre 
justórum, el nobis salutá- 
ria, te miseránte, reddán- 
tur. Per Dominům. . .

Com mu nio .  Matlh.5,8-10.
Beáti mundo corde, quó- 

niam ipsi Deum vidébunt: 
beáti pacífici, quóniam fílii 
Dei vocabúntur: beáii qui 
persecutiónem patiúntur 
propter justítiam, quóniam 
ipsórum est regnum coe- 
lórum.

P o s t c o m m u n i o
Da, quaesumus Dómine, 

fidélibus pópulis omnium 
Sanctórum semper vene- 
raiióne laelári: et eórum 
perpétuasupplicatiónemu- 
níri. Per Dominům . . .

nechf ti pro uctění všech 
Spravedlivých příjemný 
jsou, nám pak pro milo
srdenství tvé spasnými se 
stanou. Skrze Pán a . . .

K př i j ím án í .  Mat.5,8-10.
Blahoslavení čistého 

srdce, neboř oni Boha vi
děli budou. Blahoslavení 
pokojní, neboř oni synové 
Boží slouti budou. Blaho- 
hoslavení, kteří protiven
ství trpí pro spravedlnost, 
neboř je jich  jest králov
ství nebeské.

P o  p ř i j í m á n í  
D ej, prosíme, Pane, aby 

věrný lid se vždy z uctí
vání všech Svatých veselil 
a jejich ustavičnou přímlu
vou byl chráněn. Skrze 
Pána našeho . . .

D n e  2. l i s to p a du

Památka všech věrných zemřelých
( D u š i č e k )

„Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, o Panel* 
Včera jsme se radovali z naších bratří o sester, kteří už do* 

sáhli blaženého patření na Boha a neskonalé radosti — dnes Matko- 
Církev zve nás k tomu, abychom přispěli svými modlitbami bratřím 
a sestrám, kteří přebývají dosud v Očistci a čekají s  nevýslovnou 
touhou vysvobození z těchto míst. Duše v Očistci nemohou si už 
získati nijakých zásluh, ale my, kteří jsme dosud neodešli z tohoto 
života, můžeme Jim svými prosbami u Boha pomoci, aby doba 
je jich  očišťování byla zkrácena. Čiňme tak horlivě, neboť i my
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jednou ocitneme sc v těch místech a budeme také toužili po mi* 
tosrdných srdcích, která by za nás obětovala. Duše, kterým jsme 
pomáhali, pomohou jistě i nám, až toho budeme také potřebovali. 
Ani ta nejkratsí modlitba za ně nezůstane bez odměny.

Zavedeni tohoto svátku připisuje se dobrotivému svátému opatu 
Odilovt z Čluny ( f  1048). V nejnovější době papež Benedikt XV. 
(1915) vyznamenal tento den výsadou, z které se těší ještě jenom 
vánoce: každý kněz má právo dnes přinesli tři oběti mše sv.

K první mši
I n t r o i t u s  V s t u p

Réquiem aetérnam do
na eis, Dómine: et lux 
perpélua lúceat eis.

Ps. 64, 2-3. Te decet 
hymnus Deus in Sión, et 
tibi reddétur votum in Jeru
salem: exaúdi oratiónem 
meam, ad te omnis caro 
véniet.

Neříká se „Sláva Otci 
věčné. .  až k žalmu.

O r a t i o
Fidélium Deus omnium 

Cónditor et Redémptor, 
animábus famulórum fa- 
mularúmque iuárum, re- 
missiónem cunctórum trí- 
bue peccatórum; ut in- 
dulgéntiam, quam semper 
optavérunt, piis suppli- 
catiónibus consequántur. 
Qui vivis et regnas. . .

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Corínthios. 1. c. 15.

Fratres: Ecce mystérium 
vobis dico: Omneš quidem

Odpočinutí věčné dej 
jim, Pane, a světlo věčné 
ař jim svítí.

Ž. 64, 2-3. Tobě, Bože, 
náleží chvalozpěv na Sió
nu; tobě budiž plněn slib 
v Jerusalemě. Vyslyš mod
litbu mou, k tobě přijde 
všeliké tělo.
nýbrž opakuje s e : „Odpočinuli

Mo dl i tb a
Bože, všech věřících 

Stvořiteli a Vykupiteli, u- 
děl duším svých služební
ků a služebnic odpuštění 
všech hříchů, aby promi
nutí, kterého si vždycky 
žádali, pokornými prosba
mi dosáhli. Jenž js i živ a 
kraluješ. . .

Č t e n í
z prvního listu sv. Pavla 
ke Korintským. 15,51-57.

Bratři, hle tajemství 
vám pravím: všickni ne-
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resurgémus, sed non om
neš immutábimur. In mo- 
ménfo, in ictu óculi, in no- 
víssima tuba: canet enim 
tuba, et mórtui resúrgent 
incorrúpti: et nos immutá- 
bimur. Opórtet enim cor- 
ruptíbile hoc indúere in- 
corruptiónem: et mortále 
hoc indúere immortalitá- 
tem. Cum autem mortále 
hoc indúerit immorfalitá- 
tem, tunc fiet sermo, qui 
scriptus est: absórpta est 
mors in victória. Ubi est 
mors victória tua? Ubi est 
mors stimulus tuus? Sti
mulus autem mortis pec- 
cátum est: virtus veropec- 
cáti lex. Deo autem grá- 
tias, qui dědit nobis victó- 
riam per Dominům nostrum 
Jesum Christum.

C r a d u a l e
Réquiem aetérnam dona 

eis Dómine: et lux per- 
pétua lúceat eis.

if. Ps. 111, 7. In memó- 
ria aetérna erit justus: ab 
auditióne mala non timébit.

T r a c t u s
Absólve, Dómine, áni- 

mas omnium fidélium de- 
functórum ab omni vínculo

zemřeme, ale všickni bu
deme proměněni pojednou 
v okamžiku, při troubě po
slední'; neboť trouba zazni, 
a mrtví vstanou neporuši
telní, a my budeme pro
měněni. Musí zajisté po
rušitelné toto (tělo) obléci 
neporušitelnost a smrtelné 
toto (tělo) obléci nesmrtel
nost. Když pak (toto poru
šitelné tělo obleče nepo
rušitelnost a toto) smrtelné 
obleče nesmrtelnost, tehdá 
se naplní to slovo, které 
jest napsáno: „Pohlcena 
jest smrt ve vítězství. Kde 
jest, ó smrti, vítězství tvé? 
Kde jest, ó smrti, osten 
tvůj?" Ostnem pak smrti 
jest hřích, a mocí hříchu 
(jest) zákon. Ale díky Bo
hu, který nám dává vítěz
ství skrze Pána našeho Je 
žíše Krista.

S tu pňo vý  zpěv
Odpočinutí věčné dej 

jim, Pane, a světlo věčné 
af jim svítí.

t .  Ž. 111, 7. V paměti 
věčné bude spravedlivý, 
pověsti zlé se nemusí báti.

T r a k t u s
Vyprosí, Pane, duše 

všech věřících zemřelých 
od všelikých pout hříchů.
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delictórum. if. Et grátia # . Nechť za přispění tvé 
tua illis succurrénte, me- milosti zaslouží uniknouti 
reántur evádere judícium soudu pomsiy. Ť. A po- 
ultiónis. Et lucis aetér- žívati světla blaženosti 
nae beatitúdine pérfrui. věčné.

S e k v e n c e
Dies irae, dies illa, sol- 

vet saeclum in favílla: 
teste David cum Sibýlla.

Quantus tremor est fu- 
lúrus, quando Judex est 
ventúrus, cuncia stricte 
discussúrus!

Tuba mirum spargens 
sonum per sepúlchra re
giónům, coget omneš ante 
Thronum.

Mors stupébit et natúra, 
cum resúrget creatúra, ju- 
dicánti responsúra.

Liber scriptus proferé- 
tur, in quo totum continétur, 
unde mundus judicétur.

Judex ergo cum sedébit, 
quidquid latet, apparébit: 
nil inúltum remanébit.

Quid sum miser tunc di- 
ctúrus? Quem patronům 
rogafúrus? Cum vix justus 
sit secúrus?

Rex treméndae majestá- 
tis, qui salvándos salvas 
gratis, salva me, fons pie- 
tátis.

„Onen den, den hněvu 
lkavý zruší čas, dým vze
jde tmavý", David, Sibylla 
tak praví.

Strašné chvění, bázeň 
hrozná, až se tvorstvo 
Soudci přizná, jenž hned 
řeší vše a pozná.

Zní hlas trouby divně 
duně, volá spáče v hrobu 
lůně. Pán kde sedí na svém 
trůně.

Smrt a příroda tu tmou, 
když se těla z hrobu hrnou 
k Soudci, každý s hříšnou 
skvrnou.

Přinesena psaná kniha, 
je  v ní všecka hříchů tíha, 
z ní pak Soudce viny stíhá.

Soudce zasedat až bu
de, zjeví se, co skryto 
všude. Bez pomsty zda 
něco zbude?

Co mám, běda, promlu- 
viti? Obhájcem kdo mé 
mi býti, když i dobrý hrů
zu cítí?

Hrůzné Velebnosti Králi! 
Spasiž, kdož si spásy přáli. 
Spas mne, Lásky zdroji 
stálý!
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Recordáre Jesu pie, 
quod sum causa tuae viae, 
ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedísti 
lassus: redemísti crucem 
passus: tantus labor non 
sit cassus.

Juste judex ultiónis, do- 
num fac remissiónis ante 
diem ratiónis.

Ingemísco, tamquam 
reus: culpa rubet vultus 
meus: supplicánfi parce 
Deus.

Qui Maríam absolvísti, 
et lafrónem exaudísli, mi- 
hi quoque spem dedísti.

Preces meae non šunt 
dignae: sed tu bonus fac 
benigne, ne perénni cre- 
mer igne.

Interoves locumpraesta, 
et ab hoedis me sequéstra, 
státuens in parte dextra.

Confutátis maledíctis, 
flammis ácribus addíctis, 
voca me cum benedíctis.

Oro supplex et acclínis, 
cor contrítum quasi cinis; 
gere curam mei finis.

Lacrymósa dies illa, qua 
resúrget ex favílla, judi- 
cándus homo reus.

Vzpomeň si, o Jesu milý, 
že’s šel pro mne k svému 
cíli. Nezatrať mne v oné 
chvíli 1

Klesls, hledaje mne, zna
ven. Pro mne byl kůl Kří
že vstaven. Nebuď čin ten 
plodů zbaven!

Soudce pomsty spra
vedlivé, dej dar odpuštění 
dříve, než-li sečteš činy 
křivé 1

Sténám pod vinami svý
mi, líce hříchy růmění 
mi. Slituj se nad vzdechy 
mými!

Marii’s dal rozhřešení, 
lotr hříšníkem již není, já  
též čekám vykoupení.

Nehodně tě prosím, Pa
ne, dobrotou však tvou se 
stane: kol mne oheň ne- 
zaplane.

Rač mne mezi ovce vžiti, 
od kozlů mne odděliti, dej 
mi po pravici dlíti!

Až se zachvějí kdys 
klatí, až je  ostrý plamen 
schvátí, rač mne k sobě 
povolali 1

Duše prosí, lká, se 
rmoutí, v popel mé se 
srdce hroutí, rač smrt 
dobrou poskytnouti!

Slzavým dnem bude, Pa
ne, o němž vinník k Soudu 
vstane z hrobového svého 
lože.
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Huic ergo parce Deus: 
pie Jesu Dómine, dona eis 
réquiem. Amen.

E v a n g
+ Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Joénnem. c. 5.

In illo témpore: Dixit 
Jesus turbis Judaeórum: 
Amen, amen dico vobis, 
quia venit hora, et nunc 
est, quando móriui aúdient 
vocem Fílii D ei: et qui au- 
díerinf, vivent. Sicuf enim 
Pater habet vitam in se- 
metípso, sic dědit et Fílio 
habére vitam in semetípso: 
et potesiátem dědit ei ju- 
dícium fácere, quia Fílius 
hóminis est. Nolíte mirári 
hoc, quia venit hora, in 
qua omneš, qui in monu- 
méntis šunt, aúdient vocem 
Fílii D ei: ei procédent, qui 
bona fecérunt, in resur- 
rectiónem vitae: qui vero 
mala egérunt, in resurrec- 
tiónem judícii.

O f f e r t o r i u m
Dómine Jesu Christe, 

Rex glóriae, líbera ánimas 
omnium fidélium defunctó- 
rum de poenis infémi, et 
de profúndo lacu: líbera 
eas de ore leónis, ne ab- 
sórbeat eas tártarus, ne

Tohoto pak šetři, Bože! 
Milý Pane Ježíši, dej jim 
odpočinutí! Amen.

e 1 i u m
+ Slova sv. Evangelia 

podle Jana. 5, 25-29.

Za onoho času Pán Je
žíš řekl zástupům židov
ským: „Amen, amen, pra
vím vám: Přichází hodina 
a nyní jest, kdy mrtvi u- 
slyší hlas Syna Božího, a 
ti, kteří uslyší, živi budou; 
neboť jako Otec má život 
sám v sobě, tak dal i Sy
nu, aby měl život sám 
v sobě, a dal mu moc ko
nali soud, poněvadž jest 
Syn člověka. Nedivte se 
tomu, neboť přichází ho
dina, ve které všickni, kte
ří v hrobech jsou, uslyší 
hlas jeho, a půjdou ti, kte
ří dobře činili, na vzkří
šení k životu, ti však, kteří 
zlé páchali, na vzkříšení 
k soudu."

O b ě t o v á n í
Pane Ježíši Kriste, Krá

li slávy, vysvoboď duše 
všech věřících zemřelých 
od útrap pekla a od hlu
boké propasti; vysvoboď 
je  z tlamy lví, aby jich 
nepohltila pekelná hlubi-
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cadant in obscúrum: sed 
sígnifer sanctus Michael 
repraeséntet eas in lucem 
sanctam : * Quam olim 
Abrahae promisísti, et sé- 
mini ejus. t'. Hósiias et 
preces tibi, Dómine, lau- 
dis offérimus: tu súscipe 
pro animábus illis, qua- 
rum hódie memóriam fá- 
cimus, fac eas Dómine de 
mořte transíre ad vitam. 
Quam olim Abrahae pro
misísti, et sémini ejus.

S e c r e t a
Hóstias, quaesumus Dó

mine, quas tibi pro animá
bus famulórum famularúm- 
que tuárum offérimus, pro- 
pitiátus inténde: ut, quibus 
fídei christiánae méritum 
contulísti, dones et prae- 
mium. Per Dominům. . .

C o m m u n i o  
Lux aetérna lúceat eis 

Dómine: * Cum Sanctis 
tuis in aetérnum: quia pius 
es. Uf. Réquiem aetérnam 
dona eis Dómine: et lux 
perpétua lúceat eis. Cum 
Sanctis tuis in aetérnum: 
quia pius es.

P o s tc o m m u n i o  
Animábus, quaesumus 

Dómine, famulórum famu-

na, aby neupadly do tem
nosti, nýbrž af korouhev- 
ník, svátý Michael, uvede 
je  do Svatého světla, které 
jsi kdysi přislíbil Abraha
movi a semeni jeho. 
Oběti a modlitby chvály 
ti, Pane, přinášíme; ty je  
přijmi za ony duše, je 
jichž památku dnes koná
me. D ej jim, Pane, přejiti 
ze smrti do života, který jsi 
kdysi přislíbil Abrahamovi 
a semeni jeho.

T i c h á  m o d l i t b a  
Na oběti, prosíme, Pane, 

které ti za duše služební
ků a služebnic tvých při
nášíme, milostivě pohlédni 
a dej těm, které js i obda
řil zásluhou víry, i je jí od
platu. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

K p ř i j í m á n í  
Světlo věčné af jim svítí, 

P an e ; se Svatými tvými 
na věky, nebof dobrotivý 
jsi. Hí. Odpočinutí věčné 
dej jim, Pane, a světlo 
věčné af jim svítí. Se Sva
tými tvými na věky, nebof 
dobrotivý jsi.

P o  p ř i j í m á n í  
Duším služebníků a slu

žebnic tvých, prosíme, Pa-
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larumque tuarum orátio ne, nechf prospěje po- 
profíciat supplicántium: ut korná modlitba prosících, 
eas et a peccátis omnibus abys je  i ode všech hří- 
éxuas, et luae redemptió- chů oprostil i vykoupení 
nis fácias esse partícipes. svého účastny učinil. Jenž 
Qui vivis et regnas. . .  js i živ a kraluješ . . .

Ke druhé mši
Všecko jako k první mší, vyjímaje tyto části;

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, indulgentiárum 

Dómine, da animábus fa
mulórum famularúmque 
tuárum, refrigérii sedem, 
quiétis beatitúdinem, et lú- 
minis claritátem. Per Do
minům nostrum. . .

L é c t i o
libri Machabaeórum.
In diébus illis: Vir for- 

tíssimus Judas, facta col- 
latióne, duódecim míllia 
drachmas argénti misit Je- 
rosólymam, offérri pro 
peccátis mortuórum sacri- 
fícium, bene et religióse 
de resurrectióne cógitans, 
(nisi enim eos qui cecí- 
derant, resurrectúros spe- 
ráret, supérfluum viderétur 
et vanum oráre pro mór- 
tuis;) et quia considerábai 
quod hi, qui cum pietáte 
dormitiónem accéperant, 
óptimam habérent repósi-

Bože, Pane slitování, 
dej duším služebníků a 
služebnic svých sídlo ob
čerstvení, blaženost poko
je  a jasnost světla. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .

Č l e n í
z 2. Mach. 12, 43-46.

V těch dnech Juda, muž 
velestatečný, učiniv sbírku 
poslal dvanácte tisíc dra
chem stříbra dp Jerusale
ma, aby podána byla oběf 
za hříchy mrtvých, dobře 
a zbožně smýšleje o vzkří
šení, — kdyby totiž nebyl 
měl naděje, že padlí vsta
nou, bylo by se domní- 
vati, že je  zbytečno a 
neužitečno modliti se za 
mrtvé, — a maje na zře
teli, že ti, kteří zbožně 
zemřeli, mají výbornou 
odměnu složenou. Proto
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iam gráfiam. Sancla ergo, 
et salúbris est cogilálio 
pro defúnctis exorére, ut 
a peccális solvántur.

E]v a n'g
Ť Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Joánnem. c. 6.
In illo témpore: Dixil 

Jesus turbis Judaeórum: 
Omne, quod dat mihi Pa
ter, ad mevéniet: et eum. 
qui venit ad me, non ejí- 
ciam foras: quia descéndi 
de coelo, non ut fáciam 
voluntáfem meam, sed vo- 
lunlátem ejus, qui mísit me. 
Haec est autem volúntas 
ejus, qui misit me Patris: 
ut omne, quod dědit mihi, 
non perdam ex eo, sed 
resúscitem illud in novís- 
simo die. Haec est autem 
volúntas Patris mei, qui 
misit m e: ut omnis, qui 
vidět Fílium, et crédit in 
eum, hábeat vitam aetér- 
nam, et ego resuscitábo 
eum in novíssimo die.

S e c r e t a
Propitiáre, Dómine, sup- 

plicatiónibus nostris, pro 
animábus famulórum fa- 
mularúmque tuárum, pro 
quibus tibi offérimus sa- 
crifícium laudis: ut eas

svátá a spasitelná jest my
šlenka za mrtvé se mod- 
liti, aby hříchů zproštěni 
byli.

e 1 i u mj
Ť Slova sv. Evangelia 

podle Jana. 6, 37-40.
Za onoho času řekl Pán 

Ježíš k zástupům židov
ským: „Všecko, co mi dá
vá Otec, přijde ke mně, 
a toho, kdo ke mně při
jde, nevyvrhnu ven, neboř 
jsem sestoupil s nebe, ni
koliv abych činil vůli svou, 
nýbrž vůli toho, jenž mě 
poslal. Toto pak jest vů
le toho, jenž mě poslal 
(O tce), abych neztratil nic 
z toho, co mi dal, nýbrž 
abych to vzkřísil v den 
poslední. Neboř to jest vů
le Otce mého, který mne 
poslal, aby každý, kdo vidí 
Syna a věří v něho, měl 
život věčný; a já  ho vzkří
sím v den poslední.*

T i c h á  [ m o d l i t b a
Buď milostiv, Pane, na

šim pokorným prosbám za 
duše služebníků a služeb
nic tvých, za něž tobě při
nášíme oběř chvály, abys 
je  ke společnosti svých
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Sanctórum iuórum consór- 
lio sociáre dignéris. Per 
Dominům nostrum . . .

P o s t c o m m u n i o  
Praesta, quaesumus Dó

mine, ut ánimae famuló
rum famularúmque tuárum, 
his purgátae sacrifíciis, in- 
dulgéntiam páriter et ré- 
quiem cápiunt sempitér- 
nam. Per D om inům ...

Svatých přidružili ráčil. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Uděl, prosíme, Pane, 

aby duše služebníků a slu
žebnic tvých, těmito oči
štěny obětmi, prominutí 
zároveň i věčného odpo
činutí došly. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

Ke třetí mši
Všecko juko k první mši, vyjímaje následující části:

O r a t i o
Deus, véniae largítor, 

et humánae salútis amá- 
to r: quaesumus clemén- 
tiam tuam, ut ánimas fa
mulórum famularúmque 
tuárum, quae ex hoc sae- 
culo transiérunt, beáta 
Maria semper Vírgine in- 
tercedénte cum omnibus 
Sanctis tuis, ad perpétuae 
beatitúdinis consórtium 
perveníre concédas. Per 
Dominům nostrum. . .

L é c t i o
libri Apocalýpsis b. Joán- 
nis Apóstoli. c. 14, 13.

In diébus illis: Audívi 
vocem de coelo, dicéntem 
mihi: Scribe: Beáti mór-

M o d l i t b a
Bože, štědrý dárce od

puštění a milovníče lidské 
spásy, prosíme dobrotivost 
tvou, abys duším služeb
níků a služebnic svých, 
které z tohoto světa ode
šly, na přímluvu blaho
slavené Marie vždy Panny 
se všemi Svatými tvými, 
účastenství věčné blaže
nosti dojiti dopřál. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .

Č t e n í
ze Zjevení (Apokalypse) 
sv. Jana Apoštola. 14,13.

V těch dnech uslyšel 
jsem hlas s nebe, an praví 
(ke mně): „Napiš: Blaho-
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tui, qui in Domino moriún- 
fur. Amodo jam  dicíi Spi
ritus, ut requiéscant a la- 
bóribus suis: opera enim 
illórum sequúniur illos.

E v a n g
+ Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Joánnem. c. 6.
In illo témpore: Dixit 

Jesus turbis Judaeórum: 
Ego sum panis vivus qui 
de coelo descéndi. Si quis 
manducáveril ex hoc pa
ne, vivef in aetérnum: et 
panis, quem ego dabo, čá
ro mea est pro mundi vila. 
Litigábant ergo Judaei ad 
ínvicem, dicéntes: Quó- 
modo potesi hic nobis car- 
nem suam dare ad man- 
ducándum? Dixit ergo eis 
Jesus: Amen, amen dico 
vobis: nisi manducavéri- 
tis carnem Fílii hóminis, et 
bibéritis ejus sánguinem, 
non habébitis vitam in vo
bis. Qui mandúcat meam 
carnem, et bibit meum 
sánguinem, habet vitam 
aetémam, et ego resusci- 
tábo eum in novíssimo die.

S e c r e t a
Deus, cujus misericór- 

diae non est númerus, sú- 
scipe propítius preces hu- 
militátis nostrae: et ani-

slavení mrtví, kteří v Pánu 
umírají, od té chvíle. Ano, 
praví Duch, af odpočinou 
od svých námah, neboť 
skutky je jich  jdou s nimi."

e l i u m
+ Slova sv. Evangelia 

podle Jana. 6, 51-55.
Za onoho času řekl Je 

žíš zástupům židovským: 
„Já jsem chléb živý, jenž 
s nebe sestoupil. Bude-li 
kdo jisti z chleba toho, 
živ bude na věky. A chléb, 
který já  dám, tělo mé jest, 
(které dám) za' život svě
ta.* Tu hádali se židé ve
spolek řkouce: „Kterak 
může tento dáti nám tělo 
své k jídlu?* Proto řekl 
jim Ježíš: „Amen, amen, 
pravím vám: Nebudete-li 
jisti těla Syna člověka a 
piti jeho krve, nebudete 
míti v sobě života. Kdo jí  
mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný, a já  ho 
vzkřísím v den poslední.*

T i c h á  m o d l i t b a  
Bože, jehož milosrden

ství není počtu, přijmi mi
lostivě prosby pokory naší 
a duším všech věřících
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mábus omnium fidélium 
defuncfórum, quibus tui 
nóminis dedísti confessió- 
nem, per haec sacraménta 
salútis nostrae, cunctórum 
remissiónem iríbue pecca- 
tórum. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o  
Praesta, quaesumus om- 

nípotens et miséricors 
Deus: ut ánimae famuló- 
rum famularúmque luárum, 
pro quibus hoc sacrifícium 
laudis tuae obtúlimus ma- 
jestáii; per hujus virtútem 
sacraménti a peccátis om
nibus expiátae, lucis per- 
péiuae, te miseránte, re- 
cípiant beatitúdinem. Per 
Dominům nostrum. . .

zemřelých, jimž jsi dal 
vyznávali jméno své, tě
mito svátostmi naší spásy 
odpuštění všech hříchů 
uděl. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista, Syna tvého, 
jenž s tebou živ je s t . . .

P o  p ř i j í m á n í  
Uděl, prosíme, všemo

houcí a milosrdný Bože, 
aby duše služebníků a 
služebnic tvých, za které 
jsm e tuto oběť chvály ve
lebnosti tvé přinesli, mocí 
této svátosti od všech hří
chů očištěné, pro tvé milo
srdenství blaženosti světla 
věčného dosáhly. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tv éh o ...

D ne 8. p r o s i n c e

Neposkvrněného Početí blahoslavené 
Panny Marie

•Všecka krásné js i, Maria, 
a skvrny dědičné není na tobě!"

Dnes radujeme se nejen z toho, že byla pod srdcem své matky 
počata žena, která bylo už na prahu Ráje slíbena padlému lidstvu, 
ale hlavně z toho, že tato žena jedinečnou výsadou mezi lidstvem 
byla pro zásluhy Vykupitele už předem prosta veškeré skvrny, 
i skvrny dědičného hříchu, kterou si každý člověk přináší na svět. 
Byla určena za Matku Nejsvětějšího a proto nesmělo na ní býlí 
ani té nejmenší skvrnky. Jaká úžasná krása a nádhera zdobí tuto 
požehnanou mezi ženami! Je jí nevýslovná čistoto a nevinnost je  
kouzlem, které nás k ní tolik vábí a nás tolik dojímá! Na ní vi* 
díme, že všecka Krása pramení jenom z cudnosti a nevinnosti, že 
všechen pfivab tkví v čistotě a svatosti. A tato nejkrásnější a nej* 
světější ze všech žen byla nám dána za Matku! Jak musíme býti
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na takovou Matku hrdi a jak děkovati Bohu za přemíru těch Mi. 
lostí, kterými ji naplnil! Neustaňme nikdy vdechovat! vůni této mi- 
iosiiplné Lilie a dívat! se do tohoto Zrcadla bez poskvrny!

Dnešní svátek je  půvabným Červánkem před východem Slunce, 
které se nám o Vánocích ukáže.
Int ro i tus .  Isaiae 61,10.

Gaudens gaudébo in 
Domino, et exsultábit áni- 
ma mea in Deo m eo: quia 
índuit me vestiméntis sa- 
lútis: ei induménto justí- 
tiae circúmdedit me, quasi 
sponsam ornátam moníli- 
bus suis.

Ps. 29, 2. Exaltábo le, 
Dómine, quóniam susce- 
písti m e: nec delectásti 
inimícos meos super me.

Gloria Patř i . . .
O ra t i o

Deus, qui per Immacu- 
látám Vírginis Conceptió- 
nem dignum Fílio tuo ha- 
bitáculum praeparásti: 
quaesumus; ut qui ex moř
te ejúsdem Filli tui prae- 
visa eam ab omni labe 
praeservásli, nos quoque 
mundos ejus intercessióne 
ad te perveníre concédas. 
Per eúmdem Dominům. . .

Vs tup .  Is. 61, 10.
S  radostí budu plesali 

v Pánu; jásali bude duše 
má v Bohu mém, nebof 
oděl mne v roucho spa
sení a oděvem spravedl
nosti mne zahalil jako ne
věstu okrášlenou klenoty 
svými.

Ž. 29,2. Velebím tě, Pa
ne, neboř ty js i mne chrá
nil a nedopustil jsi, aby 
nade mnou jásali nepřáte
lé moji.

Sláva Ot c i . . .
M o d l i t b a

Bože, jenž js i  neposkvr
něným Početím Panny své
mu Synu důstojný příbytek 
připravil, prosíme, abys, 
jako jsi Ji pro předvědě- 
nou smrt téhož Syna od 
všeliké poskvrny uchoval, 
i nás Je jí přímluvou očistil 
a k tobě dojiti nám dopřál. 
Skrze téhož Pána našeho 
Ježíše Krista . . .

Připomínka předchozí adventní neděle.

L é c t i o  Č t e n í
libri Sapiéntiae. 8, 22-35. z knihy Přísloví. 8, 22-35.

Dnešní lekce používá slov, která jsou původně řečena pro ne
stvořenou Božskou Moudrost, pro označení počátků neposkvrněné
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panny, která je  známa věčným 
samo Vtělení BohoČlověka.

Dóminus possédit me in 
inítio viárum suárum, ánte- 
quam quidquam fáceret a 
princípio. Ab aetérno ordi- 
náta sum, et ex antíquis, 
ántequam terra fíeret. Non- 
dum erant abyssi, et ego 
jam concépta eram: nec- 
dum fontes aquárum erú- 
perant: necdum montes 
gravi mole constíterant: 
ante colles ego parturié- 
bar: adhuc terram non fé- 
cerat, et flúmina, et cárdi- 
nes orbis terrae. Quando 
praeparábai coelos, áde- 
ram: quando čerta lege, 
et gyro vallábat abýssos: 
quando aethera firmábat 
sursum, ei librábat fontes 
aquárum: quando circúm- 
dabat mari terminům suum, 
et legem ponébat aquis, 
ne transírent fines suos: 
quando appendébat fun- 
daménta terrae. Cum eo 
eram cuncta compónens: 
et delectábar per síngulos 
dies, ludens coram eo omni 
témpore; ludens in orbě 
terrárum: et delíciae meae 
esse cum fíliis hóminum. 
Nunc ergo, fílii, audite m e: 
Beáti qui custódiuni vias 
meas. Audite disciplínám, 
et estéte sapiéntes, et no-

Božím úradkům právě lak, jako

Pán měl mne na počát
ku díla svého, prve než 
byl co činil, od pradávna. 
Od věčnosti ustanovena 
jsem, od věků, prve nežli 
země byla. Před mořem 
já  jsem zrozena již byla; 
prameny vod se ještě ne- 
prýštily, hory ještě s obrov
skou tíží svou nestály, před 
pahorky já  jsem zrozena 
byla; (Bůh) ještě  nebyl u- 
činil zemi, řeky, ani prvo
počátky zemského kruhu. 
Nebesa když zakládal, by
la jsem  tam; když dával 
zákon, by obloha hradila 
vody, když vkládal sílu do 
mračen ve výšinách, vy
datnost pramenům vodním 
když odměřoval, moři když 
do kruhu hranice vykazo
val, zákon když stanovil 
vodám, by nepřešly mezí 
svých, a když odvažoval 
základy země: sním  jsem 
byla všecko pořádajíc, ko
chala jsem  se rozkoší den 
každý, hrála jsem  si před 
ním ustavičně, hrála jsem 
si na okruhu zemském, 
rozkoš majíc v pokolení 
lidském. Nyní tedy, děti, 
poslyšte mne! Blahoslave
ni, kteří dbají cest mých! 
Slyšte poučení, a budete

571



lite abjícere eam. Beátus 
homo, qui audit me, et qui 
vígilat ad fores meas quo- 
tídie, et obsérvat ad posies 
óstii mei. Qui me invéne- 
rit, invéniet vitam, et haú- 
riet salutem a Domino.

G ra d u a l e .  judith. 13,23.
Benedícta es tu, Virgo 

Maria, a Domino Deo ex- 
célso, prae omnibus mu- 
iiéribus super terram.

ibid. 15, 10. Tu glo
ria Jerusalem, tu laetitia 
Israel, tu honorificéntia 
pópuli nostri.

Allelúja, allelúja.
ÍT. Cant. 4, 7. Tota 

pulchra es, Maria: et má- 
cula originális non est in 
te. Allelúja.

moudří; nechtějte jim o- 
povrhovati 1 Blaze člově
ku, který poslouchá mne, 
který u dveří mých každý 
den bdí, pozor dává u ve
řejí bran mých. (Neboť) 
mne kdo najde, nalezne 
život, a dojde požehnání 
od Hospodina.
S tupňový  zpěv. Judit 13.

Požehnaná jsi, Panno 
Maria, od Pána, Boha 
svrchovaného, přede vše
mi ženami na zemi.

tf'. tamt. 15, 10. Ty jsi 
slávou Jerusalema, ty jsi 
radostí Israele, ty jsi ctí 
lidu našeho.

Aleluja, aleluja.
Velep. 4, 7. Všecka 

krásná js i, Maria, a po
skvrny prvotní není na 
tobě. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii t  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 1. podle Lukáše. 1, 26-28.
Přímo z úst archandéla Gabriela slyšíme, že ta nejpokornější 

a nejčistší Panna jest Milostí plná.)

In illo témpore: Missus Za onoho času anděl 
est Angelus Gábriel a Deo Gabriel poslán byl od Bo- 
in civitátem Galilaeae, cul ha do města galilejského, 
nomen Názareth, ad Vírgi- jemuž jméno Nazaret, ku 
nem desponsátam viro, cui panně, zasnoubené muži, 
nomen eraf Joseph, de do- jemuž jméno Josef, z domu 
mo David, et nomen Vír- Davidova, a jméno panny
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ginis Maria. Et ingréssus 
Angelus ad eam dixit: Ave, 
grátia plena: Dóminus te- 
cum: benedícta tu in mu- 
liéribus. C re d o .

O ffe r to r iu m .  Luc.1,28.
Ave Maria, grátia ple

na: Dóminus tecum: be
nedícta tu in muliéribus. 
Allelúja.

S e c r e t a
Saiutárem Hóstiam, quam 

in solemnitáte Immaculá- 
tae Conceptiónis Beátae 
Vírginis Maríae tibi, Dó- 
mine, offérimus, súscipe, 
et praesta: ul sicut illam 
tua grátia praeveniénte ab 
omni labe immúnem pro- 
fitémur; ita ejus interces- 
sióne a cuipis omnibus li- 
berémur. Per Dominům . .

Maria. A vešed k ní anděl, 
řekl: „Zdráva buď, milosti 
plná, Pán s tebou, požeh
naná^ fy mezi ženami.

Následuje C re d o .

O b ě to v á n í .  Luk. 1, 28.
Zdrávas, Maria, milosti 

plná, Pán s tebou; po
žehnaná ty mezi ženami. 
Allelúja.

T i c h á  m o d l i t b a
Spasitelnou oběť, Pane, 

kterou ti o slavnosti ne
poskvrněného Početí bla
hoslavené Panny Marie 
přinášíme, přijmi a uděl, 
jako ji  předcházející mi
lostí tvou všeliké poskvrny 
prostou vyznáváme,’ tak 
abychom na je jí  přímluvu 
od všelikých vin zproštěni 
byli. Skrze Pán a . . .

Připomínka předchozí adventní neděle.

Co mm u ni o  K p ř i j í m á n í
Gloriósa dieta šunt de Přeslavné věci povědě-

te, Maria: quia fecit tibi ny jsou o tobě, Maria, ne- 
magna qui potens est. bof veliké věci učinil tobě, 

jenž mocný jest.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Sacraménta quae súmp- Svátosti, jež jsme přija- 

simus, Dómine Deus no- li, Pane, Bože náš, nechť
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ster: illíus in nobis culpae vyléčí v nás rány oné vi- 
vúlnera réparent; a qua ny, od níž js i jedinečně 
Immaculátam Beátae Ma- Početí blahoslavené Ma- 
ríae Conceptiónem singu- rie neposkvrněné uchoval, 
láriter praeservásti. Per Skrze Pána našeho Ježíše 
Dominům nostrum. . .  Krista, Syna tvého. .  •

Připomínka předchozí adventní neděle.
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VŠEOBECNÉ MŠE 
PRO SVÁTKY SVATÝCH

(Com m une San ctoru m )
„Commune Sanctorum* nazývá se ona část Misálu, jež obsa

huje mše na svátky svátých a světic, které nemají zvláštního for
muláře jako svátky v Proprium Sanctorum.

Ve svatvečer svátku Apoštola
J á  jsem jako oliva plodná v domě Páněl* 

Formulář následující mše podává obsah života a působení apo
štolského. $v. Apoštol je  skutečně plodnou olivou, kterou zasadil 
Pán v domě svém a která vydalo a vydává ještě  nepřehledný počet 
plodů — křesťanů. Je jí větve rozrostly do všech úhlů světa a neko
nečně blažen člověk, jenž do stínu jejího se posadili — Avšak 
také každé duše křesťanská jest ratolístkou olivovou; zamysleme 
se tedy nad sebou, zdali neseme ty plody, jež od nás Pán očekává 1 
Rozpalme se pro věc Boží na příkladu sv. Apoštola!

Ini roi lus .  P s .5 1 ,1 0 e l ll .
Ego autem sicut oliva 

fructífera in domo Domi
ni, sperávi in misericórdia 
Dei mei: et exspectábo 
nomen tuum, quóniam bo
nům est ante conspéctum 
Sanctorum tuórum.

Ps. ib. 3. Quid gloriáris 
in malítia: qui potens es 
in iniquitáte?

lť. Gloria Patři . . .

O r a  t io
Da quaesumus omnípo- 

tens D eus: ut beáti N. 
Apóstoli tui, quam praeve-

V s t u p .  Ž . 5 1 , 1 0 a 11.
já  jsem jako oliva plod

ná v domě Páně; doufal 
jsem  v milosrdenství Boha 
svého. Toužiti budu po 
jménu tvém, nebof jest 
sladké před tváří Svatých 
tvých.

Ž. tamt. 3. Co se chlu
bíš zlobou, ty, jenž jsi 
mocný v nepravosti?

Sláva Otci . . .

M o d l i t b a
D ej, prosíme, všemo

houcí Bože, aby ctihodná 
slavnost svátého N., apo-
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nimus, veneránda solém- štola tvého, je jíž  svalve- 
nitas, et devotiónem nobis čer slavíme, zbožnost na- 
aúgeat, et salátem. Per ši rozhojňovala i spásu. 
Dominům noslram . . .  Skrze Pána našeho. . .

L é c t i o  Č t e n í
libri Sapiéntiae. z knihy Sirachovcovy.

44, 25-27 et 45, 2-4, 6-9. 44, 25-27 a 45, 2-4, 6-9.
f Apoštolově jsou jako patriarchové Božího lidu. Jako vyvolená 

zem byla rozdělena 12 synům Jakobovým, lak svěl byl svěřen péči 
a práci těchto 12 novozákonních patriarchů. Jako Mojžíš, lak laké 
Apoštol je  vůdcem a učitelem lidu svého. Biskupové a kněží mohou 
čerpali pro svou námahu hojně útěchy z dnešního čtení; i když se 
jim zdá, že všecko je jich  práce byla marna, není tomu tak. .P o 
žehnání Hospodinovo na hlavě spravedlivého.*

Benedíctio Domini super 
caput justi. Ideo dědit illi 
Dóminus haereditátem, et 
divísit illi partem in tríbu- 
bus duódecim: et invénit 
grátiam in conspéctu om- 
nis carnis. Et magnificávit 
eum in timóre inimicórum, 
et in verbis suis monstra 
placávit. Glorificávit illum 
in conspéctu regum, et 
jussit illi coram pópulo 
suo, et osténdit illi glóriam 
suam. In fide, et lenitáte 
ipsíus sanctum fecit illum, 
et elégit eum ex omni car- 
ne. Et dědit illi coram prae- 
cépta, et legem vitae, et 
disciplínae; et excélsum 
fecit illum. Státuit ei te- 
staméntum aetérnum, et 
circumcínxit eum zóna ju- 
stítiae: et índuit eum Dó
minus corónam glóriae.

Požehnání Hospodinovo 
snese se na hlavu spra
vedlivého. Proto dal mu 
Hospodin dědictví a roz
dělil úděl (jeho) mezi dva
náct pokolení; a nalezl 
milost přede všemi lidmi. 
Proslavil ho na postrach 
nepřátel a slovy jeho pří
šerné úkazy zkrotil. Slav
ným učinil ho před králi 
a dal mu přikázání pro 
svůj národ a svou veleb
nost mu ukázal. Pro jeho 
věrnost a tichost zasvětil 
si je j, vyvolil ho z veške
rého lidstva. Tváří v tvář 
mu dal přikázání, zákon 
života a osvícení, a povýšil 
je j. Učinil s ním smlouvu 
na věčné časy, ošatil je j 
oblekem spravedlnosti; 
Hospodin oblékl je j šatem 
slavným.
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Gr a d u al e .  p8. 91,13 et u.
Justus ut palma florébit: 

sicut cedrus Líbáni multi- 
plicábitur in domo Domini.

ý . Ib. 3. Ad annuntián- 
dum mane misericórdiam 
tuam, et veritátem tuam 
per noctem.

S tupňový  zpěv. Ž .91.
Spravedlivý jako palma 

pokvete; jako cedr na Lí
bánu rozmnoží se v domě 
Hospodinově.

"t. Tamt. 3. Aby hlásal 
za jitra milosrdenství tvé 
a věrnost tvou za noci.

E v a n g e l i u m
•j- Sequéntia s. Evangélii *f* Slova sv. Evangelia 

secúndum Joánnem. c. 15. podle Jana. 15, 12-16.
Nejen Apoštol a pastýřové duši, ale my všichni jsme povinní 

milovali se vespolek a přinášeli užitek. Chceš, aby Bůn tvoji 
modlitbu vyslyšel? Prokazuj svému bližnímu lásku a pros ve jménu 
Ježíšově 1

In illo témpore: Dixit 
Jesus discípulis suis: Hoc 
est praecéptum meum, ut 
diligátis ínvicem, sicut di- 
léxi vos. Majorem hac di- 
lectiónem nemo habet, ut 
ánimam suam ponat quis 
pro amícis suis. Vos amici 
mei estis, si fecéritis, quae 
ego praecípio vobis. Jam 
non dicam vos servos, quia 
servus nescif, quid fáciat 
dóminus ejus. Vos autem 
dixi amícos: quia omnia, 
quaecúmqueaudívi a Patře 
meo, nota feci vobis. Non 
vos me elegístis: sed ego 
elégi vos, et pósui vos, ut 
eátis, et fructum afferátis, 
et fructus vester máneat: 
ut quodcúmque petiéritis

Za onoho času řekl Pán 
Ježíš učedníkům svým: 
„Toto jest přikázání mé, 
abyste se milovali vespo
lek, jako jsem já  miloval 
vás. Větší lásky nemá ni
kdo nad tu, aby kdo polo
žil život svůj za své přá
tele. Vy jste přáteli mými, 
činíte-li, co já  přikazuji 
vám. Již nenazývám vás 
služebníky, neboť služeb
ník neví, co činí pán je 
ho, ale nazval jsem vás 
přáteli, neboř jsem vám 
oznámil všecko, co jsem 
slyšel od Otce svého. Ne 
vy jste mne vyvolili, nýbrž 
já  jsem vyvolil vás a u- 
stanovil jsem  vás k tomu, 
abyste šli a přinášeli uži-
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Patrem in nómine meo, 
det vobis.

Of f e r to r iu m.  Ps. 8.
Gloria, et honoře coro- 

násti eum: et constituísti 
eum super opera mánuum 
luárum, Dómine.

S e c r e t a
Apostólici reveréntia cúl- 

minis offeréntes tibi sacra 
mystéria, Dómine, quae- 
sumus: ut beáti N. Apósto- 
li tui suffrágiis, cujus na- 
talítia praevenímus, plebs 
tua semper et sua vota de- 
prómat, et desideráta per- 
cípiat. Per Dominům . . .

Commu nio .  Ps. 20,6.
Magna est gloria ejus in 

salutárí tuo: glóriam, et 
magnum decórem impó- 
nes super eum, Dómine.

P o s t c o m m u n i o
Sancti Apóstoli tui N. 

quaesumus Dómine, sup- 
plicatióne placátus, et vé- 
niam nobis tríbue, et re- 
média sempitérna concé- 
de. Per Dominům. . .

lek, a užitek váš aby zů
stával, by začkoli byste 
poprosili O tce ve jménu 
mém, dal vám.“

O b ě to v á n í .  Ž. 8, 6-7.
Slávou a důstojností ko

runoval js i je j a ustanovil 
jsi je j nad díly rukou 
svých, Pane.

T i c h á  m o d l i t b a
V úctě k apoštolské dů

stojnosti obětujeme ti, Pa
ne, svátá tajemství a pro
síme, aby na přímluvu svá
tého N., Apoštola tvého, 
jehož umučení svatvečer 
slavíme, lid tvůj prosby 
svoje předkládal a žáda
ného došel. Skrze P án a ..

K př i j í m án í .  Ž. 20, 6.
Veliká je  sláva jeho ze 

spásy tv é : slávu a vel
kou skvělost vložíš naň, 
Pane.

P o  p ř i j í m á n í
Svatého Apoštola tvého 

N. snažnou přímluvou u- 
smířen, uděl nám, prosí
me, Pane, odpuštění a po
přej nám prostředků k věč
né spáse. Skrze Pán a . . .
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I. V den mučedníka, biskupa
mimo č a s  v e l i k o n o č n í

.Vstavil Jsi na hlavu Jeho korunu z kameni drahého.* 
Pán volí sl za své záslupce, koho chce; na toho pak přenáší 

část svého lesku. Není větší dástojnostl nad kněžskou 1 Není dů
ležitějšího úkolu nad postýřství dušíl Kéž by všichni-kněží zacho
vali svou důstojnost na věkyl Povinností věřících jest modliti se 
za je jich  vytrvalost, neboř člověk s tíhou nese břímě své slabé a 
vrétké přirozenosti. Nejen kněžstvo, ale i věřící laikové musejí za
chovat! důstojnost svého kněžství, vždyf všichni jsou .královským 
kněžstvem*, jež obětuje Otci v modlitbách Syna za svou spásu.

I n t r o i t u s. Eccli. 45, 30.
Státuit ei Dóminus te- 

staméntum pacis, et Prin
cipem fecit eum : ut sil 
illi Sacerdótii dignitas in 
aetémum.

Ps. 131,1. Meménto Dó
mine David, et omnis man- 
suetúdinis ejus.

V. Gloria P a tři. . .

O r a t i o
Infirmitátem nosiram ré- 

spice omnípotens D eu s: 
et quia pondus própriae 
actiónis gravat, beáti N. 
Mártyris tui atque Pontí- 
ficis intercéssio gloriósa 
nos prótegat. Per Domi
nům nostrum. . .

L é c t i o
Epístolae b. Jacóbi Apó
stoli. cap. 1, 12-18.

Každé důstojenství přináší Či 
i břímě. Křtem svátým stali jsme 
dosud přemáhat! těžká pokušení,

V s t u p .  Sir. 45, 30.
Uzavřel s ním Pán smlou

vu pokoje a knížetem je j 
učinil, aby mu zůstala dů
stojnost kněžství na věky.

Ž. 131,1. Pamětliv buď, 
Pane, Davida a všeliké 
zbožnosti jeho.

Sláva O tc i . . .

M o d l i t b a
Na slabost naši shlédni, 

všemohoucí Bože, a ježto 
břímě našich skutků tíží, 
nechf svátého N., mučed
níka tvého a biskupa, pří
mluva slavná nás chrání. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

Č t e n í
z listu sv. Jakuba Apo
štola. 1, 12-18.

>věku zde na zemi kromě lesku 
se dítkami Božími, jest nám však 

korunu života pak obdrží pouze
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ten, kdo ve všech zkouškách vytrvá. Dnešní světec nám ukazuje, 
že člověk musí předem přemoci svou vlastní žádostivost; není to 
snadná věc, ale láska k Bohu nás lehce přes všecky překážky 
přenese.

Caríssimi. Beátus vir, 
qui suffert tentafiónem; 
quóniam cum probáius fú- 
erit, accípiet corónam vi- 
tae, quam repromísii Deus 
diligéntibus se. Nemo cum 
tentátur, dicat, quóniam a 
Deo tentátur: Deus enim 
intentátor malórum e s t : 
ipse autem néminem ten- 
tat. Unusquísque vero ten
tátur a concupiscéntia sua 
abstráctus, et illéctus. 
Deínde concupiscéntia 
cum concéperit, parit pec- 
cátum: peccátum vero cum 
consummátum fúerit, gé- 
nerat mortem. Nolíte íta- 
que erráre, fratres mei di- 
lectíssimi. Omne datum 
optimum, et omne donum 
perféclum desúrsum est, 
descéndens a Patře lúmi- 
num, apud quem non est 
transmutátio, nec vicissi- 
túdinis obumbrátio. Volun- 
tárie enim génuit nos verbo 
veritátis, ut simus inílium 
áiiquod creatúrae ejus.
C r a d u a l e .  Ps. 88,21-23.

Invéni David servum 
meum, óleo sancto meo 
unxi eum: manus enim 
mea auxiliábitur ei, et brá-

Nejmilejší, blahoslave
ný člověk, jenž vytrvá v po
kušení, neboř když bude 
zkušen, obdrží korunu ži
vota, kterou Bůh zaslíbil 
těm, kteří ho milují. Nikdo 
jsa  pokoušen neříkej: „Od 
Boha jsem pokoušen," ne
boř Bůh nemůže býlí po
koušen lje zlému, sám pak 
nepokouší nikoho. Ale kaž
dý bývá pokoušen jsa  lá
kány vnaděn od své (vlast
ní) žádosti; potom žádost 
počavši, rodí hřích; hřích 
pak byv dokonán, plodí 
smrt. Nemylte se (ledy), 
milovaní bratři moji; vše
cko dání dobré a každý 
dar dokonalý jest shůry, 
sestupuje od Otce světel, 
u něhož není proměny ani 
z obratu zastínění. Dobro
volně zajisté zplodil nás 
slovem pravdy, abychom 
byli jakousi prvotinou tvor
stva jeho.

S tu pň ov ý  zpěv. Ž .88.
Vyvolil jsem  Davida, 

služebníka svého; svitým 
olejem svým pomazal jsem 
je j. Proto ruka má mu
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chium meum confortábit bude pomáhati; rámě mé 
eum. ti. Nihil profíciet ini- je j posílí. t r. Nic nepořídí 
mícus in eo, et fílius ini- nepřítel proti němu, syn 
quitátis non nocébit ei. nepravosti neuškodí jemu.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Ps. 109,4. Tu es Sa- Ý. Ž. 109,4. Ty jsi kně- 

cérdos in aetérnum, se- zem na věky, podle řádu 
cúndum órdinem Melchí- Melchisedechova. Aleluja, 
sedech. Allelúja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká se:

Trac tus .  Ps. 20,3-4. Traktus .  Ž. 20, 3-4.
Desidérium ánimae ejus Touhu duše jeho js i vy- 

tribuísti e i : et voluntáte la- plnil a přání rtů jeho jsi 
biórum ejus non fraudásti mu neodepřel, ý . Přede- 
eum. V. Quóniam praeve- šel js i je j sladkým požeh- 
nísti eum in benedictióni- náním. H. Vstavil jsi na 
bus dulcédinis. # . Posuísli hlavu jeho korunu z dra- 
in cápite ejus corónam de hého kamení, 
lápide pretióso.

E v a n g e l i u m
•ý Sequéntia s. Evangélii ý  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 14. podle Lukáše. 14, 26-33.
Chcedi se kdo stáli učedníkem Kristovým, nesmí ničemu na 

světě dávali přednost před Ním. Ten nejužší krevní anebo i man
želský svazek jest překážkou k cestě do Nebe, nelrvádi ve vztahu 
k Bohu. Kdo nepohrdne světem, t. j .  vším, což není ve spojem 
s Bohem, ten není učedníkem Kristovým a kdo nepohrdne vlastním 
životem, žádádi ho Bůh na něm, ten není ve spojení se svým 
Mistrem. Každý z nás musí nésti svůj kříž, nezoufejme však a po* 
patřme na život dnešního mučedníka, jak Pán nám pomáhá t v nej- 
krutějších mukách I

ln illo lém pore: Dixil Za onoho času řekl Je- 
jesus turbis: Si quis venit žíš k zástupům: „Jde-li 
ad me, et non odit patrem kdo ke mně a nemá v ne- 
suum, et matrem, et uxó- návisti otce svého a matky 
rem, ei fílios, et fratres, et své i manželky a dítek a 
soróres, adhuc autem et bratrův i sester svých, ano
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ánimam suam, non potest 
meus esse discípulus. Et 
qui non bájulat crucem 
suam, et venit post me, 
non potest meus esse dis
cípulus. Quis enim ex vo- 
bis volens lurrim aedificá- 
re, non prius sedens cóm- 
putat sumptus, qui neces- 
sárii šunt, si hábeat ad 
perficiéndum; ne, posteá- 
quam posúerit fundamén- 
tum, et non potúerit per- 
fícere, omneš, qui vident, 
incípiant illúdere ei, di- 
céntes: Quia hic homo 
coepit aedificáre, et non 
pótuit consummáre? Aut 
quis rex itúrus commítte- 
re bellům advérsus álium 
regem, non sedens prius 
cógitat, si possit cum de- 
cem míllibus occúrrere ei, 
qui cum vigínti míllibus 
venit ad se? alióquin, ad- 
huc illo longe agénte, le- 
gatiónem mittens, rogat ea, 
quae pacis šunt. S ic  ergo 
omnis ex~vobis, qui non 
renúntiat omnibus, quae 
póssidet, non potest meus 
esse discípulus.

O f f e r t o r i u m .  P s.88,25.
Véritas mea, et miseri- 

córdia mea cum ipso: et 
in nómine meo exaltábitur 
comu ejus.

i života svého, nemůže býti 
mým učedníkem. A kdo 
nenese kříže svého a ne
jde za mnou, nemůže býti 
mým učedníkem. Neboť 
kdo z vás chtěje vystavěli 
věž, nesedne dříve a ne
počítá potřebného nákla
du, má-li dosti, aby do
stavěl, by snad, kdyby po
ložil základ a nemohl do
končili, všickni ti, kteří by 
to viděli, nepočali se mu 
posmívati řkouce: .Tento 
člověk počal stavětí a ne
mohl dokončiti.* Aneb, 
který král chtěje počíti 
válku proti jinému králi, 
nesedne dříve a nepře
mýšlí, je-li s to, aby s de
síti tisíci utkal se s tím, 
jenž s dvaceti tisíci táhne 
na něho? Sic jinak, pokud 
tento ještě  opodál jest, 
odešle poselství a žádá 
zajednání o mír. Tak tedy 
každý z vás, jenž neodříká 
se všeho, co má, nemůže 
býti mým učedníkem.",

O b ě to v á n í .  Ž. 88, 25.
Věrnost má a milosr

denství moje bude s ním 
a ve jménu mém zvelebí 
se moc jeho.
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S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Hóstias tibi, Dómine, 

beáti N. Mártyris tui, al- 
que Pontíficis dicátas mé- 
ritis, benígnus assúme: et 
ad perpétuum nobis tríbue 
proveníre subsídium. Per 
Dominům nostrum. . .

Oběti tobě, Pane, zá
sluhami svátého N., mu
čedníka tvého a biskupa, 
posvěcené dobrotivě při
jmi a dej, aby se nám 
ustavičnou staly pomocí. 
Skrze Pána našeho . . .

Commu nio .  P s .88,56,37 e t38.

Semel jurávi in sancto 
m eo: semen ejus in aetér- 
num manébit: et sedes ejus 
sicut sol in conspéctu meo, 
et sicut luna perfécta in 
aetémum, et testis in coelo 
fidélis.

K p ř i j í m á n í .  Ž. 88.
Jednou přisáhl jsem ve 

svatyni své: símě jeho zů
stane na věky a trůn jeho 
jako slunce před tváří mou 
a jako úplněk na věky. 
A svědek (toho) na nebi 
jest věrný.

P o s t c o m m u n i o
Refécti participatióne 

múneris sacri, quaesumus 
Dómine Deus noster: ut, 
cujus exséquimur cultum, 
intercedénte beáto N. Már- 
tyre tuo, atque Pontífice, 
sentiámus efféctum. Per 
Dominům nostrum. . .

P o  p ř i j í m á n í
Občerstveni jsouce ú- 

časlenstvím na daru svá
tém prosíme, Pane, Bože 
náš, abychom na přímlu
vu svátého N., mučedníka 
tvého a biskupa, pocítili 
účinek toho, co slavíme. 
Skrze Pána našeho. . .

II. V den mučedníka, biskupa
( J i n á  m š e )

„Tenlof jest kněz, je jž  korunoval Páni*
Slova Vstupu značí, Jaký úkol mají knězi — velebili Pána; jsou 

mu zvláštním způsobem zasvěceni. Celý je jich  život a všecko je jich  
počínání mé být! jedinou nepřetržitou modlitbou — nebof dostal 
za úkol prostředkovali mezi Bohem a jeho lidem. Oni mají vyzývat! 
svaté a pokorné srdcem — věřící lid — aby neustávali chválili Bohai.

583



Inl roi lus.  Dan. 3 , 84 c l 87.
Sacerdótes Dei bene- 

dícite Dominům: Sancti, 
et húmiles corde laudále 
Deum.

Ps. ib. 57. Benedícite 
omnia opera Domini Do
mino: laudále, et super- 
exaltáte eum in saecula.

1f. Gloria Patři . . .

Vsiup.  Dan. 3, 84 a 87.
Knězi Boží, velebte Pá

na! Svatí a pokorní srd
cem, chvalte Boha.

Ž. tamt. 57. Velebte 
všechna díla Páně Pána. 
Chvalte a velebte je j na 
věky.

y . Sláva Otc i . . .

O r a t i o
Deus, qui nos beáti N. 

Mártyris tui, afque Ponfí- 
ficis, ánnua solemnitáte 
laetíficas: concéde propí- 
tius; ut, cujus nalalítia có- 
limus, de ejúsdem étiam 
protectióne gaudeámus. 
Per Dominům nostrum . . .

M o d l i t b a
Bože, jenž nás svátého 

N., mučedníka svého a bi
skupa, výroční slavností 
oblažuješ, popřej milosti
vě, abychom též požívali 
ochrany toho, jehožto na
rozeniny slavíme. Skrze 
Pána našeho . . .

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z druhého listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 2, c. 1. ke Korintským. 1, 3-7.

Ze svých vlastních $11 bychom nemohli odvéžlU se na céstu 
Svatosti, pomáhá nám však^Mílost Boží a jeho milosrdenství a 
útěcha, plynoucí ze zadostiučinění Kristova.

Fratres. BenedictusDeus, Bratři, veleben budiž 
et Pater Domini nostri Je- Bůh a Otec Pána našeho 
su Christi, Pater miseri- Ježíše Krista, O tec milo- 
cordiárum, et Deus totíus srdenství a Bůh veškeré 
consolatiónis, qui conso- útěchy, který nás potěšuje 
látur nos in omni tribula- ve všelikém soužení na- 
tióne nostra: ut possímus šem, abychom mohli těšiti 
et ipsi consolári eos, qui ty, kteří jsou ve všelikém 
in omni pressúra šunt, soužení, (a to) útěchou, 
per exhortatiónem, qua kterou my sami býváme
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exhortámur et ipsi a Deo. 
Quóniam sicut abúndant 
passiónes Christi in nobis: 
ita et per Christum abún- 
dat consolátio nostra. Sivé 
autem tribulámur pro ve- 
stra exhortaiióne et salute, 
sivé consolámur pro vestra 
consolatióne, sivé exhor
támur pro vestra exhorta- 
tióne et salúte, quae ope- 
rátur tolerántiam earúm- 
dem passiónum, quas et 
nos pátimur: ut spes no
stra firma sit pro vobis; 
sciéntes, quod, sicut sócii 
passiónum estis, sic éritis 
et consolatiónis: in Christo 
Jesu Domino nostro.

G ra d u a le .  P s .8,6-7.
Gloria, et honóre coro- 

násti eum. Et consti- 
tuísti eum super opera má- 
nuum tuárum, Dómine.

Alielúja, alleiúja.
tf’. Hic est sacérdos, 

quem coronávit Dóminus, 
Alielúja.

Po Devítníku vynechává se . 
říká s e :

T ra c t u s .  Ps. 111,1-3.

potěšováni od Boha. Ne
boť jako utrpení Kristova 
plynou hojně na nás, tak 
hojná jest skrze Krista i 
útěcha naše. Avšak buďto 
že jsme souženi, (děje se 
to) pro vaši útěchu a spá
su, aneb jsm e potěšováni, 
(jest to) pro vaši útěchu, 
která se jeví působivou ve 
snášení týchž utrpení, jež 
také my trpíme. A (tak) 
pevná jest naše naděje o 
vás, neboť víme, že jako 
jste  s  námi účastni utrpení, 
tak (budete účastni) i naší 
útěchy (v Kristu Ježíši, Pá
nu našem).

S t up ňov ý  zpěv. Ž. 8.
Slávou a důstojností jsi 

je j ověnčil. A ustano
vil js i je j (vládcem) nad 
díly rukou svých, Pane.

Aleluja, aleluja.
Hí. Tento jest kněz, je jž  

korunoval Pán. Aleluja.

deluja s následujícím veršem a

Traktus .  Ž. 111,1-3.
Beátus vir, qui fimet Dó- Blaze člověku, jenž še 

minum: in mandátis ejus bojí Pána, jenž v přiká- 
cupit nimis. Potens in záních jeho libuje si ve- 
terra erit semen ejus: ge- líce. Mocné bude na 
nerétio rectórum benedi- zemi símě jeho ; pokolení
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cétur. W, Gloria, et diví- spravedlivých požehnáno 
tiae in domo ejus: el ju- bude. V. Sláva a bohatství 
stítia ejus manet in sae- v domě jeho a spravedl- 
culum saeculi. nost jeho zůstává na věky

věkův.
E v a n g e l i u m

+ Sequéntia s. Evangélii j- Slova sv. Evangelia 
secúndum Matth. c. 16. podle Matouše. 16,24-27.

Vůle Boží nám musí býlí nade všecko, nebof „co prospěje člo
věku, byf celý svět získal, na duši však škodu utrpěl ?“ K svatosti. 
Jíž od nás BOh žádá, dospějeme jenom tehdy, jestliže vezmeme 
na sebe oddaně kříž, je jž  Běh vložil na naše bedra.

In illo témpore: Dixit 
Jesus discípulis suis: Si 
quis vult post me veníre, 
ábneget semetípsum, et 
tollat crucem suam, et se- 
quátur me. Qui enim vo- 
lúerit ánimam suam sal
vám fácere, perdet eam. 
Qui autem perdíderit áni
mam suam propter me, in- 
véniet eam. Quid enim pro- 
dest hómini, si mundum 
univérsum lucrétur, áni- 
mae vero suae detrimén- 
tum patiátur? Aut quam 
dabit homo commutatió- 
nem pro ánima sua? Fí- 
lius enim hóminis ventú- 
rus est in gloria Patris sui 
cum Angelis suis: et tunc 
reddet unicuíque secún
dum opera ejus.

Of f e r to r iu m.  Ps.88.
Invéni David servum 

meum, óleo sancto meo

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Chce-li kdo za mnou při
jití, zapři sebe sám a ve
zmi kříž svůj a následuj 
mne. Neboř kdo by chtěl 
život svůj zachovali, ztratí 
je j ;  kdo by však ztratil 
život svůj pro mne, na
lezne je j. Neboť co pro
spěje člověku, byf celý 
svět získal, na duši však 
škodu trpěl? Aneb jakou 
dá člověk výměnu za duši 
svou? Syn člověka zajisté 
přijde ve slávě Otce své
ho s anděly svými a tehda 
odplatí jednomukaždému 
podle skutků jeho.“

O bě to v á ní .  Ž .88,21-22.
Vyvolil jsem Davida, 

služebníka svého; svátým
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unxi eum: manus enim olejem svým pomazal jsem 
mea auxiliábitur ei, et je j. Proto ruka má mu 
bráchium meum confortá- bude pomáhali; rámě mé 
bit eum. je j posílí.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Múnera tibi, Dómine, di- Dary tobě, Pane, obě-

cáta sanctífica: et, inter- to váné, posvěť a usmířen 
cedénte beáto N. Mártyre jimi, na přímluvu svátého 
tuo, atque Pontífice, per N., mučedníka svého a bi- 
éadem nos placátus in- skupa, na nás milostivě 
ténde. Per Dominům. . .  pohleď. Skrze Pán a . . .

Commu nio .  P s.20,4 . K p ř i j í m á n í .  Ž .20,4.
Posuísti Dómine in cá- Vstavil jsi, Pane, na 

pité ejus corónam de lá- hlavu jeho korunu z ka- 
pide pretióso. mění drahého.

. A
' P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Haec nos Commúnio, Toto přijímání, Pane, 

Dómine, purget a crímine: nechť nás očistí od hří- 
et, intercedénte beáto N. chů a na přímluvu svátého 
Mártyre tuo, atque Pontí- N., mučedníka tvého a bi
řice, coeléstis remédii fá- skupa, nechť nás učiní 
ciat esse consórtes. Per účastny nebeského léku. 
Dominům nostrum . . .  Skrze Pána našeho . . .

III. V den mučedníka, který nebyl biskupem
„Blaze člověku, jenž bojí se Pána; 
jenž v přikázáních jeho libuje si velice!"

Světec, k jehož cti jest slouženo tato mše, dosáhl již své do* 
konalosti a blaženosti. U Boha nalez! všecko, co si lidské srdce 
máze prali. Svého vítězství dosáhl mocnou láskou k Bohu, jež mu 
vstavila drahocennou korunu na hlavu. Není pro nás důležitější 
modlitby nad prosbu o posílení lásky Boží v nás.

Introi tus .  Ps. 20, 2-3. Vstup.  Ž. 20, 2-3.
In virlúte iua, Dómine, Nad silou tvou, Pane,

laetábitur justus: et super raduje se spravedlivý a
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salufáre fuum exsultábit 
veheménter: desidérium
ánimae ejus tribuísti ei.

Ps. ib. 4. Quóniam prae- 
venísti eum in benediciió- 
nibus dulcédinis: posuísti 
in cápile ejus corónam de 
lápide pretióso.

Uf. Gloria Patři. . .

O r a t i o
Praesta, quaesumus om- 

nípofens D eus: ul, qui 
beáti N. Mártyris tui na- 
talíiia cólimus, interces- 
sióne ejus in tui nóminis 
amóre roborémur. Per 
Dominům nosirum. . .

nad pomocí tvou plesá 
převelice. Přání srdce je 
ho js i mu vyplnil.

Ž. lamí. 4. Přišel js i mu 
vstříc se sladkým požeh
náním. Vstavil js i na hla
vu jeho korunu z kamení 
drahého.

Uf. Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Uděl, prosíme, všemo

houcí Bože, abychom sla
více narozeniny svátého N., 
mučedníka tvého, na jeho 
přímluvu v lásce k jménu 
tvému posilněni byli. Skrze 
Pána našeho. . .

L é c t i o  Č t e n í '
libri Sapiéntiae. 10,10-14. z knihy Moudrosti. 10.

Budeme-li konat! poctivě a spravedlivě, co poznáváme jako váli 
Boží, můžeme být! jisti, že Bůh u nás se svou pomocí neustále dli. 
Ani peklo ani svět nás nemůže zmočil

Justum dedúxit Dóminus Spravedlivce vedl Pán 
per vias rectas, et osténdit cestami přímými, ukázal 
illi regnum Dei, et dědit mu království Boží, zna- 
illi sciéntiam sanctórum: lost svátých věcí mu udě- 
honestávit illum in labóri- lil, dovedl ho k bohatství 
bus, ei complévit labóres námahami, a plody práce 
illíus. In fraude circumve- jeho rozmnožil. Když ho 
niéntium illum áffuit illi: oklamat chtěli, byl u něho, 
et honéstum fecit illum. a zámožnost mu zjednal. 
Custodívit illum ab inimí- Ostříhal ho před nepřá- 
cis, et a seductóribus tu- teli, když měl být přepa- 
távit illum, et certámen den, zabezpečil je j,  v zá- 
forte dědit illi, ut vínceret, pasu tuhém získal mu ví-
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et sciret, quóniam omnium 
poténtior est sapiéntia. 
Haec vénditum justum non 
derelíquit, sed a peccató- 
ribus iiberávit eum, de- 
scendítque cum illo in fó- 
veam, et in vínculis non 
derelíquit illum, donec af- 
férret illi sceptrum regni, 
et poténiiam advérsus eos, 
qui eum deprimébant: et 
mendáces osténdit, qui 
maculavérunt illum: et dě
dit illi claritátem aetérnam, 
Dóminus Deus noster.

G ra d u a le .  Ps. 111,1-2.
Beátus vir, qui limet Do

minům: in mandátis ejus 
cupit nimis. ý . Poiens in 
terra erit semen ejus: ge- 
nerátio rectórum benedi- 
cétur.

Allelúja, allelúja.
]T. Ps. 20, 4. Posuísti 

Dómine super caput ejus 
corónam de lápide pre
tióso. Allelúja.

tězství, aby zvěděl, všecko 
že zmůže moudrost. Ta 
spravedlivce, když prodán 
byl, neopustila, ale hříš
níků ho uchránila. Sestou
pila s ním do vězení, ani 
v poutech ho neopustila, 
až mu přinesla žezlo krá
lovské vlády, a moc nad 
jeho utlačovateli, až ze lži 
usvědčila ty, kteří ho čer
nili, a jemu slávu věčnou 
udělil — Pán Bůh náš.

S tup ňov ý  zpěv. Ž. 111.
Blaze člověku, jenž se 

bojí Pána, jenž v přikázá
ních jeho libuje si velice, 
ý . Mocné bude na zemi 
símě jeh o ; pokolení spra
vedlivých požehnáno bude.

Aleluja, aleluja.
Uf. Ž. 20, 4. Vstavil jsi, 

Pane, na hlavu jeho ko
runu z drahého kamení. 
Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká s e :

Trac tus .  Ps. 20, 3-4. Traktus .  Ž. 20, 3-4.
Desidérium ánimae ejus Přání srdce jeho js i mu 

tribuísti e i : et voluntáte la- vyplnil a tužby rtů jeho 
biórum ejus non fraudásti js i mu nezamítl. W. Přišel 
eum. ti. Qjióniam praeve- jsi mu vstříc se sladkým 
nísti eum in benedictióni- požehnáním. W. Vstavil
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bus dulcédinis. #. Posuísti js i na hlavu jeho korunu 
in cápite ejus corónam de z drahého kamení, 
lápide pretióso.

E v a n g e l i u m
-j- Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matfh. c. 10. podle Matouše. 10,34-42.
Povinnosti křesťana jsou těžké; sítu k plnění jich můžeme čer

pali pouze z lásky k Bohu, učme se Jí od světců I Kristus nepřišel 
na svět, aby nám získal jeho rozkoše a radosti, ale aby nás naučil 
vztahovali všecko na Boha. Co se nedá sloučili s láskou k Bohu, 
|o jest hřích a to nutno zavrhnout! 1

In illo témpore: Dixit 
Jesus discipulis suis: No- 
líte arbitrári, quia pacem 
vénerim míttere in terram: 
non veni pacem míttere, 
sed gládium. Veni enim 
separáre hóminem advér- 
sus patrem suum, et fíliam 
advérsus matrem suam, et 
nurum advérsus socrum 
suam: et inimíci hóminis, 
doméstici ejus. Qui amat 
patrem, aut matrem plus 
quam me, non est me dir 
gnus. Et qui amat fílium, 
aut fíliam super me, non 
est me dignus. Et qui non 
áccipit crucem suam, et sé- 
quitur me, non est me di
gnus. Qui invénit ánimam 
suam, perdet illam; et qui 
perdíderit ánimam suam 
propter me, invéniet eam. 
Qui récipit vos, me récipit: 
et qui me récipit, récipit 
eum, qui me mísit. Qui ré- 
cipit Prophétam in nómine

Za onoho času Pán je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Nedomnívejte se, že jsem  
přišel uvést pokoj na zem; 
nepřišel jsem uvést pokoj, 
nýbrž meč. Přišel jsem 
zajisté, abych rozdvojil 
člověka proti otci jeho a 
dceru proti matce je jí a 
nevěstu proti tchyni je jí, 
a nepřátelé člověka jsou 
domácí jeho. Kdo miluje 
otce neb matku více nežli 
mne, není mne hoden, a 
kdo miluje syna neb dce
ru více nežli mne, není 
mne hoden. A kdo nebéře 
kříže svého a nenásleduje 
mne, není mne hoden. Kdo 
nalezne život svůj, ztratí 
je j, a kdo ztratí život svůj 
pro mne, nalezne je j. Kdo 
vás přijímá, mne přijímá, 
a kdo mne přijímá, přijí
má toho, který mě poslal. 
Kdo přijímá proroka ve 
jméno proroka, obdrží od-
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Prophétae.mercédemPro- platu proroka, a kdo přijí- 
phétae accípiet: et qui ré- má spravedlivého ve jmé- 
cipit justum in nómine ju- no spravedlivého, obdrží 
sti, mercédem justi accí- odplatu spravedlivého. A 
piet. Et quicúmque potům kdokoli by podal piti jed- 
déderit uni ex mínimis istis nomu z maličkých těchto 
cálicemaquaefrígidaetan- číši vody studené toliko 
tum in nómine discípuli: ve jméno učedníka, amen, 
amen dico vobis, non per- pravím vám, neztratí od
děl mercédem suam. platy své.*
O f fe r to r iu m.  P s.8 ,6 -7 . O b ě to v á n í .  Ž .8,6-7.

Gloria, et honóre coro- Slávou a důstojností jsi 
násti eum: et constituísti je j ověnčil a ustanovil jsi 
eum super opera mánuum je j nad díly rukou svých,
tuárum, Dómine. Pane.

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Munéribus nostris, quae- Dary naše, prosíme, Pa-

sumus Dómine, precibús- ne, a modlitby přijmi, ne- 
que suscéptis: et coelésti- beskými tajemstvími nás 
bus nos munda mystériis, očisf a milostivě vyslyš, 
et cleménter exaúdi. Per Skrze Pána našeho Ježíše 
Dominům nostrum. . .  Krista, Syna tvého . . .
Communio .  M atth.16,24. K př i j ím án í .  Mat. 16.

Qui vult veníre post me. Kdo chce přijít! za mnou, 
ábneget semetípsum, et zapři sebe sám a vezmi 
tollat crucem suam, et se- kříž svůj a následuj mne. 
quátur me.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Da, quaesumus Dómine D ej, prosíme, Pane, Bo- 

Deus noster: ut, sicut že náš, abychom jako se
tuórum commemoratióne časným slavením památky 
Sanctórum, temporáli gra- tvých Svatých těšíme, tak 
tulámur offício, ita perpé- abychom se věčně z patře- 
tuo laetémur aspéctu. Per ní na ně radovali. Skrze 
Dominům nostrum. . .  Pána našeho . . .
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IV. V den mučedníka, který nebyl biskupem
( J i n á  mše )

.Života žádal od tebe, i dal js i Jemni* 
Mnoho příkoří, úzkostí a bolestí musil mučedník vytrpěli* Ne. 

přestal však doufali a proto se nyní raduje. — Také my musíme 
kráčeti křížovou cestou; kéž by nám dobrotivý Bůh pomohl svou 
Milostí, abychom v těchto zkouškách obstáli!

ln t ro i tus.  P s.63 ,11 .
Laetábitur justus in Do

mino, et sperábit in eo: 
et laudabúntur omneš recti 
corde.

Ps. ib. 2. Exaúdi Deus 
oratiónem meam, cum dé- 
precor: a timóre inimíci 
éripe ánimam meam.

V. Gloria Patři . . .

O r a t i o
Praesta, quaesumus, om- 

nípotens D eus: ut, inter- 
cedénte beáto N. Mértyre 
tuo, et a cunctis adversi- 
tátibus liberémur in cór- 
pore, et a pravis cogitatió- 
nibus mundémur in mente. 
Per Dominům nostrum. . .

L é c t i o
Epísiolae b. Pauli Apóstoli 
ad Timótheum. 2. c. 2.

Vstup.  Ž. 63, 11.
Plešatí bude spravedlivý 

nad Pánem a doufali bude 
v něho; a chváleni budou 
všichni, kteří jsou spra
vedliví srdcem.

Ž. tamt. 2. Vyslyš, Bože, 
modlitbu mou, když úpím 
k tobě; zachraň před hroz
ným nepřítelem život můj.

V. Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Uděl, prosíme, všemo

houcí Bože, abychom byli 
na přímluvu svátého N., 
mučedníka tvého, ode 
všech protivenství vysvo
bozeni na těle a od zlých 
myšlenek očištěni na duši. 
Skrze Pána našeho. . .

Č  t e n í
z druhého listu sv. Pavla 
k Timotheovi. 2,8 ioa3,io-i2.

Sv. Pávci dosvědčuje svými slovy, že následovník Jež íše  Krista 
bude trpěli mnohá příkoří a pronásledování. N eklesejm e na mysli, 
nebof ze všech nás vytrhne P án , který čeká je n , až se  k Němu 
obrátíme s  prosbou o pom oc.
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Caríssime: Memor esto 
Dominům Jesum Christum 
resurrexísse a mórtuis ex 
sémine David, secúndum 
Evangélium meum, in quo 
labóro usque ad víncula, 
quasi male óperans: sed 
verbum Dei non esl alli- 
gátum. Ideo omnia sustí- 
neo propter eléctos, ut et 
ipsi salutem consequántur, 
quae est in Christo Jesu, 
cum gloria coelésti. Tu 
autem assecútus es meam 
doctrínam, institutiónem, 
propósilum, fidem, lon- 
ganimitátem, dilectiónem, 
persecutiónes, patiéntiam, 
passiónes: quália mihi
facta šunt Antiochíae, Icó- 
nii, et Lystris: quales per
secutiónes sustínui, et ex 
omnibus erípuit me Dómi- 
nus. Et omneš, qui pie vo- 
lunt vívere in Christo Jesu, 
persecutiónem patiéntur.

G ra d u a le .  Ps. 36, 24.
Justus cum cecíderit, 

non collidétur: quia Dó- 
minus suppónit manum 
suam.

h .  Ps. ib. 26. Tota die 
miserélur, et cómmodat: 
et semen ejus in bene- 
diciióne erit.

Allelúja, allelúja.

Nejmilejší, pamatuj na 
Ježíše Krista, jenž jsa  z po
tomstva Davidova, vstal 
z mrtvých podle evangelia 
mého, ve kterém snáším 
utrpení až do vazby jako 
zločinec; avšak slovo Bo
ží není přivázáno. Proto 
všecko snáším pro vyvo
lence, aby také oni do
sáhli ié spásy, které jest 
v Kristu Ježíši, i se slávou 
věčnou. Ty jsi však násle
doval mého učení, způ
sobu života, úmyslu, mé 
víry, shovívavosti, lásky, 
trpělivosti, mých pronásle
dování, utrpení, která se 
mi přihodila v Antiochii, 
v Ikonii, v Lystře, proná
sledování, jaká jsem vy
trpěl, a ze všech vylrhl 
mě Pán. Ale také všickni, 
kteří chtějí pobožně žiti 
v Kristu Ježíši, budou pro
následováni.

S tup ňov ý  zpěv. Ž. 36.
I kdyby spravedlivý u- 

padl, neuškodí mu to, 
nebof Pán podkládá ruku 
svou.

íf. Ž. lamt. 26. Den co 
den se slitovává a půjčuje, 
a proto símě jeho bude 
požehnáno.

Aleluja, aleluja.
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Joan. 8,12. Qui séqui- ÍT. Jan 8,12. Kdo mne ná
tur me, non ámbulat in té- sleduje, nechodí ve tmách, 
nebris; sed habébit lumen nýbrž bude míti světlo ži- 
vitae aetérnae, Allelúja. vota věčného. Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká s e :

Trac tus .  Ps. 111,1-3. Traktus .  Ž. 111, 1-3.
Beátus vir, qui timet Dó- Blaze člověku, jenž se 

minum: in mandátis ejus bojí Pána, jenž v přikázá- 
cupit nimis. Potens in nich jeho libuje si velice, 
terra erit semen ejus: ge- Ý. Mocné bude na zemi 
nerátio rectórum benedi- símě je h o ; pokolení spra- 
cétur. $r. Gloria, et diví- vedlivých požehnáno bude. 
tae in domo e ju s : et ju- Sláva a bohatství v do- 
stítia ejus manet in sae- mě jeho a spravedlnost je- 
culum saeculi. ho zůstává na věky věkův.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii ■J* Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 10. podle Matouše. 10,26-32.
Pán Ježíš sám nám dodává neděje na ukončení našich utrpení. 

Nikdo a nic nám nemůže uškodit!, aniž Bůh toho dopustil a o tom 
věděl. Přijde brzy čas, kdy budou křesfoné v podobné slávě zářiti 
jako Kristus, je jž  následovali v jeho utrpení. Pak nás On sám pro* 
hlásí za své; a koho Syn miluje, toho miluje i O tec!

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán Je- 
Jesus discípulis suis: Ni- žíš řekl učedníkům svým: 
hil est opértum, quod non „Nic není skryto, co ne- 
revelábitur; et occúltum, bude odkryto, a nic tajno, 
quod non sciétur. Quod co nebude zvěděno. Co 
dico vobis in ténebris, di- vám pravím ve tmách, po
cite in lúmine: et quod in vězte na světle, a co sly- 
aure audítis, praedicáte su- šíte v ucho, hlásejte na 
per tecta. Et nolíte timére střechách. A nebojte se 
eos, qui occídunt corpus, těch, kteří zabíjejí tělo, 
ánimam autem non pos- duše však zabiti nemohou, 
šunt occidere: sed pótius ale bojte se spíše toho, 
timéte eum, qui potest et jenž může duši i tělo za
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ánimam, et corpus pérdere 
in gehénnam. Nonne duo 
pásseres asse véneunt; et 
unus ex illis non cadet 
super terram sine Patře 
vestro? Vesfri autem ca- 
pílli cápitis omneš nume- 
ráfi šunt. Nolíte ego timé
re : multis passéribus me- 
lióres estis vos. Omnis 
ergo, qui confitébitur me 
coram homínibus, confiié- 
bor et ego eum coram Pa
tře meo, qui in coelis est.

Of f e r to r iu m.  Ps. 20.
Posuísti Dómine in cá- 

pite ejus corónam de lá- 
pide pretióso: vitam pé- 
tiit a te, et tribuísti ei, 
allelúja.

S e c r e t a
Accépta sit in conspéctu 

tuo, Dómine, nostra devó- 
tio: et ejus nobis fiat sup- 
plicatióne salutáris, pro 
cujus solemnitáte defértur. 
Per Dominům nostrum . . .

Communio .  Joan. 12,26.
Qui mih! minístrat, me 

sequátur: et ubi sum ego, 
illic et minísier meus erit.

P o s t c o m m u n i o
Refécti participatióne 

múneris sacri, quaesumus,

tratili do pekla. Zdali ne
prodávají dvou vrabců za 
penízek? a nespadne z nich 
ani jeden na zem bez vůle 
O tce vašeho. Vaše však 
i vlasy na hlavě jsou vše
cky sečteny. Nebojte se 
tedy; dražší jste nad mno
ho vrabců. Každého tedy, 
kdo mě vyzná před lidmi, 
vyznám i já  před Otcem 
svým, jenž jest v nebe
sích."

Následuje C re d o .

O b ě to v á n í .  Ž. 20, 4-5.
Vstavil js i, Pane, na 

hlavu jeho korunu z dra
hého kamení; života žádal 
od tebe, i dal js i jemu. 
Aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Příjemná budiž před 

tváří tvou, Pane, naše 
zbožná oběf a spasnou se 
nám staniž na přímluvu 
toho, k jehož oslavě jest 
přinesena. Skrze Pán a . . .

K p ř i j  í m á n í. Jan 12.
Slouží-li mi kdo, násle

duj mne; a kde jsem já , 
tam bude i služebník můj.

P o  p ř i j í m á n í
Občerstveni účastí na 

oběti svaté, prosíme, Pane,
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Dómine Deus noster: ut, Bože náš, abychom na pří- 
cujus exséquimur cultum, mluvu svátého N., mučed- 
intercedénte beáto N. Már- nika tvého, pocítili účinek 
tyre tuo, sentiámus efféc- toho, co obřadem ctíme, 
tum. Per Dominům . . .  Skrze Pána našeho . . .

Jiné Epištoly: Jak. 1, 2-10; 1 Petr 4, 13-19.
Jiné Evangelium: Jan 12, 24-26.

V den několika mučedníků
mimo č a s  v e l i k o n o č n í

I.
„Jako zlato v ohni vyzkoušel je  
a jako celopalnou oběf je  přijali*

Svalí mučedníci byli jisti, že Bůh je  přivede ke konečnému ví
tězství; vždyť je jich  záležitost Jest zároveň Boží záležitostí, jde 
o jeho čest, o Jeho národ, o jeho chrám 1 Bůh dopouští na svěj 
lid sice někdy pronásledování, ale pouze proto, aby pobloudilé 
potrestal a dobré vyzkoušel! Konečné rozhodnutí si však pone
chává pro Den Soudu! — Volejme svaté mučedníky k přímluvě za 
nás, aby Anděl Strážce nemusit snad naříkali nad naší duší: „Bože, 
pohané (hříchy) vtrhli do dědictví tvého, poskvrnili svátý chrám
tvůj 1‘
Introi tus .  P s .7 8 ,11 , 1 2 et 10.

Intret in conspéctu tuo, 
Dómine, gémitus compe- 
ditórum: redde vicínis no- 
stris septúplum in sinu 
eórum; víndica sánguinem 
Sanctórum tuórum, qui ef- 
fúsus est.

Ps. ib. 1. Deus, venérunt 
Gentes in haereditátem 
tuam, polluérunt templům 
sanclum tuum: posuérunt 
Jerusalem in pomórum 
custódiam.

V. Gloria Patři . . .

Vstup.  Ž. 78 ,11 ,12  a 10.
Nechaf vstoupí před tvář 

tvou, Pane, vzdychání u- 
vězněných! Odplaf souse
dům našim sedmeronásob 
do klínů jejich. Pomsti krev 
Svatých svých, jež  prolita 
byla.

Ž. tamt. 1. Bože, pohané 
vtrhli do dědictví tvého, 
poskvrnili svátý chrám 
tvůj, obrátili Jerusalem 
v chatrč pro hlídače 
ovoce.

V. Sláva Otc i . . .
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O r a t i o  M od l i tba
Beatórum Mártyrum, pa- Slavnost svátých mučed- 

ritérque Pontíficum N. et niků a spolu biskupů N. a 
N. nos, quaesumus Dómi- N., prosíme, Pane, nechť 
ne, festa tueántur: et eó- nás ochrání a ctihodná 
rurn comméndet orátio ve- modlitba je jich  odporučí, 
neránda. Per Dominům . .  Skrze Pána našeho . . .

Jestliže nebyli biskupy, modlitby říkají se ze mše následující.

L é c t i o  Č t e n í
libri Sapiéntiae. c. 3,1-8. z knihy Moudrosti. 3,1-8.

Marně výskají hříšníci nad smrtí mučedníků I Životem na zemi 
není skončeno všecko 1 Ten jest pouze přípravou a počátkem věč
ného života bud v Nebi nebo v pekle! Kdo neklade život, čas a 
svět ve vztah k věčnosti, ten jim nemůže porozuměli, nebof není 
ponecháno nic samo sobě, ale všecko jest řízeno neviditelným 
Bohem! Patřme na všecko, co se nám prihézí, ve světle věcností, 
a budeme plni sladké naděje ve svých největších útrapách.

Justórum ánimae in ma- Duše spravedlivých jsou 
nu Dei šunt, et non tanget v ruce Boží, a muka smrti 
illos torméntum mortis. Ví- nedotkne se jich. Zdálo 
si šunt óculis insipiéntium se nemoudrým, že je  veta 
moři: et aestimáta est af- po nich, za neštěstí měli 
flíctio éxitus illórum: et odchod jejich, a že se od 
quod a nobis est iter, ex- nás odebrali, za zkázu; 
termínium: illi autem šunt ale oni v pokoji jsou. Ne- 
in páce. Ei si coram ho- bof jestli podle mínění lidí 
minibus torménia passi trpěli muky, všecka dů- 
sunt, spes illórum immor- věra je jich  tkvěla v ne- 
talitáteplena est. In paucis smrtelnosti; maličko tre- 
vexáti, in mulfis bene di- stáni byvše dojdou hojné- 
sponéntur; quóniam Deus ho blaha, ježto Bůh zkusil 
fenlávit eos, et invénil illos jich a shledal, že ho jsou 
dignos se. Tamquam au- hodni. Jako zlato v ohni 
rum in fornáce probávi! vyzkoušel je , a jako celo- 
illos, et quasi holocaústi palnou oběf je  přijal; při- 
hóstiam accépit illos, et jde pak doba, kdy dojdou 
in témpore erit respéctus povšimnutí. Stkvíti se bu-
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illórum. Fulgébunt justi, dou lidé spravedliví a ja- 
et tamquam scinlíllae in ko jiskry po stmisku po- 
arundinéto discúrrent. ]u- běží. Soudit budou lidstvo, 
dicábunt natiónes, et do- ovládat národy, a je jich  
minabúntur pópulis, et re- králem bude Hospodin 
gnábit Dóminus illórum in na věky. 
perpétuum.
C r a d u a le .  Exodi 15,11. S tupňový zpěv. Ex. 15.

Gloriósus Deus in Sanc- Přeslavný jest Bůh ve 
tis suis: mirábilis in ma- svých Svatých, podivuhod- 
jestáte, fáciens prodígia. ný ve (své) velebnosti, či

ně zázraky.
íf. Ib.6. Déxtera tua,Dó- Tamt. 6. Pravice tvá, 

mine, glorificáta est in vir- Pane, proslavila se silou; 
túte: déxtera manus tua pravá ruka tvé rozdrtila 
confrégit inimícos. nepřátele.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Uf. E ccli.44 ,14. Córpora Ť. Sir. 44,14. Těla sva- 

sanctórum in páce sepúlta tých pochována jsou v po- 
sunt, et nómina eórum vi- kóji a jména je jich  žiti 
vent in generatiónem, et budou od pokolení dopo- 
generatiónem. Allelúja. kolení. Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja $ následujícím veršem a 
říká s e :

Tr ac t u s .  Ps. 125, 5-6. Traktus.  Ž. 125, 5-6.
Qui séminant in lácry- Kdož se slzami rozsé- 

mis, in gaúdio metent. W. vají, s radostí žiti budou. 
Eúntes i bani, et flebant, Ý. Vycházeli a plakali, 
mitténtes sémina sua. # . rozsévajíce semena svá. 
Veniéntes autem vénient Vracejí se však s jáso- 
cum exsultatióne, podán- tem, nesouce své snopy." 
tes manípulos suos.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 21. podle Lukáše. 21, 9-19.
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Pán Ježíš mluví nám josně o tom, že budeme pro jeho jméno 
pronásledováni; čnsto i od ! ech, kteří nám slo j! nejblíže! Nele
kejme se však, nebol ani vlas s híavy naší nezahyne a vylrváme-li, 
jsou naše duše zachráněny od věčné bolesti a určeny pro věčné 
blaho 1

In illo témpore: Oixit 
Jesus discípulis suis: Cum 
audiéritis praelia, et šedi- 
tiónes, nolíte terréri: opor- 
tet primům haec fíeri, sed 
nondum statim finis. Tunc 
dicébat illis: Surget gens 
contra gentem, et regnum 
advérsus regnum. Et ter- 
raemótus magni erunt per 
loca, et pestiléntiae, et fa- 
mes, terrorésque de coelo, 
et signa magna erunt. Sed 
ante haec omnia injícient 
vobis manus suas, et per- 
sequéňtur, tradéntes in sy- 
nagógas, et custódias, tra- 
héntes ad reges, et praesi- 
des, propter nomen meum: 
contínget autem vobis in 
testimónium. Pónite ergo 
in córdibus vestris, non 
praemeditári qaemádmo- 
dum respondeátis. Ego 
enim dabo vobis os, et sa- 
piéntiam, cui non potérunt 
resístere, et contradícere 
omneš adversárii vesfri. 
Tradémini autem a parén- 
tibus, et frátribus, et co- 
gnátis, et amícis, et mode 
affícient ex vobis: et éritis 
ódio omnibus propter no
men meum: et capíllus de

Za onoho času řekl Pán 
ježíš učedníkům svým: 
„Když uslyšíte o válkách 
a rozbrojích, nelekejte se ; 
neboř musí to prve na
stali, nebude však ihned 
konec." Nato pravil k nim: 
„Povstane národ proti ná
rodu a království proti 
království, a budou země
třesení veliká po místech 
a hlad i mor, budou i 
hrůzy a znamení s nebe 
veliká. Ale přede všemi 
věcmi těmi vztáhnou na 
vás ruce své a budou vás 
pronásledovat i, vydávajíce 
vás do synagog a do ža
lářů a vodíce vás ke krá
lům a vladařům pro jméno 
mé. Přihodí se vám to na 
svědectví. Vložte si tedy 
v srdce své, že nebudete 
přemýšleli napřed, kterak 
byste se hájili; neboř já  
vám dám výmluvnost a 
moudrost, které veškeří 
protivníci vaši nebudou 
moci odolati ani odmlou
vali. Budou pak vás vydá- 
váti rodiče a bratří a pří
buzní a přátelé; i usmrtí 
některé z vás, a budete 
v nenávisti u všech pro
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cápite vestro non períbit. 
In patiéntia vesfra possi- 
débitis ánimas veslras.

O f f e r l o r i u m .  Ps. 67,36.
Mirábilis Deus in Sanc- 

tis suis: Deus Israel, ipse 
dabit virtútem, et fortitú- 
dinem plebi suae: bene- 
dicius Deus. Allelúja.

S e c r e t a
Adésto, Dómine, suppli- 

catiónibus nosfris, quas in 
Sanctórum tuórum com- 
memoratióne deférimus: 
ut, qui nostrae justítiae fi- 
dúciam non habémus, eó- 
rum, qui iibi placuérunt, 
méritis adjuvémur. Per Do
minům noslrum. . .

Communio .  S a p .3 ,4, Sel
Et si coram homínibus 

torménta passi šunt, Deus 
tentáviteos: tamquam au- 
rum in fomáce probávit 
eos, et quasi holocaústa 
accépit eos.

P o s t c o m m u n i o
Quaesumus Dómine, sa- 

lutáribus repléti mystériis: 
ut, quorum solémnia ce- 
lebrámus, eórum oratióni- 
bus adjuvémur. Per Do
minům nostrum. . .

jméno mé; ale ani vlas 
s hlavy vaší nezahyne. 
Vytrvalosti svou získáte 
duše své.“

O b ě to v án í .  Ž. 67,36.
Podi vuhodný jest Bfih ve 

Svatých svých: Bůh Israe- 
lův sám dá moc a sílu 
lidu svému. Pochválen bu
diž Bůh. Aleluja.

T i c h á  m o d l i t b a
Slyš, Pane, prosby na

še, které v den památky 
Svatých tvých přinášíme, 
a jelikož vlastní spravedl
nosti nedůvěřujeme, nechť 
podporováni jsme záslu
hami těch, kdož sé líbili 
tobě. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista . . .

6. K p ř i j ím á ni .  Moudr.5.
A jestliže podle mínění 

lidí trpěli muka, Bůh je  
zkoušel 1 Jako zlato v ohni 
vyzkoušel je  a jako celo- 
palnou oběť je  přijal.

P o  p ř i j í m á n í
Nasyceni spasitelnými 

tajemstvími, prosíme tě, 
Pane, aby nám pomože
no bylo přímluvami těch, 
jejichž slavnost konáme. 
Skrze Pána našeho. . .
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II. V den n ěk o lik a  m učedníků 
( J i n á  m š e )

„Plesejte, spravedliví, v Pánu; 
spravedlivým sluší prozpěvovali chválu t* 

Jak byli moudrými světci, ze věřili v Boha o v Ježíše Krista, 
Syna Božího I Jak byli moudrými, že žádnou bolestí a žádným pro
následováním nenechali si vzít! naději na konečné blaho a že 
ničím nenechali odlouditi se od Krista I — Kéž bychom i my byli 
připočteni k těmto jedině moudrým!

Int ro i tus .  Eccli. 44.
Sapiéntiam Sanctórum 

narrent pópuli; et laudes 
eórum núntiet E cc lésia : 
nómina autem eórum vi- 
vent in saeculum saeculi.

Ps. 32,1. Exsultáte justi 
in Domino: rectos decet 
collaudátio.

Gloria Patři . . .

O r a t i o
Deus, qui nos concédis 

sanctórum Mártyrum tuó
rum N. et N. natalítia có- 
lere: da nobis in aetérna 
beatitúdine de eórum so- 
cietáte gaudére. Per Do
minům nostrum. . .

Jestliže byli biskupy, modlitby 
platí i pro následující mše.

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 5,16-20.

V s t u p .  Sir. 44,15 a 14.
Moudrost Svatých nechť 

vyprávějí národové a chvá
lu je jich  ať zvěstuje shro
máždění. Jména pak je jich  
žiti budou na věky věkův.

Ž. 32, 1. Plesejte, spra
vedliví, v Pánu; spraved
livým sluší prozpěvovatí 
chválu.

tf. Sláva O tci. . .

M o d l i t b a
Bože, jenž nám popřá- 

váš svátých mučedníků 
tvých N. a N. narozeniny 
slaviti, dej, ať se z je jich  
společnosti radujeme v bla
ženosti věčné. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .
říkají se ze mše předchozí, což 

Č t e n í
z knihy Moudrosti. 5, 16*20.

Hříšní tohoto světa pokládají světce za nemoudré, nebof ne- 
chápoujejich sebezapírání a v je jich  smrti vidi zničení. Jak však 
budou žasnout!, až je  spatří jednou v slávě a radosti 1 Jak budou
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sebe proklínali, až si uvědomí, že jejich vlastní život byl sebe
klamem a bezcennými

Justi autem in perpétuum 
vivent, et apud Dominům 
est merces eórum, et co- 
gitátio illórum apud Altís- 
simum. Ideo accípient re- 
gnum decóris, et diadéma 
speciéi de manu Domini: 
quóniam déxtera sua teget 
eos, et bráchio sanclo suo 
deféndef illos. Accípiet 
armatúram zelus illíus, et 
armábit creatúram ad ultió- 
nem inimicórum. Induet 
pro thoráce justítiam, et 
accípiet pro gálea judí- 
cium čertům. Sumet scu- 
tum inexpugnábile, aequi- 
tátem.
C r a d u a l e .  Ps. 123,7-8.

Anima nostra, sicut pas- 
ser, erépta est de láqueo 
venántium. Láquens 
contrítus est, et nos libe- 
ráti sumus: adjuiórium no- 
strum in nómine Domini, 
qui fecit coelum, et terram.

Allelúja, allelúja.
Ps. 67, 4. Justi epu- 

léntur, et exsúltent in con- 
spéctu D ei: et delecténtur 
in laetítia. Allelúja.

Spravedliví na věky jsou 
živi, v Hospodinu jest od
plata je jich  a péči o ně 
Nejvyšší má. Proto dosta
nou království nádhery, a 
korunu krásy z ruky Páně, 
ježto svou pravicí je  bude 
chránit, a svým svátým ra
menem jich hájit. Vezme 
si jakožto výzbroj horlivost 
svou, i tvorstvo ozbrojí, 
by trestal nepřátele. Jako 
v pancíř se obleče v spra
vedlnost, za přilbu pak 
vstaví si soud přísný. Za 
štít, jehož nelze přemoci, 
vezme svatost.

S tupňový  zpěv.  Z.123.
Duše naše vyvázla jako 

ptáče z osidla lovců. ÍT. 
Osidlo se přetrhlo a my 
jsme osvobozeni. Pomoc 
naše ve jménu Páně, jenž 
stvořil nebe a zemi.

Aleluja, aleluja.
Ž. 67,4. Nechť hodují 

spravedliví a plesají před 
tváří Boží a nechť radosť 
je  blaží. Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem 
říká s e : »

T r a k t u s. Ž. 125, 5-6.
(jako ve mši předchozí)
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f  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 
secúndum Lucam. c. 6. podle Lukáše. 6, 17-23.

E v a n g e l i u m

Chceme-li i my býil moudrým 
votě! Pak se dostane také nám 
slavenství slíbil.

In illo témpore: Descén- 
dens Jesus de monte, stetit 
in loco campéstri, et turba 
discipulórum ejus, et mul- 
iitúdo copiósa plebis ab 
omni Judaea, et Jerusalem, 
et marítima, et Tyri, et Si- 
dónis, qui venérant, ut au- 
dírent eum, et sanaréntur 
a languóribus suis. Et qui 
vexabánlur a spirítibus im- 
múndis, curabántur. Et om- 
nis turba quaerébat eum 
tángere: quia virtus de illo 
exíbat, et sanábat omneš. 
Et ipse elevátis óculis in 
discípulos suos, dicébat: 
Beáti paúperes: quia ve- 
strum est regnum Dei. Beá- 
li, qui nunc esurítis: quia 
saturabímini. Beáti, qui 
nunc fletis: quia ridébitis. 
Beáti éritis, cum vos óde- 
rint hómines, et cum sepa- 
ráverint vos, et exprobrá- 
verint, et ejécerint nomen 
vestrum tamquam malum, 
propter Fílium hóminis. 
Gaudéte in illa die, et 
exsuliáte: ecce enim mer-

i, následujme světce v je jich  ži» 
. co Pán Ježíš v sedmeru blaho-

Za onoho času Pán Je
žíš sesfoupiv (s hory) sta
nul na rovině (jakož i) zá
stup učedníků jeho a čet
né množství lidu ze všeho 
Judska i z Jerusalema a 
z přímořské krajiny tyrské 
a sidonské, kteří přišli, 
aby je j poslechli a byli u- 
zdraveni od neduhů svých. 
A byli uzdravováni také ti, 
kteří byli trápeni od duchů 
nečistých. A veškeren zá
stup hledal se ho dotknou- 
ti, neboť moc vycházela 
od něho a uzdravovala 
všecky. A tu on pozdvih 
oči na své učedníky pra
vil : „Blahoslavení (jste  
vy) chudí, neboť vaše jest 
království Boží. Blahosla
vení, kteří nyní lačníte, 
neboť budete nasyceni. 
Blahoslavení, kteří nyní 
pláčete, neboť budete se 
smáti. Blahoslavení bude
te, když lidé budou vás 
nenáviděti a když vás vy
obcují a potupí a jméno 
vaše jako špatné vyvrhnou 
pro Syna člověka. Radujte
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ces vestra multa est in 
coelo.

Of f e r to r iu m.  Ps. 149.
Exsultábunt Sancti in 

gloria, laetabúntur in cu- 
bílibus suis: exaltatiónes 
Dei in faúcibus eórum. 
(Allelúja.)

S e c r e t a
Můnera tibi, Dómine, 

noslrae devotiónis offéri* 
mus: quae et pro tuórum 
tibi grata sint honoře ju- 
stórum, et nobis salutária, 
te miseránte, reddántur. 
Per Dominům nostrum . .
Commu nio .  Luc. 12, 4.

D ico autem vobis amícis 
meis: ne terreámini ab his, 
qui vos persequúntur.

P o s t c o m m u n i o
Praesta nobis, quaesu- 

mus Dómine, intercedénti- 
bus sanctis Marlýribus tuis 
N. et N. ut quod ore con- 
tíngimus, pura mente ca- 
piámus. Per Dominům...

se v ten den a veselte se, 
neboť aj, odplata vaše hoj
na jest v nebesích."
O b ě to v á n í .  Ž. 149, 5-6 .

Plešatí budou Svatí nad 
(svou) slávou, radovati se 
budou v příbytcích svých; 
chvalozpěvy na Boha v 
ústech jejich. (Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a  
Dary oddanosti své ti, 

Pane, přinášíme, kteréž 
nechť milé ti jsou k uctění 
spravedlivých tvých, nám 
pak nechť pro milosrden
ství tvé spasnými se sta
nou. Skrze Pá na . . .
K př i j í m án í .  Luk. 12,4.

Pravím pak vám, přáte
lům svým: nebojte se těch, 
kteří vás pronásledují.

P o  p ř i j í m á n í  
Uděl nám, prosíme, Pa

ne, na přímluvu svátých 
mučedníků svých N. a N., 
abychom, čeho se dotýká
me ústy, to s čistou přijí
mali myslí. Skrze P ána. . .

III. V den několika mučedníků
( T ř e t í  m še )
.Volali spravedliví a Pan je  vyslyšel 
a ze všeho soužení je  vysvobodil!" 

Netoužeme po štěstí hříšníků a nechtějme se těšítl zpustlou ra» 
dosti nespravedlivých! Jest pouze klamem o krátkého trvání! Če*
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kejme všecko svoje blaho od Pána* jenž jedině má moc nás učinili . 
věčně šťastnými! Mučedníci, kteří nás předešli, okoušejí již pravdy 
těchto slov! Povzbuďme se ledy je jich  příkladem1

In t ro i t us .  P s.36 ,39 . V s t u p .  Ž. 36, 39.
Salus autem justórum a Spása spravedlivých (při- 

Dómino: et protéclor eó- chází) od Pána; obráncem 
rum est in témpore tribu- je jich  je  v čas soužení, 
latiónis.

Ps. ib. 1. Noli aemuléri Z. famf. 1. Nezáviď zlo- 
in malignántibus: neque synům (jejich  štěstí) a ne- 
zeláveris faciéntes iniqui- žárli na ty, kdož páší ne- 
fátem. pravost.

Gloria Patři . . .  Sí. Sláva Otci . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, quí nos ánnua Bože, jenž nás výroční 

sanciórum Mártyrum tuó- slavností svátých mučed- 
rum N. et N. sotemnitáie níků svých N. a N. obla- 
laetificas: concéde pro- žuješ, popřej milostivě, 
pítius; ul quorum gaudé- abychom rozněcovali se 
mus mériiis, accendámur příklady těch, z jejichž ra- 
exémplis. Per Dominům dujeme se zásluh. Skrze 
nostrum . . .  Pána našeho. . .

L é c  l io  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z listu sv. Pavla Apoštola 
ad Hebraeos. 10, 32-38. k Židům. 10, 32-38.

Oslava jest konečným cílem životní dráhy světců; cesta k němu 
vlak vede přes mnohd utrpení a boly, naději a vytrvalost. Žijme 
z Víry a brzy octneme se u svého c íle ; naše živoíní pout na zemi 
trvá nepatrný okamžik, pak nastane věčné blaho I

Fratres. Rememorámini Bratři, rozpomínejte se 
príslinos dies, in quibus na předešlé dny, ve kte- 
íliumináti, magnum cerfá- rých byvše osvíceni pře
měn sustinuístis passió- stáli jste velký boj utrpe- 
num: et in áltero quidem ní, jednak potupami a úti- 
oppróbriis, et iribulatióni- sky staveni jsouce na odiv, 
bus specfáculum facfi: in jednak sfavše se účastníky
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áltero autem sócii táli- 
ter conversántium effécti. 
Nam et vinctis compássi 
estis, et rapinam bonórum 
vestrórum cum gaúdio 
suscepístis, cognoscéntes 
vos habére meliórem, et 
manéntem subslántiam. 
Nolile ítaque amíttere con- 
fidénliam vestram, quae 
magnam habet remunera- 
tiónem. Patiéntia enim vo- 
bis necessária est: ut vo- 
luntátem Dei faciéntes, re- 
portétis promissiónem. Ad- 
huc enim módicum ali- 
quántulum, qui ventúrus 
est, véniet, et non tardá- 
bit. Justus autem meus ex 
fide vivit.

C  r a d u a 1 e. Ps. 33,18-19.
Clamavérunt justi, et Dó- 

minus exaudivit e o s : et 
ex omnibus tribulatióni- 
bus eórum liberávit eos.

Juxta est Dóminus his, 
qui tribuláto šunt corde; 
et húmiles spiritu salvábit.

Allelúja, allelúja.
"ft. Te Mártyrum candi- 

dátus laudat exércitus, Dó- 
mine. Allelúja.

těch, jimž se takto vedlo. 
Vždyť nejen jste se ukázali 
soucitni s vězni, nýbrž i 
s radosti jste snesli ode
brání svého majetku vě
douce, že máte statek lepši 
a to trvalý. Neodmítejte 
tedy své důvěry, která má 
velikou odplatu. Vytrva
losti zajisté jest vám po
třebí, abyste vykonávajíce 
vůli Boží, obdrželi statek 
zaslíbený; neboť ještě  vel
mi maličko a přijde ten, 
jenž přijití má, a nebude 
meškati. Spravedlivý pak 
můj živ jest z víry.

S tu p ňov ý  zpěv. Ž.33.
Volali spravedliví a Pán 

je  vyslyšel a ze všech 
soužení je  vysvobodil. Uf. 
Blízko jest Pán těm, je 
jichž srdce je  souženo, a 
uzdravuje ty, kdož jsou 
zdrceni na duchu. 

Aleluja, aleluja. 
ti. Tebe, Pane, mučed

níků běloskvoucí chválí 
sbor. Aleluja.

Po Devítntku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká s e :

T r a k t u s. Ž. 125, 5-6.
(Viz stránku 598.)
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t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 
secúndum Lucam. c. 12. podle Lukáše. 12, 1-8.

Bude na nás doráželi mnoho falešných proroků, kteří se pro* 
hlásí za spasitele světa a kteří nás chtějí svésti. Nenechme se 
však nikým oloupit! o naději ve věcnou  odplatu v Nebi. Vpusťme 
hluboko do srdce slova dnešního Evangelia, v němž nás pravý 
Spasitel poučuje, varuje a povzbuzuje 1 jeho slovům přec uvěřil 
nesčetný počet světců a světic; jest vyloučeno, aby se klamal 
právě výkvět nejkrásnějších a nejdokonalejších lidí!

E v a n g e l i u m

j)|In illo témpore: Dixit 
jesus discípulis suis: At- 
téndite a ferménlo Phari- 
saeórum, quod est hypó- 
crisis. Nihil autem opér- 
tum est, quod non reve- 
létur: neque abscónditum, 
quod non sciálur. Quó- 
niam quae in ténebris di- 
xístis, in lúmine dicéntur: 
et quod in aurem locúti 
estis in cubículis, praedi- 
cábitur in tectis. D ico au
tem vobis amícis m eis: 
Ne terreámini ab his, qui 
occídunt corpus, et post 
haec non habent ámplius 
quid fáciant. Osténdam au
tem vobis quem timeátis: 
timéte eum, qui postquam 
occíderit, habet potestá- 
tem míttere in gehénnam. 
Ita dico vobis, hune timéte. 
Nonne quinque pásseres 
véneunt dipóndio, et unus 
ex illis non est in oblivióne 
coram Deo ? Sed et capílli 
cápitis vesiri omneš nume-

Za onoho času Pán Ježíš 
pravil k učedníkům svým: 
„Varujte se kvasu farisej- 
ského, jenž jest pokrytství. 
Nic zajisté není skryto, co 
nebude odkryto, ani tajno, 
co nebude zvěděno. Proto 
co jste pravili ve tmě, u- 
slyší se na světle, a co 
jste  mluvili do ucha v po
kojích, bude se hlásati na 
střechách. Ale pravím vám, 
svým přátelům: Nebojte se 
těch, kteří zabíjejí tělo, a 
potom nemají více, co by 
učinili. Ukáži však vám, 
koho se máte báti; bojte 
se toho, jenž, když usmrtí, 
má moc u vrhnouti do pekla. 
Ano, pravím vám, toho se 
bojte. Zdali neprodávají 
pět vrabců za dva penízky? 
A ani jeden z nich není 
v zapomenutí před Bohem. 
Vždyť i vlasy na hlavě 
vaší jsou všecky sečteny. 
Nebojte se  tedy; dražší 
jste nad mnoho vrabců.



ráti šunt. Nolíte ergo li- Pravím pak vám: Každý, 
mére : multis passéribus kdo mě vyzná před lidmi, 
plurisestis vos. Dico autem toho i Syn člověka vyzná 
vobis: omnis quicúmque před anděly Božími." 
conféssus fúerit me coram 
homťnibus, et Fílius hómi- 
nis confitébitur illum co
ram Angelis Dei.
O f íe r to r iu m . Sap.3 ,1-2 et3. O b ě to v á n í. Moudr. 3.

Justórum ánimae in ma
nu Dei šunt, et non tanget 
illos torméntum maiítiae: 
visi šunt óculis insipién- 
tium moři: illi autem šunt 
in páce. (Allelúja.)

S e c r e t a
Oblátis, quaesumus Dó- 

mine, placáre munéribus: 
et intercedéntibus sanctis 
Martýribus tuis N. et N. a 
cunctis nos defénde perí- 
culis. Per Dominům . . .

C om m u nio , Matth. 10.
Quod dico vobis in té- 

nebris, dícite in lúmine, 
dicit Dóminus: et quod in 
auře audítis, praedicáte 
super tecta.

P o stco m m u n io
Haec nos commúnio, Dó- 

mine, purget a crímine: 
et intercedéntibus sanctis 
Martýribus tuis N. et N. 
coeléstis remédii fáciat

Duše spravedlivých v ru
ce Boží jsou a nedotknou 
se  jich  muka zloby. V ocídí 
nemoudrých zdáli se ze- 
mříti, oni však jsou v po
koji. (Aleluja.)

T ic h á  m o d l i t b a  
Dary obětovanými, pro

síme, Pane, usmiř se a na 
přímluvu svátých mučed
níků svých N. a N. ode 
všech nás nebezpečí o- 
chraňuj. Skrze P án a . . .

K p ř ijím á n í. Mat. 10,27.
„Co vám pravím, ve 

tmách, povězte na světle", 
praví Pán, „a co slyšíte 
v ucho, hlásejte na stře
chách."

P o  p ř i jím á n í 
Toto přijímání, Pane, 

nechť nás očistí od viny a 
na přímluvu svátých mu
čedníků tvých N. a N. ú- 
častny nás učiní nebeské-
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esse consórtes. Per Dó- ho léku. Skrze Pána na- 
minum nostrum. . .  šeho Ježíše Krista . . .

Ve mších, jež se čtou v den několika mučedníků, mohou s e  čísli 
ještě jiné Epištoly: Moudr. 10, 17-20; Řím. 8, 18-23; 2. Koř. 6, 
4-10; Žid. 6, 17-23; Zj. sv. J .  7, 13-17.

Jiné Evangelia: Mot. 24, 3-13; Mul. 5, 1-12; Mal. 11, 25-30; 
Luk. 11, 47-51; Luk. 10, 16-20.

Všeobecné mše
ve dny mučedníků v době velikonoční

I. V den mučedníka
.Oslavovali budou nebesa dfvy Ivo Je, Panel*

Peklo a svět nenávidí těch, kdož žijí s Bohem ve spojení; jest 
to sice nepochopitelné tajemství (mystérium iniquitatis), avšak sku
tečnost. Věrní vlak nemají se čeho oáli, nebof všemocný Bůh je  do
vede a chce ochránili. Svět může sice z dopuštění Božího usmrtit! 
těla mučedníků, duši však škoditi nemůže. — Prosme o přímluvu 
těch, kdož si už životní zkoušku odby li; buďme jisti, že s námi mají 
útrpnost, neboř sami na sobě zakusili všechen lidský bol.

In tro itu s . Ps. 63, 3. V s tu p . Ž. 63, 3.
Protexísti me Deus a Ochránil js i mne, Bo-

convénlu malignántium, al- že, od shluku bezbožníků, 
lelúja: a multilúdine ope- aleluja; od množství těch, 
rántium iniquitálem, alle- kteří páší nepravost, ale
luja, allelúja. luja, aleluja.

Ps. ib. 2. Exaúdi Deus Ž. lamí. 2. Vyslyš, Bože, 
oraliónem meam, cum dé- modlitbu mou, když úpím 
precor: a timóre mimici (k tobě), zachraň duši mou 
éripe ánimam meam. před hrozným nepřítelem.

ý . Gloria P alri. . .  V. Sláva O le i. . .
M o d litb a , T ic h á  m o d litb a  a P o  p ř i j ím á n í béřou se :

1. Pro mučedníka-blskupa ze mše Statuit (sir. 579) nebo ze 
mše Sacerdotes (str. 584).

2. Pro mučedníka ze mše tn vlrtute tua (str. 587) nebo ze 
mše Laetabllur (str. 592).
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L é c t i o  Č t e n í
libri Sapiéntiae. 5, 1-5. z knihy Moudrosti. 5,1-5.

Stdjme pevně na zvolené cestě spásy a odolávejme útokfim 
světa, ale také své vlastní zkažené přirozenosti 1 Celý svět jednou 
uzří, že 11, kteří mu byli na posměch a které tupit bylo jeho zvy* 
kem, byli moudřejší než všichni je jich  pronásledovatelé.

Stabunt justi in magna 
constántia advérsus eos, 
qui se angustiavérunt, et 
qui abstulérunt labóres eó- 
rum. Vidéntes turbabúnlur 
timóre horríbili, et mira- 
búntur in subitalióne inspe- 
rátae salútis, dicéntes intra 
se, poeniténtiam agéntes, 
et prae angústia spiritus 
geméntes: Hi šunt, quos 
habúimus aliquóndo in de- 
rísum, et in similitúdinem 
impropérii. Nos insensáti 
viiam illórum aestimabá- 
mus insániam, et finem 
illórum sine honoře: ecce 
quómodo computáti šunt 
inter fílios Dei, et inter 
sanctos sors illórum est.

Tehdy stát budou spra
vedliví s velikou důvěrou 
proti těm, kteří (kdysi) su
žovali je , a kteří mařili 
námahy je jich . Vidouce to 
budou zděšeni hroznou 
bázní, a budou se hroziti 
nenadálé spásy. Říkat bu
dou si vespolek kajíce se, 
z duše sklíčené budou ho
řekovat: „To jsou ti, kteří 
byli nám kdysi na po
směch, a které tupit bylo 
naším zvykem. My ne
moudří mněli jsme, že je 
jich  život je  šílenství, a je- 
j ich konec že j est bezectný. 
Aj, kterak připočteni jsou 
k synům Božím, a mezi 
svátými jest úděl je jich .'

Může se laké vžili Epištola ze mše Laetabitur (sir. 592).

Allelúja, allelúja.
Uf. Ps. 88,6. Confitebún- 

tur coeli mirabília tua, Dó- 
m ine: étenim veritátem 
tuam in Ecclésia sancfó- 
rum. Allelúja.

Uf. Ps. 20, 4. Posuísti Dó- 
mine super caput ejus co- 
rónam de lápide pretióso. 
Allelúja.

Aleluja, aleluja.
Ž. 88, 6. Oslavovati 

budou nebesa divý tvoje, 
Pane, a věrnost tvou ve 
shromáždění svátých. Ale
luja.

V. Ž. 20, 4. Vstavil jsi, 
Pane, na hlavu jeho ko
runu z kamení drahého. 
Aleluja.
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T

f  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 
secúndum joánnem. c. 15. podle Jana. 15,1-7.

Chce-li kdo přinášeli užitek, musí býti ve spojení $ Kristem. 
Pouze v tomto soužití mflže se líbiU Bohu, jeho modlitba svolává 
s nebe požehnání a jeho život stává se dokonalým, jak to zříme 
na dnešním světci.

E v a n g e l i u m

In illo témpore: Dixit 
Jesus discípulis suis: Ego 
sum vitis vera, et Pater 
meus agrícola est. Omnem 
pálmitem in me non ferén- 
iem fructum, tollet eum: 
et omnem, qui fert fructum, 
purgábit eum, ut fructum 
plus áfferat. Jam vos mundi 
esfis propter sermonem, 
quem locúlus sum vobis. 
Manéie in me, et ego in 
vobis. Sicut palmes non 
potest ferre fructum a se- 
metípso, nisi mánserit in 
vile: sic nec vos, nisi in 
me manséritis. Ego sum 
vitis, vos pálmites: qui ma- 
net in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum: 
quia sine me nihil potéstis 
fácere. Si quis in me non 
mánserit, miftétur foras si
cut palmes, et aréscet, et 
cólligent eum, et in ignem 
mittent, et ardet. Si man
séritis in me, et verba mea 
in vobis mánserint: quod- 
cúmque voluéritis, petétis, 
et fiet vobis.

Za onoho času řekl Pán 
Ježíš učedníkům svým: 
„Já jsem  vinný kmen a 
O tec můj jest vinař. Kaž
dou ratolest ve mně, která 
nenese ovoce, odejme a 
každou, která nese ovoce, 
očistí, aby více ovoce ne
sla. Vy jste  již čisti tím 
slovem, které jsem  vám 
mluvil. Zůstaňte ve mně, 
a já  ve vás. Jako ratolest 
nemůže nésfi ovoce sama 
od sebe, nezůstane-li ve 
kmeni, tak ani vy, nezů- 
stanete-Ii ve mně. Já  jsem 
vinný kmen, vy (jste) ra
tolesti; kdo zůstává ve 
mně a já  v něm, ten při
náší ovoce mnoho, nebof 
beze mne nemůžete činiti 
nic. Jestliže kdo ve mně 
nezůstane, vyvržen bude 
ven jako ratolest; i uschne 
a seberou ji a vrhnou na 
oheň a bude hořeti. Zů- 
stanete-li ve mně a slova 
má zůstanou-li ve vás, co
koliv budete chtíti, proste 
a stane se vám.”

611



Confitebúntur coeli mi- 
rabília tuaDómine: et ve- 
riiátem luam in Ecclésia 
sanctórum, allelúja, alle- 
lúja.
C om m unio. P s .63,11.

Laetábitur justus in Do
mino, et sperábit in eo: et 
laudabúntur omneš recti 
corde, allelúja, allelúja.

O f f e r t o r i u m .  P s .  88,  6.
Oslavovati budou ne

besa divý tvoje, Pane, a 
věrnost tvou ve shromáž
dění spravedlivých, ale
luja, aleluja.
K p ř i jím á n í. Z .63,11.

Radovafi se bude spra
vedlivý v Pánu a doufati bu
de v něho; i budou chváleni 
všichni, kdož jsou přímého 
srdce, aleluja, aleluja.

O b ě t o v á n í .  Ž. 8 8 , 6 .

První Epíltola a Evangelium ze mše pro mučedníka v době velí* 
konocní mohou se  vžiti i pro několik mučedníku, a opačně.

II. V den několika mučedníků
„Drahocenná jest v očích Páně smrt svátých jeho I*

Svalí velebí po skončené zkoušce Boha, nebof vyplnil všecku 
jejich naději a touhu a odplatil všecka je jich  muka nevýslovně bo* 
hatě; děkují mu za milost, která jim pomohla překonali veškeré 
překážky. Nechf nám vyprosí také tak silnou Naději, abychom s ú- 
lěchou nesli svěj kříž!
In iro itu s . Ps. 144,10-11. V slu p . Ž. 144, 10-11.

Sancti tui, Dómine, be- Svalí lvoji, Pane, dobro- 
nedícent te: glóriam regni řečiti budou tobě, slávu 
tui dicent, allelúja, alle- království tvého budou 
lúja. zvěstovati, aleluja, aleluja.

Ps. ib. 1. Exaltábo te Ž. taml. 1. Velebit! tě 
Deus meus Rex: et bene- budu, Bože můj. Králi, a 
dícam nómini tuo in sae- dobrořečili jménu tvému 
culum, et in saeculum na věky a na věky věkův. 
saeculi.

V. Gloria Patři. . .  « •  Sláva Otci. . .
M o d litb a , T ic h á  m o d litb a  a P o  p ř i j ím á n í  béřou s e :
1. Pro několik mučedníků — biskupů — ze mše Intrel (sir. 596).
2. Pro několik mučedníků ze mše Saplentíam (str. 601) nebo ze 

mše Salus autem (sir. 605).
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Epístolae beáti Petři Apó- z prvního listu sv. Pelra 
stolí. 1. c. 1, 3-7. Apoštola. 1, 3-7.

1 sv. Apoštol Pelr nás povzbuzuje k naději na brzké skončení 
všeho žalu.

L é c t i o  Č l e n í

Benedíctus Deus, et 
Pater Domini noslri Jesu 
Chrisli, qui secúndum mi- 
sericórdiam suam magnam 
regenerávit nos in spem 
vivam, per resurrectiónem 
Jesu Chrisii ex mórluis, in 
haereditátem incorruptíbi- 
lem, et incontaminátam, et 
immarcescíbilem, conser- 
vátam in coelis in vobis, 
qui in virtúte Dei custodí- 
mini per fidem in salútem, 
parátam revelári in tém- 
pore novíssimo. In quo ex- 
sultábitis, módicum nunc 
si opórtet coniristári in vá- 
riis tentatiónibus: ut pro- 
bátio vestrae fídei multo 
pretiósior auro (quod per 
ignem probátur) inveniátur 
in laudem, ei glóriam, ef 
honórem, in revelatióne Je 
su Christi Domini nosiri.

Allelúja, allelúja. 
ý . Sancti lui Dómine, 

ilorébunt sicut lilium, et 
sicut odor bálsami erunt 
ante te. Allelúja.

Veleben budiž Bůh a 
O tec Pána našeho Ježiše 
Krista, jenž podle velikého 
milosrdenství svého nás 
znovuzrodil k živé naději 
zmrtvýchvstáním Ježíše 
Krista, k dědictví neporu
šitelnému a neposkvrně
nému a nevadnoucímu, u- 
chovanému v nebesích pro 
vás, kteří js te  mocí Boží 
chráněni skrze víru ke 
spáse připravené (k tomu), 
aby se zjevila v čase po
sledním, ve kterém budete 
plesafi, nyní nakrátko, Iře- 
ba-li, se zarmoutivše v roz
ličných pokušeních, aby 
zkoušení vaší víry, (jsouc) 
dražší nad zlato, které 
(ač pomíjející jesi, přece) 
ohněm se zkušuje, bylo 
shledáno k (vaší) chvále 
a slávě a cti při zjevení 
s e  Ježíše  Krista, Pána na
šeho.

Aleluja, aleluja.
Hí. Svatí tvoji, Pane, 

kvésli budou jako lilie a 
jako vůně balsámu budou 
před (ebou. Aleluja.
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Ý. Ps. 115,15. Pretiósa Uf. Ž. 115,15. Drahocen- 
in conspéctu Domini, mors ná jest v očích Páně smrt 
sanctórum ejus. Allelúja. svátých jeho. Aleluja.

E v a n g e liu m
Ť Sequéntia s. Evangelii + Slova sv. Evangelia 

secúndum joánn. c. 15. podle Jana. 15, 5-11.
Dnes slavení svalí mučedníci byli plodnými ratolestmi na vinném 

kmeni, jímž jest Kristus. Plnili přikázání jeho a lim dávali na Jevo 
svou lásku k němu; za to jim on led splácí stejnou láskou. Roz
jímejme o slovech dnešního Evangelia, nebof Pán ježíš je  pravil 
k naší útěše a radosti i

ln illo témpore: Dixit 
jesus discípulis suis: Ego 
sum vitis, vos pálmites: 
qui manet in me, et ego 
in eo, hic fert fructum mul- 
tum: quia sine me nihil 
potéstis fácere. Si quis in 
me non mánserit: mitté- 
tur foras sicut palmes, et 
aréscet, et cólligent eum, 
et in ignem mittent, et ardet. 
Si manséritis in me, et ver
ba mea in vobis mánse- 
rint; quodcúmque voluéri- 
tis, petétis, et fiet vobis. 
In hoc clarificátus est Pa
ter meus, ut fructum plú- 
rimum afferátis, et efficiá- 
mini mei discípuli. Sicut 
diléxit me Pater, et ego 
diléxi vos. Manete in di- 
lectióne mea. Si praecépta 
mea servavéritis, manébi- 
tis in dilectióne mea, sicut 
et ego Patris mei prae
cépta servávi, et máneo in

Za onoho času řekl Pán 
Ježíš učedníkům svým: 
„Já jsem vinný kmen, vy 
jste ratolesti; kdo zůstává 
ve mně a já  v něm, ten 
přináší ovoce mnoho, ̂ ne
boř beze mne nemůžete 
činili nic. Jestliže kdo ve 
mně nezůstane, vyvržen 
bude ven jako ratolest; 
i uschne a seberou ji  a 
vyvrhnou na oheň, a bude 
hořeti. Zůstanete-li ve mně 
a slova má zůstanou-li ve 
vás: cokoli budete chtíti, 
proste a stane se vám. 
V tom jest oslaven Otec 
můj, abyste přinášeli mno
ho užitku a stali se do
konalými učedníky mými. 
Jak mne miloval Otec, i 
já  jsem miloval vás. Zů
staňte v lásce mé. Budete- 
li zachovávali přikázání 
má, zůstanete v lásce mé, 
jakož i já  jsem zachoval
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| ejus dilectióne. Haec lo-
> cútus sum vobis, ut gaú-

dium meum in vobis sit, 
j et {jaúdium veslrum im-

pleátur.

O ffe rto riu m . P s .31,11.
Laetámini in Domino, et 

exsultáte justi; et gloriá- 
mini omneš recti corde, 
allelúja, allelúja.

C om m u nio . Ps. 32 ,1 .
Gaudéte justi in Domi

no, allelúja: rectos decel 
collaudátio, allelúja.

přikázání Otce svého a 
zůstávám v lásce jeho. 
Toto mluvil jsem vám, aby 
radost má byla ve vás 
radost vaše se naplnila.

O b ě to v á n í. Ž. 31,11.
Radujte se v Pánu a 

plesejte, spravedliví, a ve
selte se všichni, kdož jste  
upřímného srdce, aleluja, 
aleluja.

K p ř i jím á n í. Ž. 32,1.
Plesejte, spravedliví, v 

Pánu, aleluja 1 Spravedli
vým sluší prozpěvovali 
chválu, aleluja 1

jiná Epištola: Zjevení sv. Jana 19, 1-9. 
Jiné Evangelium: Jan 16, 20*22.

Všeobecné mše 
v den vyznavače biskupa

I. V den vyznavače biskupa
„Hle, kněz veliký, jenž ve dnech svých Bohu se líbili* 

Pán sám volí si svoje zástupce na zemi — biskupy a kněze — 
volaje je  svou Milostí. Činí z nich knížata a pastýře svého lidu, 
aby mu vládli a vedli je j k zachování zákonů Božích. Kéž by všem 
těmto pastýřům zůstala důstojnost kněžská na veky, jako dnes sla* 
venému biskupu! Lid křesfanský musí pro svůj vlastní prospěch 
modlit! se o milost pro své duchovní vůdce a o povolání pro další 
pracovníky na vinici Páněl

In tro itu s. Eccli. 45, 30. V stup. Sir. 45, 30.
Státuit ei Dóminus těsta- Uzavřel s ním Pán smlou- 

méntum p acis : et princi- vu míru a knížetem je j uči-
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pem fecii eum: u( sil illi 
sacerdótii dígnitas in ae- 
térnum. (Alle)úja, allelúja.)

Ps. 131,1. Meménto Dó- 
mine David: etomnisman- 
suetúdinis ejus.

ÍT. Gloria P a iri. . .

nil, aby mu zůstala dů
stojnost kněžství na věky. 
(Aleluja, aleluja.)

Ž. 131, 1. Pamětliv buď, 
Pane, Davida a všeliké 
jeho zbožnosti, 

y . Sláva O tc i. . .

Orat io
Da, quaesumus omnípo- 

tensDeus: utbeátiN. Con- 
fessóris tui, atque Pontífi- 
cis veneránda solémnitas, 
et devotiónem nobis aú- 
geat, et salutem. Per Do
minům nostrum. . .

M o d l i t b a  
D ej, prosíme, všemo

houcí Bože, aby úctyhod
ná slavnost svátého N., 
vyznavače tvého a bisku
pa, zbožnost naši rozmno
žila i spásu. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

L é c t i o Č t e n í
libri Sapiéntiae. Eccli. 44, z knihy Sirachovcovy. 44, 
16a, 17, 20bc, 22, 23, 26a, 16a, 17, 20bc, 22, 23, 26a, 
27; 45, 3ac, 8 , 19cd, 20c. 27; 45, 3ac, 8, 19cd, 20c.

Dnes nám Církev předvádí obraz dokonuiého kněze, jenž byl 
spravedlivý k Bohu a k těm, kdož mu byli svěřeni. Slova Epištoly 
připomínají nám úlohu knězi: Bohu obětovati a prostředkovali mezi 
Nim a lidem. Líbili se Bohu není však pouze nutností pro kněžstvo, 
ale i pro každého křesťana; to pak múze se státi pouze tehdy, 
když dáme Bohu, co Mu náleží, a bližnímu, k čemu jsme povinní 
přikázáním Lásky.

Ecce sacérdos magnus, Ejhle, kněz veliký, jenž 
qui in diébus suis plácuit Bohu ve dnech svých lí- 
Deo, et invéntusest justus: bil se, a byl shledán mu- 
et in témpore iracúndiae žem spravedlivým, že se 
factus est reconciliátio. stal v dobách hněvu spa- 
Non est invéntus símilis sitelem. Nebyl nalezen po- 
illi, qui conservávif legem dobný jemu slávou, který 
Excélsi. Ideo jurejurándo by šetřil tak zákona Nej- 
fecit illum Dóminus cré- vyššího. Proto, jak  se pří- 
scere in plebem suam. Be- sahou byl zavázal, dal mu 
nedictiónem omnium gén- Pán, že vzrostl národ jeho. '
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| tium dědit illi, et testamen
tům suum confirmávit su
per caput ejus. Agnóvit 

I eum in benedictiónibus 
suis: conservávit illi mi- 
sericórdiam suam: et in- 
vénit grátiam coram óculis 
Domini. Magnificávit eum 
in conspéctu regum: et 
dědit illi corónam glóriae. 
Státuit illi testaméntum ae- 
térnum, et dědit illi sacer- 
dóiium magnum: et beati- 
ficávit illum in gloria. Fun- 
gi sacerdótio, et habére 
laudem in nómine ipsíus; 
et offérre illi incénsum 
dignum, in odórem sua- 
vitátis.

Gradu  a le . Eccli. 44,16.
Ecce sacérdos magnus, 

qui in diébus suis plácuit 
Deo.

V. Ib. 20. Non est in
véntus símilis illi, qui con- 
servárel legem Excélsi.

Allelúja, allelúja.
V. Ps. 109, 4. Tu es sa

cérdos in aetérnum, se- 
cúndum órdinem Melchí- 
sedech. Allelúja.

Požehnání všech národů 
dal mu Hospodin, a jeho 
sliby na hlavu se mu 
snesly. Uznal, že mu pří
sluší požehnání, zachoval 
mu milosrdenství své, a 
našel milost před zrakem 
Hospodinovým. Slavným 
učinil ho před králi, a dal 
jemu korunu slávy. Učinil 
s ním smlouvu na věčné 
časy, udělil mu velekněž- 
slví, a rouchem nádher
ným oblažil ho, úřad kněž
ský aby konal,' bohosluž
bu, (lidu svému aby žeh
nal) ve jménu Páně, a 
řádně kadidlo pálil mu 
v příjemnou vůni.

S tupňový  zpěv. Sir. 44.
Hle, kněz veliký, jenž 

ve dnech svých Bohu se 
líbil.

y . Tamf. 20. Nikdo ne
byl nalezen, jenž by po
dobně jako on zachovával 
zákona Nejvyššího.

Aleluja, aleluja.
y . Ž. 109, 4. Ty jsi kněz 

na věky podle řádu Mel- 
chisedechova. Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká se :

T ra c tu s . Ps. 111,1-3. T ra k tu s . Ž. 111,1-3. 
Beálus vir, qui limel Dó- Blaze člověku, jenž se 

minum: in mandátis ejus boji Pána, jenž v přiká-
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cupit nimis. Potens in záních jeho libuje si ve- 
terra erit semen ejus: ge- lice. Mocné bude na 
nerátio reciórum benedi- zemi símě jeho ; pokolení 
céiur. Gloria, et diví- spravedlivých požehnáno 
tiae in domo ejus: et ju- bude. Sláva a bohat- 
stítia ejus manet in sae- ství v domě jeho a spra- 
culum saeculi. vedlnost jeho zůstává na

věky věkův.
V čas velikonoční vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 

říká se :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Ps. 109, 4. Tu es sa- V. Ž. 109,4. Ty jsi kněz 

cérdos in aetérnum, se- na věky podle řádu Mel- 
cúndum órdinem Melchí- chisedechova. Aleluja. 
sedech. Allelúja. Hic Tentof jest kněz, je jž  ko- 
est sacérdos, quem coro- runoval Pán. Aleluja, 
návit Dóminus. Allelúja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Malth. c. 25. podle Matouše. 25,14-23.
Každý z nás doslal hřivny od Boha, abychom jím! moudře ho* 

spodůřiU. Nezukopall jsme jich také do lhostejnosti a pohodlnosti? 
Chceme*!!, aby Pán nás nazval dobrými a věrnými služebníky Jako 
dnes slaveného biskupa, pak užívejme s velkou pečlivostí všech 
svých schopností, jichž jsme nedostali pouze pro sebe, ale také 
k oslavě Boha a ku pomoci bližnímu I

ln illo témpore: Dixit Za onoho času Pán Ježíš 
Jesus discípulis suis pa- pověděl učedníkůmsvým 
rábolam hanc: Homo pé- podobenství toto: „Člověk 
regre proficíscens, vocávit jeden odcházeje z domova, 
servos suos, et trádidit illis povolal k sobě služebníky 
bona sua. Et uni dědit své a odevzdal jim statek 
quinque talénta, álii autem svůj. I dal jednomu pět 
duo, álii vero unum, unicuí- hřiven, druhému dvě a ji- 
que secúndum própriam nému jednu, každému po- 
virtútem, et proféctus est dle schopnosti jeho, a od- 
statim. Abiit autem qui cestoval ihned. Odešel
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quinque talénta accéperat, 
et operátus est in eis, et 
lucrátus est ália quinque. 
Simíliter et qui duo accé
perat, lucrátus est ália duo. 
Qui autem unum accépe
rat, ábiens, fodit in terram, 
et abscóndit pecúniam do
mini sui. Post multum vero 
témporis, venit dóminus 
servórum illórum, et pósuit 
ratiónem cum eis. Et accé- 
dens qui quinque talénta 
accéperat, óbtulit ália quin
que talénta, dicens: Dó- 
mine, quinque talénta tra- 
didísti mihi, ecce  ália quin
que superlucráius sum. Ait 
illi dóminus e ju s: Euge, 
serve bone, et fidélis, quia 
super pauca fuísli fidélis, 
super multa te constítuam, 
intra in gaúdium domini 
tui. Accéssit autem, et qui 
duo talénta accéperat, et 
ait: Dómine, duo talénta 
tradidísti mihi, ecce ália 
duo lucrátus sum. Ait illi 
dóminus ejus: Euge serve 
bone, et fidélis, quia super 
pauca fuísti fidélis, super 
multa te constítuam, intra 
in gaúdium domini tui.

Of f e r to r iu m.  Ps. 88.
Invéni David servum 

meum, óleo sancto meo 
unxi eum: manus enim

pak ten, jenž obdržel pět 
hřiven, těžil jimi a vytěžil 
jiných pět hřiven. Taktéž 
i ten, jenž obdržel dvě, vy
získal dvě jiné. Ten však, 
který dostal jednu, odešed 
zakopal ji v zemi a skryl 
peníze pána svého. Po 
dlouhém čase pak přišel 
pán oněch služebníkův a 
skládal účet s nimi. I při
stoupil ten, jenž byl ob
držel pět hřiven, a podal 
jiných pět hřiven řk a : 
,Pane, pět hřiven odevzdal 
js i mi, hle, Jiných pět jsem 
vyzískal.' Řekl mu pán je 
ho : ,Dobře, služebníku 
dobrý a věrný; že jsi nad 
málem byl věrný, nad mno
ha věcmi ustanovím tebe, 
vejdi v radost pána svého.' 
Přistoupiv pak i ten, kte
rýž byl obdržel dvě hřivny, 
řekl: ,Pane, dvě hřivny 
odevzdal jsi mi, hle, jiné 
dvě jsem vyzískal.' Řekl 
mu pán jeho : ,Dobře, slu
žebníku dobrý a věrný, že 
js i nad málem byl věrný, 
nad mnoha věcmi ustano
vím tebe; vejdi v radost 
pána svého.'"

O b ě to v á n í .  Ž .88,21-22.
Vyvolil jsem Davida, 

služebníka svého, olejem 
svátým pomazal jsem je j.
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mea auxiliábitur ei, et brá- 
chium meum conforfábit 
eum. (Alleluja.)

S e c r e t a
Sancli tui, quaesumus 

Dómine, nos ubíque laetí- 
ficent: ut dum eórum mě
řila recólimus, pafrocínia 
sentiámus. Per Dominům..

Commu nio .  Luc. 12,42.
Fidélis servus, et pru- 

dens, quem constítuit dómi- 
nus super famíliam suam: 
ut det illis in témpore trítici 
mensúram. (Allelúja.)

P o s t c o m m u n i o
Praesta, quaesumus om- 

nípotens Deus: ut de per- 
céptis munéribus grátias 
exhibéntes, intercedénte 
beáto N. Confessóre tuo, 
atque Pontífice, benefícia 
poiióra sumámus. Per Do
minům nostrum . . .

Proto bude ruka má mu 
pomáhafi a rámě mé je j 
posílí. (Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a  
Svatí tvoji, prosíme, Pa

ne, ať nás všudy potěšují, 
abychom zásluhy je jich  
velebíce, ochranu jejich 
pociťovali. Skrze P án a . . .

K př i j í m án í .  Luk. 12,42.
Věrný služebník a opa

trný, je jž  ustanovil pán 
nad čeledí svou, aby jim 
dával v čas míru pšenice. 
(Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í  
Uděl, prosíme, všemo

houcí Bože, abychom za 
přijaté dary díky vzdáva
jíce , na přímluvu svátého 
N., vyznavače tvého a bi
skupa, ještě hojnějších 
dobrodiní dosáhli. Skrze 
Pána našeho. . .

II. V den vyznavače biskupa 
( j i n á  mše )

•Blahoslavený služebník, je jž  pán, přijde, 
nalezne bdícího l*

Oslavovaný dnes biskup byl dle slov Vstupu jako David, jenž 
s velkým zápalem, námahou a obětmi věnovoí se službě Boží. Na 
jeho zásluhy můžeme se odvolali a prosili Boha, aby dal i jiným 
kněžím podobného ducha •spravedlnosti*, t. j .  ctnosti, jichž vy* 
zaduje je jich  vysoké povolání prostředníka mezi Bohem a lidmi. 
Mnohé z těchto ctností mají však býti majetkem každého křesťana 
a proto nechť sv. biskup oroduje za nás všecky.
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Sacerdótes tui, Dómine, 
índuant justítiam, et sancti 
tui exsúltent:. propter Da
vid servum tuum, non avér- 
tas fáciem Christi tui. (Al
lelúja, allelúja.)

Ps. ib. 1. Meménto Dó
mine David: et omnis 
mansuetúdinis ejus.

"ft. Gloria Patř i . . .

1 n t r o  i t u s. P s .  131,  9-10.
Kněží tvoji, Pane, nechť 

se obléknou ve spravedl
nost a svati tvoji ať ple
sají. Pro Davida, služeb
níka svého, neodvracej 
lváře od Pomazaného své
ho. (Aleluja, aleluja.)

Ž. tamf. 1. Pamětliv buď, 
Pane, Davida a všeliké 
zbožnosti jeho.

Sláva Otc i . . .

V s t u p .  Ž. 131,  9-10.

O r a t i o
Exaúdi, quaesumus Dó

mine, preces nostras, quas 
in beáli N. Confessóris iui, 
alque Pontíficis solemni- 
táte deférimus: et qui tibi 
digne méruit famulári, ejus 
intercedéntibus méritis ab 
omnibus nos absólve pec- 
cátis. Per Dominům. . .

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Hebraeos. c. 7,23-27.

M o d l i t b a  
Vyslyš, prosíme, Pane, 

prosby naše, které o slav
nosti svátého N., vyznava
če tvého a biskupa, pro
nášíme a pro zásluhy toho, 
jenž ti tak věrně sloužil, 
ode všech nás sprosf hří
chů. Skrze Pána našeho 
Ježíše K r is ta ...

Čt e ní
z listu sv. Pavla Apoštola 
k Židům. 7, 23-27.

Sv. Pavel ukazuje na Kri$la, jakým má každý kněz býti. Krista 
máme následovali sice všichni, ještě větší povinnosti však k tomu 
má ten, jenž ve jménu o rozkazu Ježíše Krista vstupuje jako kněz 
do svatyně. Dokonalý křesťan „obléká na sebe Krista*, takže se 
jeví „jako druhý Kristus*; světec námi slavený pak jistě vzorným 
způsobem napodobovat ty vlastnosti, jež sv. Pavel slaví na věcném 
Knězi Kristu.

Fratres. Plures facti šunt Bratři, (z potomků Le- 
sacerdótes, idcírco quod viových) učiněno jest kně- 
morte prohiberéntur per- žími mnoho, poněvadž jim 
manére: Jesus autem eo smrt bránila, aby zůstá-
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quod máneat in aetérnum, 
sempitérnum habet sacer- 
dótium. Unde et salváre 
in perpétuum poiest acce- 
déntes per semetípsum ad 
Deum: semper vivens ad 
interpellándum pro nobis. 
Talis enim decébat, ut no
bis esset póntifex, sanctus, 
ínnocens, impollútus, se- 
gregátus a peccatóribus, 
excélsior coelis factu s: 
qui non habet necessitá- 
tem quotídie, quemádmo- 
dum sacerdóies, prius pro 
suis delíctis hóstias offér- 
re, deínde pro pópuli: hoc 
enim fecit semel, seípsum 
offeréndo, Jesus Christus 
Dóminus noster.

G r a d u  a le . Ps. 1 3 1 ,16-17.
Sacerdótes ejus índuam 

salutári: et sancti ejus 
exsultatióne exsultábunt. 
ý . Illuc prodúcam cornu 
D avid: parávi lucérnam 
Christo meo.

Allelúja, allelúja.
Ps. 109, 4. Jurévit 

Dóminus, et non poeni- 
tébit eum: Tu es sacérdos 
in aetérniiCn, secúndum 
órdinem Melchísedech. 
Allelúja.

váli, tento však má kněž
ství nepomíjející, poně
vadž zůstává na věky; 
proto také může dokonale 
spasit ty, kteří přistupují 
k Bohu skrze něho, jsa 
vždycky živ, aby za ně 
orodoval. Takový zajisté 
příslušel nám velekněz, 
svátý, nevinný, neposkvr
něný, oddělený od hříš
níků a vyvýšenější nad ne
besa, jenž nemá potřebí 
každého dne, jako vele- 
kněží, konati oběti nejprve 
za hříchy svoje, potom za 
hříchy l idu; toto učinil 
najednou, obětovav sebe 
sama ježíš Kristus, Pán 
náš.

S tupňový  zpěv. Ž. 131.
Kněze jeho obléknu v 

spásu a svati jeho radostí 
plešatí budou. ý . Odtam
tud dám vzrůsti moci Da
vidově, připravím světlo 
pro Pomazaného svého.

Aleluja, Aleluja.
Ý. Ž. 109. 4. Přisáhl 

Pán a nebude toho že- 
leti: „Ty budiž knězem 
na věky podle řádu Mel- 
chisedechova 1“ Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká se :
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T r a k t u s .  Ž. 111, 1-3.
(Sir. 617.)

V čas velikonoční vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 
říká se :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
# .P s . 109,4. Jurávit Dó- Ž. 109, 4. Přisáhl

minus, et non poenitébit Pán a nebude toho že- 
eum: Tu es sacérdos in ae- leti: „Ty budiž knězem 
térnum, secúndum órdinem na věky podle řádu Mel- 
Melchísedech. Allelúja. chisedechova 1“ Aleluja.

f .  Eccli. 45, 9. Amávit tf'. Sir. 45, 9. Miloval 
eum Dóminus, et ornávit je j Pán a ozdobil j e j ; 
eum: štolám glóriae índuit rouchem slávy přioděl je j. 
eum. Allelúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
+ Sequéntia s. Evangélii -j- Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 24. podle Matouše. 24,42-47.
Smrt přichází nečekaně a ne 

člověka v tom okamžiku, kdy ji  n 
jenž byl smrtí zastižen ve věrné 
na smrt od dnešního světce, je j 
žebníkem věrným o opatrným!

In illo témpore: Dixit 
jesus discípulis suis: Vi- 
giláte, quia nescítis, qua 
hora Dóminus vester ven- 
túrus sit. Illud autem sci- 
tóte, quóniam si sciret pa- 
terfamílias, qua hora fur 
ventúrus esset, vigiláret 
útique, et non síneret pér- 
fodi domům suam. Ideo et 
vos estóte paráti: quia qua 
nescítis hora, Fílius hómi- 
nis ventúrus est. Quis, pu- 
tas, est fidélis servus, et 
prudens, quem constítuit

slyšně jako zloděj a překvapuje 
;Jméně čeká. Dlaze tomu člověku, 
službě Pánul Učme se přípravě 
í Kristus ústy Církve nazýve slu-

Za onoho času Pán je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Bděte, nebof nevíte, v kte
rou hodinu Pán váš přijde. 
To pak vězte: Kdyby ho
spodář věděl, v kterou 
hodinu přijde zloděj, bděl 
by a nenechal by podko
pali domu svého. Protož 
i vy buďte připraveni, ne
boř Syn člověka přijde 
v hodinu, kterou nevíte. 
Kdo medle jest ten slu
žebník věrný a opatrný, 
jehož ustanovil pán jeho
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dóminus suus super famí- 
iiam suam, ut det illis ci- 
bum in témpore? Beátus 
ille servus, quem, cum vé- 
nerit dóminus ejus, invé- 
nerit sic faciéniem. Amen 
dico vobis, quóniam super 
omnia bona sua constítuei 
eum.
O f f e r t o r i u m .  Ps. 88, 25.

Véritas mea, ei miseri- 
córdia mea cum ipso: et 
in nómine meo exaltábitur 
cornu ejus. (Allelúja.)

S e c r e í a
Sancti N. Confessóris 

iui, atque Pontíficis, quae- 
sumus Dómine, ánnua so- 
lémnitas pietáti tuae nos 
reddat accéptos: ut per 
haec piae placatiónis offí- 
cia, et illum beáta retribú- 
tio comitétur, et nobis grá- 
tiae tuae dona concuiet. 
Per Dominům nostrum ...
C om m u nio . Matlh. 24,46-47.

Beátus servus, quem 
cum vénerit Dóminus, in- 
vénerit vigilántem: amen 
dico vobis, super omnia 
bona sua constítuei eum. 
(Allelúja.)

P o s tc o m m u n i o
Deus, fidélium remune- 

rátor animárum, praesta:

nad čeledí svou, aby jim 
dával pokrm včas? Bla
hoslavený jest služebník 
ten, jehož pán jeho při- 
jda nalezne, že tak činí. 
Amen pravím vám, že u- 
stanoví je j nad vším stat
kem svým.“

O b ě to v án í .  Ž .88,25. 
Věrnost mé a milost 

s ním, a ve jménu mém 
zvelebí se moc jeho. 
(Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a  
Výroční slavnost sváté

ho N., vyznavače tvého a 
biskupa, prosíme, Pane, 
nechť nás dobrotivosti tvé 
učiní příjemnými, aby tě
mito úkony zbožného smí
ření je j blažená odplata 
provázela, nám pak dary 
milosti tvé zjednala. Skrze 
Pána našeho . . .
K p ř i j í m á n í .  Mat. 24.

Blahoslavený služebník, 
je jž  pán, přijda, nalezne 
bdícího. Amen, pravím 
vám, nad vším statkem 
svým je j ustanoví. (Ale
luja.)

P o  p ř i j í m á n í  
Bože,odplatiteli věrnýcn 

duší, popřej, abychom na
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ut beáti N. Confessóris prosby Svatého N., vyzna- 
lui, atque Pontíficis, cujus vače tvého a biskupa, je- 
venerándam celebrámus hož ctihodnou památku 
festivitátem, précibus in- slavíme, odpuštění došli, 
dulgéntiam consequámur. Skrze Pána našeho Ježíše 
Per Dominům nostrum. . .  Krista, Syna tvého . . .

Všeobecná mše v den Učitele Církve
.Zákon Boha jeho Jest v srdci Jeho!* 

Kristus posílá čas od času vyvolené, kteří svým životem a svou 
prací stávají se obzvláštním způsobem učiteli jeho Církve. Jejich 
učení jest čisté a lahodné jako voda ze zdravé studánky, neboť 
Pán sem to jest, jenž je  naplňuje duchem moudrosti a rozumu. 
Slova Učitelů církevních dovedou rozdmýchali lásku k Bohu ve 
velké plameny, což opět získává člověku hojně Milostí; je st proto 
trestem nebo zkouškou křesťanů, jestliže jim Bůh některou dobu 
odpírá takových učitelů nebo jestliže slova těchto vůdců míjejí 
srdce lidu bez ozvěny. Modleme se za dorost kněžstva, jež  jest 
postaveno uprostřed Církve, aby ji  vzdělávalo a vedlo k Bohu.

Introitus .  Eccli. 15, 5.
In médio Ecclésiae apé- 

ruii os ejus: et implévil 
eum Dóminus spiritu sa- 
piéntiae, et intelléctus: 
štolám glóriae índuit eum. 
(Allelúja allelúja.)

P s.91 ,2. Bonům esl con- 
fitéri Domino: et psállere 
nómini tuo, Altíssime.

Uf. Olória Patři . . .

O r a t i o
Deus, qui pópulo tuo 

aetérnae salútis beátum N. 
ministrům tribuísti: prae
sta quaesumus; ut, quem 
Doctórem vitae habúimus

V stu p . Sir. 15, 5.
Uprostřed shromáždění 

otevřel Pán ústa jeho a 
naplnil je j duchem moud
rosti a rozumu; rouchem 
slávy přioděl je j. (Alelu
ja , aleluja.)

Ž. 91, 2. Sluší oslavo
vali Pána; jméno tvé opě
vovali, Svrchovaný.

Sláva Otci . . .

M o d l i t b a
Bože, jenž js i lidu své

mu svátého N. za přislu- 
hovateie věčné spásy udě
lil, popřej, prosíme, aby
chom toho, jehož jsme

625



in terris, inlercessórem ha- učitelem života na zemi 
bére mereámur in coelis. měli, zasloužili si přímluv- 
Per Dominům nostrum Je- cem na nebi míli. Skrze 
sum Christum . . .  Pána našeho . . .

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apóstoli z druhého listu sv. Pavla 
ad Timótheum. 2. c. 4,1-8. k Timotheovi. 4, 1-8.

V Epištole lící sv. Pavel těžk< 
ního pastýře. Béře-li dnes Církev 
že Církevní Učitel tyto vlastnosti 
dokonal a víru zachoval*.

Caríssime. Testíficor 
coram Deo, et Jesu Chri- 
sto, qui judicatúrus est vi- 
vos, et mórtuos, per ad- 
véntum ipsíus, et regnum 
ejus: praedica verbum, in- 
sta opporlúne, importúne: 
árgue, óbsecra, íncrepa in 
omni patiéntia et doclrípa. 
Erit enim tempus, cum sa- 
nam doctrínam non susti- 
nébunt, sed ad sua desi- 
déria coacervábunt sibi 
magístros pruriéntes aúri- 
bus: et a veritáte quidem 
audítum avértent, ad fá- 
bulas autem converténtur. 
Tu vero vígila, in omnibus 
labóra, opus fac Evange- 
lístae, ministérium tuum 
imple. Sóbrius esto. Ego 
enim jam delíbor, et tem
pus resolutiónis meae in- 
stát. Bonům certámen cer- 
távi, cursum consummávi, 
fidem servávi. In réliquo

\ o namáhavé povinnosti duchov- 
tuto Epištolu, chce tím naznačili, 

měl a že .dobrý boj bojoval, běh

Nejmilejší, zapřísahám 
tě před Bohem a Kristem 
Ježíšem, jenž bude soudit 
živé i mrtvé, skrze příchod 
jeho a království jeho, hlá
sej slovo, naléhej včas i 
nevčas, usvědčuj, přimlou
vej, kárej, (a to) se vší 
trpělivostí a moudrostí uči
telskou. Nebof bude čas, 
kdy zdravého učení ne
snesou, nýbrž nashromáž
dí si učitelů podle vlast
ních chtíčů, majíce šim
rání v uších, a (kdy) od 
pravdy sluch svůj odvrátí 
a obrátí se k bájím. Ty 
však buď střízliv ve všem, 
snášej zlé, konej dílo hla
satele evangelia, naplň 
službu svou. Neboť já  již 
jsem vydáván v oběť a čas 
mé smrti nastává. Dobrý 
boj jsem bojoval, běh jsem 
dokonal, víru jsem zacho
val; pro budoucnost jest

repósita est mihi coróna mi uložena koruna spra- 
justítiae, quam reddet mihi vedlnosti, kterou mi dá 
Dóminus in illa die justus v onen den Pán, spraved- 
judex: non solum autem livý soudce, a nejen mně, 
mihi, sed et iis, qui díli- nýbrž i všem těm, kteří 
gunt advéntum ejus. milovali příchod jeho.

Někdy čte se místo předcházející Epištoly čtení z knihy Mou* 
drostl. — Církevní Učitel, jenž vyučoval Církev ve věčných prav* 
dách o tím ji  posvěcoval, nezapomínal na své vlastní posvěcování, 
nýbrž cestou moudrosti a spravedlnosti snažit se o zdokonalování 
sebe samého a proto památka jeho nezahyne.

C r a d u al e .  Ps. 36, 30-31. St up ňov ý  zpěv. Ž.36.
Os justi meditábitur sa- Ústa spravedlivého pro- 

piéntiam, et lingua ejus lo- nášejí moudrost a jazyk 
quétur judícium. V. Lex jeho mluví to, co pravé 
Dei ejus in corde ipsíus: et jest. 7. Zákon Boha jest 
non supplantabúnfur gres- v srdci jeho; proto neko- 
sus ejus. lísají se kroky jeho.

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
7. Eccli. 45, 9. Amávit 7 . Sir. 45. 9. Miloval 

eum Dóminus, et ornávit jej Pán a ozdobil je j ; 
eum: slolam glóriae índuit rouchem slávy přioděl jej. 
eum. Allelúja. Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká se :

T r a k t u s .  Z. 111, 1-3.
(Str. 617.)

V čase velikonočním vynechává se Stupňový zpěv a míslo něho 
říká se :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
7. Eccli. 45, 9. Amávit 7. Sir. 45, 9. Miloval 

eum Dóminus, et ornávit je j Pán a ozdobil j e j ; 
eum: štolám glóriae índuit rouchem slávy přioděl je j. 
eum. Allelúja. Aleluja.

7. Osee 14, 6. Justus 7 . Oseáš 14, 6. Spra- 
germinábit sicut lilium: et vedlivý vypučí jako lilie a 
ňorébit in aetérnum ante kvésti bude na věky před 
Dominům. Allelúja. Pánem. Aleluja.
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E v a n g e l i u m
+ Sequénlia s. Evangélii i" Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 5. podle Matouše. 5,13-19.
Církevní Učitel činil a učil tomu, co hlásají zákony Boží a ne* 

odchyloval se od zjevené Pravdy; sluje teď velikým v království 
nebeském. Ani my se nesmíme odchylovati od vfile Boží, jak ji  
z přikázání známe, neboř jinak bychom bucf dosáhli Jenom nepatrné 
pochvaly nebo si připravili dokonce věčnou záhubu.

In illo témpore: Dixit 
Jesus discipulis suis: Vos 
estis sal terrae. Quod si 
sal evanúerit, in quo sa- 
liétur? ad níhilum válel 
uhra, nisi uf mittáfur foras, 
el conculcétur ab homíni- 
bus. Vos estis lux mundi. 
Non potest cíviias abscóndi 
supra montem pósita. Ne- 
que accéndunt lucernám, 
et ponunt eam sub módio, 
sed super candelábrum, uf 
lúceal omnibus, qui in do- 
mo šunt. S ic lúceat lux 
veslracoram homínibus,ut 
vídeant opera vesfra bona, 
et gloríficent Patrem ve- 
strum, qui in coelis est. 
Nolíte putáre, quóniam ve- 
ni sólvere legem, aut Pro- 
phétas: non veni sólvere, 
sed adimplére. Amen quip- 
pe dico vobis, donec tráns- 
eat coelum et terra, jota 
unum, aut unus apex non 
praeteríbit a lege, donec 
omnia fiant. Qui ergo sól- 
verit unum de mandátis 
isfis mínimis, et docúerif

Za onoho času Pán je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Vy jste sůl země: jestli
že sůl se zkazí, čím se 
osolí? K ničemu nehodí 
se již, leč aby byla vy
vržena ven a pošlapána 
od lidí.v-Vy jste  světlo 
světa. Nemůže ukryli se 
město na hoře ležící, aniž 
rozsvěcují svíci a kladou 
ji pod kbelík, nýbrž na 
svícen, aby svítila všem, 
kteří jsou v domě. Tak 
svěř světlo vaše před lid
mi, af vidí skutky vaše 
dobré a velebí Otce va
šeho, jenž jest v nebesích. 
Nedomnívejte se, že jsem 
přišel zrušit zákon nebo 
proroky; nepřišel jsem  zru
šit, nýbrž naplnit. V pravdě 
zajisté pravím vám: do
kavad nepomine nebe a 
země, nepomine jediné 
písmě neb jediná čárka 
ze zákona, až se všecko 
stane. Kdo by tedy zrušil 
jedno z přikázání těchto 
nejmenších a vyučil tak
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sic hómines, mínimus vo- 
cábitur in regno coelórum: 
qui autem fécerit, et do- 
cúerit, hic magnus vocá- 
bitur in regno coelórum.

Et dicitur C re d o .

Offe r to r ium .  Ps. 91,13.
Justus ut palma florébil: 

sicut cedrus, quae in Lí
báno est, multiplicábitur. 
(Allelúja.)

S e c r e t a
Sancti tui N. nobis, Dó- 

mine, pia non děsit orátio, 
quae et múnera nostra con- 
cíliet; et tuam nobis in- 
dulgéntiam semper obtí- 
neat. Per Dominům no- 
sfrum Jesum Christum. . .

Communio .  Luc. 12,42.
Fidélis servus, et pru- 

dens, quem constítuit dó- 
minus super familiam 
suam: ut det illis in tém- 
póre trítici mensúram. (Al
lelúja.)

P o s f c o m m u n i o
Ut nobis, Dómine, tua 

sacrifícia dent salutem: 
beátus N. Conféssor tuus, 
et Doctor egrégius, pre- 
cátor accédat. Per Domi
nům nostrum. . .

Jiná Epištola v den Učileie C

lidi, nejmenším slouti bu
de v království nebeském; 
kdo by však činil a učil, 
ten bude velikým slouti 
v království nebeském.'

Říká se C r e d o .

O b ě t o v á n í .  Ž. 91, 13.
Spravedlivý jako palma 

pokvete, jako cedr na Lí
bánu poroste. (Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
Svatého N., biskupa (ne- 

ni-li biskupem: vyznavače)
tvého a učitele, dobrotivá 
af nám neschází modlitba, 
jež by dary naše tobě zpří
jemnila a tvé nám odpuště
ní vždycky vymohla. Skrze 
Pána našeho. . .

K p ř i j ím á ní .  Luk.12.
Věrný služebník a o- 

patrný, je jž  ustanovil pán 
nad čeledí svou, aby jim 
dával v čas míru pšenice. 
(Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í
Aby nám, Pane, tvé oběti 

přinesly spásu, nechf svátý 
N., biskup (není-li biskupem: 
vyznavač) tvůj a Učitel vý
borný, jest přímluvcem. 
Skrze Pána našeho. . .  

rkve: Sir. 39, 6-14.
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Všeobecné mše v den vyznavače, 
který nebyl biskupem

I.

.Věrnost má a milosrdenství mé s ním!“ 
Chce-ll někdo býlí spravedlivým, což jest stejné jako fTValým, 

musí rozjímali o pravé moudrosti a nesmí věnovati sluchu tomu, 
co svět vydává za moudrost. Jedinou moudrostí jest Boha mtlovati 
a jemu jedinému sloužili! Ustavičná myšlenka na Boha a konání 
všecko v jeho přítomnosti jsou cesty moudrosti, jimiž se světci 
brali. Neslavme je  tedy pouze ústy, ale napodobujme je  také ve 
svých skutcích.

I n t r o i t u s. Ps. 36,30-31.
Os justi meditábitur sa- 

piéntiam, et lingua ejus lo- 
quélur judícium: lex Dei 
ejus in corde ipsíus. (Alle- 
lúja, allelúja.)

Ps. ib. 1. Noli aemulóri 
in malignántibus: neque 
zeláveris faciéntes iniqui- 
tátem.

V. Gloria Pairi . . .

Oratio
Deus, qui nos beáti N. 

Confessóris tui ánnua so- 
lemnilále laetíficas: con- 
céde propiiius; ut cujus 
natalítia cólimus, éliam 
actiónes imitémur. Per 
Dominům nostrum . . .

L é c i i o
libri Sapiéntiae. 31,8-11.

B5h stvořil všecko pro sebe, 
vůli, abychom dobrovolně rozhoc

Vstup.  Z. 36, 30-31.
Ústa spravedlivého pro

nášejí moudrost a jazyk je 
ho mluví to, co pravé jest; 
zákon Boha jeho je  v srdci 
jeho. (Aleluja, aleluja.)

Ž. tamt. 1. Nezáviď zlým 
(jejich štěstí) a nežárli na 
ty, kdož páší nepravost.

tf’. Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Bože, jenž nás svátého 

N., vyznavače svého, vý
roční slavností oblažuješ, 
popřej milostivě, abydíom, 
jehožto narozeniny slaví
me, také skutky napodo
bovali. Skrze Pán a . . .

Č t e n í
z knihy Sirachovcovy. 31.
dal však nám lidem svobodnou 
11 se pro Něho. Nikdo nemůže sl
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stěžovali, že mu je  nemožno sloužit! Bohu. I světci byli lidé našich 
kostí a naši krve, na něž dorážel satan, svět a vlastní zkažená při- 
rozenost. Ačkoliv tedy mohli přestoupili přikázání Boží, nepře
stoupili, ačkoliv mohli zlé činili, neučinili lakl Jejich příklad jest 
velkou útěchou o povzbuzením pro nás, kteří dosud na zemi bo
jujeme a ve strachu o bázni pracujeme o své spáse.

Beátus vir, qui invéntus 
est sine mácula: et qui 
post aurum non ábiit, nec 
sperávit in pecúnia, et the- 
saúris. Quis est hic, et 
laudábimus eum? fecit 
enim mirabília in vita sua. 
Qui probáius esl in lilo, 
et perféctus est, erit illi 
gloria aetém a: qui pótuit 
fránsgredi,ef non est trans- 
gréssus: íácere mala, et 
non fecit; ideo stabilita 
šunt bona illíus in Domi
no, et eleemósynas illíus 
enarrábit omnis Gcclésia 
sanciórum.

O rad ua le .  Ps.91, i 3 e i i 4 .

Justus ut palma florébit: 
sicut cedrus Líbaní multi- 
plicábitur in domo Domini.

V. Ib. 3. Ad annuntián- 
dum mane misericórdiam 
tuam, et veritátem tuam 
per noctem.

Allelúja, allelúja.
V. Jac. 1 ,12. Beátus vir, 

qui suffert tentatiónem: 
quóniam cum probátus 
fúerit, accípiet corónam 
vitae. Allelúja.

Šřasten muž, který shle
dán byl bez vady, který za 
zlatým kovem nehonil se, 
po penězích, po pokladech 
nedychtil. Kdo je  takový? 
Abychom ho chválili! Ne
boř činil divý v životě 
svém! Kdo se osvědčil 
v bohatství, že zůstal bez
vadný ? Budiž jemu věčná 
sláva vzdávána 1 Kdo mohl 
přestoupit a nepřestoupil, 
kdo zlé člniti a neučinil? 
Proto jest upevněno štěstí 
jeho od Pána, a jeho 
almužny hlásat bude vše
cka obec svátých.

S tupňový  zpěv. Z. 91.
Spravedlivý jako palma 

pokvete; jako cedr na Lí
bánu poroste.

ť .  Tamt. 3. Aby zvěsto
váno bylo za jitra milo
srdenství tvé a za noci 
věrnost tvá.

Aleluja, aleluja, 
ý'. jak . 1 ,12 .  Blahosla

vený člověk, jenž snáší 
pokušení, neboř když bude 
zkušen, obdrží korunu ži
vota. Aleluja.
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Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká se :

T r a k t u s. Ž. 111, 1-3.
(Sir. 617.)

V čase velikonočním vynechává se Stupňový zpěv a míslo něho 
říká se : ^

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Uf. Jac. 1 ,12. Beálus vir, tí. Jak. 1 , 12 .  Blahosla- 

qui suffert fentatiónem: vený člověk, jenž snáší 
quóniam cum probátus pokušení, neboř když bude 
fúerit, accípiet corónam zkušen, obdrží korunu ži- 
vitae. Allelúja. vola. Aleluja.

ÍT. Eccli. 45, 9. Amávit 1t. Sir. 45, 9. Miloval 
eum Dóminus, et omávil je j Pán a ozdobil j e j ; 
eum: štolám glóriae índuii rouchem slávy přioděl je j. 
eum. Allelúja. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii t  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 12. podle Lukáše. 12, 35-40.
Všichni jsme služebníky Boha a čekáme, až nás zavolá. Naše 

služebnost jest naši slávou, nebof Bohu sloužili Jest více, než býli 
králem. Pán Ježíš vypočítává v dnešním Evangeliu, kterých vlast
ností vyžaduje u svého služebníka. — Bděme tedy, af nás nalezne 
náš Pán připraveny na svěj příchod, jako nalezl svoje svaté 1

In illo témpore: Dixit 
Jesus discípulis suis: Siní 
lumbi vestri praecíncti, et 
lucérnae ardéntes in má- 
nibus veslris: et vos sími- 
les homínibus exspectánti- 
bus dominům suum: quan- 
do revertátur a núptiis: ut, 
cum vénerit, et pulsáve- 
rit, conféstim apériant ei. 
Beáti servi lili, quos cum 
vénerit dóminus, invénerit 
vigilántes: amen dico vo-

Za onoho času řekl Pán 
Ježíš učedníkům svým: 
„Buďtež bedra vaše přepá
sána a hořte svíce (v ru
kou vašich), a vy buďte 
podobni lidem, kteří če
kají na pána svého, až se 
vrátí ze svatby, aby, když 
přijde a zatluče, ihned mu 
otevřeli. Blaženi služební
ci ti, které pán přijda na
lezne, ani bdí: amen, pra
vím vám, že se přepáše
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bis, quod praecínget se, 
et fáciet illos discúmbere, 
et tránsiens ministrábit 
illis. Et si vénerit in se- 
cúnda vigília, et si in tér- 
tia vigília vénerit, et ita in- 
véneril, beáti šunt servi 
illi. Hoc autem scitóte, 
quóniam si sciret paterfa- 
mílias, qua hora fur vení- 
ret, vigiláret útique, et non 
sinerel pérfodi domům 
suam. Et vos estóte paráti: 
quia, qua hora non puláiis, 
Fílius hóminis véniet.

O f fe r l or iu m .  Ps. 88,25.
Véritas mea, et miseri- 

córdia mea cum ipso: et 
in nómine meo exaltábitur 
cornu ejus. (Allelúja.)

S e c r e t a
Laudis tibi, Dómine, hó- 

stias immolámus in tuórum 
commemoratióne Sanctó- 
rum: quibus nos et prae- 
séntibus éxui malis confí- 
dimus, et futúris. Per Do
minům nostrum. . .

Communio .  Malth. 24, 46-47.
Beátus servus, quem, 

cum vénerit Dóminus, in- 
vénerit vigilántem: amen 
dico vobis, super omnia 
bona sua constítuet eum. 
(Allelúja.)

a ke stolu je  posadí a 
přecházeje bude je  obslu
hovat. A jestliže přijde 
o druhém neb i o třetím 
bdění nočním a tak je  
nalezne, blaženi jsou slu
žebníci ti. To však vězte: 
Kdyby hospodář věděl, 
v kterou hodinu přijde 
zloděj, bděl by a nene
chal by podkopati domu 
svého. Také vy buďte při
praveni, neboř Syn člo
věka přijde v hodinu, kte
rou netušíte."

O b ě t o v á n í .  Ž. 88, 25.
Věrnost má a milosrden

ství mé s ním a ve jménu 
mém zvelebí se moc jeho. 
(Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
Tobě, Pane, přinášíme 

na památku tvých Svatých 
oběti chvály, pro něž dou
fáme, že budeme zbaveni 
běd přítomných i budou
cích. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista . . .

K př i j ímání .  Mat. 24.
Blahoslavený služebník, 

je jž  pán, přijda, nalezne 
bdícího 1 Amen, pravím 
vám, nad vším statkem 
svým je j ustanoví. (Ale
luja.)
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P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Refécli cibo, potúque Občerstveni pokrmem a 

coelésti, Deus noster, te nápojem nebeským, Bože 
súpplices exorámus: ut in náš, snažně tebe prosíme, 
cujus haec commemora- abychom chráněni byli 
tióne percépimus, ejus mu- prosbami toho, na jehož 
niámur et précibus. Per památku jsme toto přijali. 
Dominům nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

II. V den vyznavače, který  nebyl b iskupem  
( J i n á  m š e )

•Vy, kteří jste opustili všecko, stokrát více vezmete I* 
Spravedlivý jako krásná palma upíná se k nebesům a jako mo« 

hutný cedr rozkládá větve svého příkladu po celém světě. Této 
krásy však dosáhl jenom proto, že dlel v domě Pána — v Církvi. 
Bez Milosti Boží není Člověk schopen krásy a ctnosti duše; svou 
Milostí nás Bůh ospravedlnil a povznesl do nadpřirozených výší a 
svou Milostí vypěstil květy a ovoce našich duší. — Nespoléhejme 
na své slabé síly a prosme za stálou pomoc Milosti Boží.
Int ro i tus .  Ps. 91,13-14.

Justus ut palma florébit, 
sicut cedrus Líbáni multi- 
plicábitur: plantátus in do- 
mo Dómini, in átriis do- 
mus Dei nostri. (Allelúja, 
allelúja.)

Ps. ib. 2. Bonům est con- 
fitéri Domino: et psáilere 
nómini tuo, Altíssime.

tf. Gloria Patři . . .

O r a t i o
Adésto, Dómine, suppli- 

catiónibus nostris, quas in 
beáti N. Confessóris tui 
solemnitáte deférimus: ut 
qui nostrae justítiae fidú-

V stup . Z. 91,13-14.
Spravedlivý jako palma 

pokvete, jako cedr na Lí
bánu poroste; vštípen v 
domě Páně, v síních do
mu Boha našeho. (Aleluja, 
aleluja.)

Ž. tamt. 2. Sluší oslavo
vali Pána, opěvovati jmé
no tvé, Svrchovaný.

V . Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Vyslyš, Pane, snažné 

prosby naše, které o slav
nosti svátého N., vyzna
vače tvého, pronášíme, 
abychom, ježto ve spra-
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ciam ^non habémus, ejus vedlnost svou důvěry ne- 
qui tibi plácuit, précibus máme, prosbami toho, jenž 
adjuvémur. Per Dominům se tobě líbil, podporováni 
nostrum. . .  byli. Skrze Pána . . .

L é c t i o  Č t e n í
Epístolae b. Pauli Apoštol i z prvního listu sv. Pavla 
ad Corínthios. 1. c. 4,9-14. ke Korintským. 4 ,9-14 .

Nemysleme sí, že můžeme býti dobrými křesfany, budeme*!! žili 
pohodlně podle vlastních domněnek a vlastní vůle. Sv. Pavel uka* 
zuje, co všecko člověk musí na sebe vžiti, aby byl spravedlivým ve 
smyslu křesťanství. Neohlížejme se na to, co nám svět radí, a neuslu* 
pujme před jeho výsměchem. Nežijme křesťanství, jak jsme si je 
sami vytvořili, nýbrž držme se toho, čemu nás Církev Kristova učí.

Fratres. Spectáculum 
facti sumus mundo, et An- 
gelis, et homínibus. Nos 
stulti propterChristum, vos 
autem prudéntes in Čhri- 
sto: nos infírmi, vos autem 
fortes: vos nóbiles, nos 
autem ignóbiles. Usque in 
hanc horám, et esurímus, 
et sitímus, et nudí sumus, 
et cólaphis caedimur, et 
instábiles sumus, et labo- 
rámus operántes mánibus 
nostris: maledícimur, et 
benedícimus: persecutió- 
nem pátimur, et sustiné- 
mus: blasphemámur, et ob- 
secrámus: tamquam pur- 
gaménta hujus mundi facti 
sumus, omnium peripséma 
usque adhuc. Non ut con- 
fúndam vos, haec scribo, 
sed ut fílios meos caríssi- 
mos móneo: in Christo 
Jesu Domino nostro.

Bratři, stali jsm e se di
vadlem světu, jak andě
lům, tak lidem. My jsme 
blázny pro Krista, vy roz
umní v Kristu; my slabí, 
vy však silní; vy slavní, 
ale my bezectní. Až do té 
chvíle lačníme i žízníme 
a jsme nazí a býváme po
líčkováni a bez obydlí stá
lého ; a lopotíme se pracu
jíc e  rukama svýma; jsou
ce tupeni žehnáme, jsouce 
pronásledováni snášíme to, 
jsouce pomlouváni modlí
me se; jako smetí tohoto 
světa jsme se stali, po
vrhelem u všech až do- 
savad. Nepíši to, abych 
vás zahanbil, nýbrž na
pomínám jako milované 
dítky své v Kristu Ježíši, 
Pánu našem.
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G r a d u a le .  P s .36, 30-31.
Os justi meditábitur sa- 

piéntiam, et lingua ejus 
loquélur judícium. Lex 
Dei cjus in corde ipsíus: 
et non supplanlabúntur 
gressus ejus.

Allelúja, allelúja.
Ps. 111,1. Beátus vir, 

qui limet Dominům: in 
mandátis ejus cupit nimis. 
Allelúja.

Po Devítníku vynechává se 
říká $e :

T r a k t  us.
(Sir.

V čase velikonočním vynechám 
říká se:

Stupňový  zpěv. Ž. 36.
Ústa spravedlivého pro

nášejí moudrost a jazyk 
jeho mluví to, co pravé 
jest. ií. Zákon Boha jeho 
je  v srdci jeho, proto ne- 
zakolísají se kroky jeho. 

Aleluja, aleluja.
Sr. Ž. 111 ,1 . Blaze člo

věku, jenž se bojí Pána, 
jenž v přikázáních jeho li
buje si velice. Aleluja.

Aleluja s následujícím veršem a

Ž. 111, 1-3.
617.)

t é  se Stupňový zpěv a místo něho

Allelúja, allelúja.
' f .  Ps. 111,1. Beátus vir, 

qui timet Dominům: in 
mandátis ejus cupit nimis. 
Allelúja.

O see 14, 6. Justus 
germinábil sicut lilium: et 
Řorébit in aetérnum ante 
Dominům. Allelúja.

Aleluja, aleluja. 
tf. Ž. 111 ,1 . Blaze člo

věku, jenž se bojí Pána, 
jenž v přikázáních jeho li
buje si velice. Aleluja.

Oseáš 14, 6. Spra
vedlivý vypučí jako lilie 
a pokvete na věky před 
Pánem. Aleluja.

E v a n g e l i u m
Ý Sequéntia s. Evangélii i* Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 12. podle Lukáše. 12, 32-34.
Pro ty, kdož chtějí se stáli dokonalými, dává Kristus radu, aby 

rozdali všecko, co mají a tak mohli bez překážek věnovali se 
službě Boží. Není to rozkaz, nýbrž rada, kterou uskutečnili svati; 
neměli smyslu pro světské bohatství, neboť celý svůj poklad hle* 
dali u Boha. Není každému možno zříci se všeho a odejití do 
ústraní, každému je  však možno odpoutali se od všeho pozem* 
ského ve svém srdci; blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest 
království nebeské.
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In illo témpor^ Dixit Je- 
sus discípulis suis: Nolíte 
timére pusíllus grex, quia 
complácuit Patři veslro 
dare vobis regnum. Véndi- 
te, quae possidétis, et dáte 
eleemósynam. Fácite vobis 
sácculos, qui non veterá- 
scunt, thesaúrum non defi- 
ciéniem in coelis : quo fur 
non apprópiat, neque tínea 
corrúmpit. Ubi enim the- 
saúrus vester est, ibi et 
cor vestrum erit.

Of f e r to r iu m.  Ps.20,2-3.
In virtúte tua, Dómine, 

laetábitur justus, et super 
salutáre tuum exsultábit 
veheménter: desidérium 
ánimae ejus tríbuísti ei. 
(Allelúja.)

S e c r e l a
Praesta nobis, quaesu- 

mus omnípotens Deus: ut 
nostrae humilitátis oblátio, 
et pro tuórum tibi grata sit 
honoře Sanctórum, et nos 
córpore páriter et mente 
puríficet. Per Dominům. .

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl učedníkům svým: 
„Neboj se, malé stádce, 
neboř zalíbilo se Otci va
šemu dáti vám království. 
Prodejte, co máte, a dej
te almužnou. Udělejte si 
měšce, které nevetšeji, po
klad nepomíjející na nebi, 
kdežto zloděj se nepřibli
žuje, ani mol nekazí. Ne
boř kde jest poklad váš, 
tam bude i srdce vaše.“

O b ě to v á n í .  Ž. 20,2-3.
Z moci tvé, Pane, ra

dovali se bude spravedli
vý a nad spásou tvou já- 
sati bude velice; přání 
srdce jeho js i mu vyplnil. 
(Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
Popřej nám, prosíme, 

všemohoucí Bože, aby po
korná naše oběř tobě pří
jemná byla ke cti Svatých 
tvých a nás na těle očistila 
jakož i na duši. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

Communio .  Maith. 19,28et29. K p ř i j ím á ní .  Mat. 19.
Amen dico vobis, quod Amen, pravím vám, vy, 

vos, qui reliquístis omnia, kteří jste opustili všecko 
et secúti estis me, céntu- a následovali js te  mne, 
plum accipiétis, et vítám stokrát více vezmete a ži-
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aelémam possidébitis. (Al- 
lelúja.)

P o s l c o m m u n i o  
Quaesumus, omnípotens 

Deus: ut qui coeléstia ali- 
ménta percépimus, inter- 
cedénte beáto N. Confes- 
sóre tuo, per haec contra 
omnia advérsa muniámur. 
Per Dominům nostrum . . .

vot věčný v dědictví do
stanete. (Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í  
Prosíme, všemohoucí Bo

že, abychom, kteří jsme 
nebeské pokrmy přijali, 
na přímluvu svátého N., 
vyznavače tvého, jimi proti 
všem protivenstvím chrá
něni byli. Skrze Pána . . .

jiná Epištola: Filip. 3, 7*12. 
jiné Evangelium: Luk. 19, 12*26.

V den opata
„Věrný služebník a opatrný, 
jejž pán ustanovil nad čeledí svou!*

Svatost není ničím jiným než spravedlností! Člověk musí býti 
nejen spravedlivý k Bonu a k bližnímu, ale také k sobě. Zákonem 
mu nesmí býti vlastní žádosti, rada světa nebo pokušeni satanovo, 
nýbrž vůle Boží. Tu nalézá uloženu v jeho přikázáních; aby ji však 
poznal, musí neustále ve svém srdci o zákonech Božích uvažo* 
váti. — Nedostal jsi snad jako svátý opat povolání pro klášter, 
avšak ani nesmíš záviděli nešlechetným, že se jim dobře vede a 
nesmíš toužili po zpustlé volnosti a nevázanosti hříšníků; jejich 
štěstí je  nesmírně krátké, třebas zóně zaplatili životem své duše!

Int ro i tus .  Ps. 36, 30-31. V s i u p .  Ž. 36, 30-31.
O s justi meditábitur sa- Ústa spravedlivého pro- 

piéntiam, et língua ejus nášejí moudrost a jazyk 
loquétur judícium: lexD ei jeho mluví, co pravé jest; 
ejus in corde ipsíus. (Alte- zákon Boha jeho je  v srdci 
lúja, allelúja.) jeho. (Allelúja, allelúja.)

Ps. ib. 1. Noli aemulári Ž. tamt. 1. Nezáviď zlým 
in malignántibus: neque a nežárli na ty, kdož páší 
zeláveris faciéntes iniqui- nepravost, 
tátem.

í .  Gloria Patř i . . .  ř .  Sláva Ot c i . . .
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Intercéssio nos, quae
sumus Dómine, beáli N. 
Abbátis comméndet: ut, 
quod nostris méritis non 
valémus, ejus patrocínio 
assequámur. PerDóminum 
nostrum. . .

L é c t i o

O ra tio
Přímluva svátého N., 

opata, prosíme, Pane, nechť 
nás doporoučí, abychom 
to, čeho svými zásluhami 
nejsme schopni, jeho po
mocí dosáhli. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista . . .

č t e n í

M o d l i t b a

libri Sapiéntiae. 45, 1-6. z knihy Sirachovcovy. 45.
Svatí opatové bylí milí Bohu a svým duchovním synům, které 

vedli ve spravedlnosti, mírnosti a lásce. Tak moudře řízený klášter 
stal se postrachem pekla, pomocí pro okolí — štěpnicí pro Nebe. 
Klášterní život jest vzorem pro křesťanskou rodinu I pro každého 
jednotlivce zvláště; nebof je  Školou pro křesfanskou dokonalost.

Diléctus Deo et horní- 
nibus, cujus memória in 
benedictió^e esl. Símilem 
illum fecit in gloria Sanc- 
lórum, et magnificávit eum 
in timóre inimicórum, et 
in verbis suis monstra pla- 
cávit. Glorificávil illum in 
conspéctu regum, et jussit 
illi coram pópulo suo, et 
osténdit illi glóriam suam. 
In fide et lenitáte ipsíus 
sanctum fecit illum, et elé- 
git eum ex omni cam e. 
Audívit enim eum, et vo- 
cem ipsíus, et indúxit illum 
in nubem. Et dědit illi co
ram praecépta, et legem 
vitae et discíplinae.

Milý Bohu byl i lidem, 
jehožto památka je  v po
žehnání. Proslavil ho po
dobně jako svaté, a vel
kým učinil ho na postrach 
nepřátel. Slovy jeho pří
šerné úkazy zkrotil, slav
ným učinil ho před králi. 
Dal mu přikázání pro svfij 
národ, a svou velebnost 
mu ukázal. Pro jeho věr
nost a tichost si zasvětil 
je j,  vyvolil ho z veškerého 
lidstva. Dopřál mu slyšet 
Boha, mluvu jeho, kázal 
mu též, aby vstoupit do 
oblaku. Dále — tváří v tvář 
mu dal přikázání, zákon 
života a osvícení.

Gra d u a le .  Ps. 20, 4-5.
Dómine, praevenísii eum 

in benedictiónibus dulcé-

S t up ňov ý  zpěv. Ž. 20.
Pane, se sladkým po

žehnáním jsi mu přišel
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dinis: posuisli in cápite 
ejus corónam de lápide 
prelióso. Vilám pétiit a 
le, ei Iribuísli ei longitú- 
dinem diérum in saeculum 
saeculi.

Allelúja, allelúja.
Ps. 91 ,13 . Juslus ut 

palma florébii, sicut ce- 
drus Líbáni mulliplicábi- 
tur. Allelúja.

vstříc; vložil js i na hlavu 
jeho korunu, z kamení 
drahého. # . Života žádal 
od tebe, i dal js i mu 
dlouhé dny na věky vě- 
kův.

Aleluja, aleluja.
~Sí. Ž. 9 1 ,1 3 . Spravedli

vý jako palma pokvete, 
jako cedr na Libanu po
roste. Aleluja.

Po- Devitníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká se:

T r a k t u s .  Ž. 111, 1-3.
(Sir. 617.)

V češe velikonočním vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 
říká se :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Uf. Ps. 91, 13. justus ut Uf. Ž. 91 ,13 . Spravedli- 

palma florébit, sicut ce- vý jako palma pokvete, 
drus Líbáni multiplicábi- jako cedr na Libanu po- 
tur. Allelúja. roste. Aleluja.

ý . Osee 14, 6. Justus Oseáš 14, 6. Spra- 
germinábit sicut lilium: et vedlivý vypučí jako lilie 
florébit in aetémum ante a pokvete na věky před 
Dominům. Allelúja. Pánem. Aleluja.

E v a n g e l i u m
Ť Sequéntia s. Evangélii -f* Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 19. podle Matouše. 19,27-29.
Pán Ježíš nemyslí, aby každý skutečně všecko tak opustil jako 

dnešní světec, žádá však na nás, abychom lidí a věcí nemilovali 
pro ně samé, nýbrž pouze ve vztahu k Bohu; jenom takový člověk 
toto všecko pravdivě opouští. Kdo se naučil milovali všecko jenom 
ve vztahu k Bohu, ten už zde na zemi poznal, jak jeho blaho 
z lásky k lidem a věcem jest mnohem větší, než když je  miloval 
bez myšlenky na Boha.
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In illo témpore: Dixit 
Petrus ad Jesum : Ecce 
nos relíquimus omnia, et 
secúti sumus te: quid ergo 
erit nobis? Jesus autem 
dixit illis: Amen dico vo- 
bis, quod vos, qui secúti 
eslis me, in regeneratióne, 
cum séderit Fílius hóminis 
in sede majestátis suae, 
sedébitis et vos super se- 
des duódecim, judicántes 
duódecim tribus Israel. Et 
omnis, qui relíquerit do
mům, vel fratres, aut so- 
róres, aut patrem, aut ma- 
trem, aut uxórem, aut fí- 
lios, aut agros propter 
nomen meum, céntuplum 
accípiet, <Jt vitam aetér- 
nam possidébit.

Of f e r to r iu m.  Ps. 20.
Desidérium ánimae ejus 

tribuísti ei, Dómine, et vo- 
luntáte labiórum ejus non 
fraudásti eum: posuísti in 
cápite ejus corónam de 
lápide pretióso. (Allelúja.)

S e c r e t a
Sacris altáribus, Dómi

ne, hóstias superpósitas 
sanctus N. Abbas, quae- 
sumus, in salútem nobis 
proveníre depóscat. Per 
Dominům nostrum ...

Za onoho ěasu Petr řekl 
Ježíšovi: .H le, my jsme 
opustili všecko a násle
dovali jsm e tebe; čeho se 
nám tedy za to dostane?* 
ježíš pak řekl jim : .Amen 
pravím vám, že vy, kteří 
js te  mne následovali, při 
znovuzrození, kdy Syn člo
věka zasedne na slavné 
stolici své, seděli budete 
i vy na dvanácti stolicích, 
soudíce dvanáctero poko
lení israelských. A každý, 
kdo opustí dům neb bratry 
neb sestry neb otce neb 
matku neb manželku neb 
dítky neb pole pro jméno 
mé, stokrát více vezme a 
život věčný v dědictví do
stane.*

O b ě to v á n í .  Ž .20 ,3 a 4.
Přání srdce jeho js i mu 

udělil, Pane, a žádosti rtů 
jeho js i mu neodepřel; 
vložil js i na hlavu jeho 
korunu z kamení drahého. 
(Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
Prosíme, Pane, nechť 

svátý N-, opat, vyžádá nám, 
aby oběti, na svaté oltáře 
položené, ke spáse nám 
byly. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . . 1
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Fidélis servus, et pru- 
dens, quem constítuit dómi- 
nus super famíliam suam: 
Ut det illis in témpore trítici 
mensúram. (Allelúja.)

P o s t c o m m u n i o  
Prótegat nos, Dómine, 

cum tui perceptióne sacra- 
ménti beátus N. Abbas, 
pro nobis intercedéndo, ut 
et conversatiónis ejus ex- 
periámur insignia, et inter- 
cessiónis percipiámus suf- 
frégia. Per Dominům. . .

Čommuhio. Luc. 12,42.
Věrný služebník a opa

trný, je jž  pán ustanovil 
nad čeledí svou, aby jim 
dával v čas míru pšenice, 
(Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í  
Nechť nás ochraňuje, 

Pane, s přijetím tvé svá
tosti svátý N., opat, při
mlouvaje se za nás, aby
chom účinků jeho (vzor
ného) života okusili a po
moci jeho přímluvy zna
menali. Skrze Pána . . .

K p ř i j í m á n í .  Luk. 12 ,42 .

Všeobecné mše ve dny panen
I. V den panny-mučednice

„Blahoslavena, kteří kráčí bezúhonně cestou životní, 
která chodí podle zákona Páně!*

Svaté panenství, jež kráčí neposkvrněno cestou životní, Jest ne
ohrožené vzhledem k lidem a pokorné vzhledem k Bohu. Kromě 
lásky k Bohu nemůže Čistoty nic přemoci; třebas na výsost něžná. 
Jest přece úžasně silná 1
Intro i tus .  Ps. 118, 46-47. V s t u p .  Ž. 118, 46-47.

Loquébar de testimóniis Mluvila jsem  o svědec- 
tuis in conspéctu regum, et tvích tvých před králi a 
non confundébar: et me- nebyla jsem zahanbena; 
ditábar in mandátis tuis, a budu rozjímali o přiká- 
quae diléxi nimis. (Alle- záních tvých, která miluji 
lúja, allelúja.) velice. (Aleluja, aleluja.)

Ps. 1b. 1. Beáti immacu- Ž. tamt. 1. Blaze těm, 
láti in via: qui ámbulant kdož kráčejí neposkvrněni, 
in lege Domini. kteří chodí v zákoně Páně.

Gloria Pat ř i . . .  "fr. Sláva O tc i . , .
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Deus, qui inter cétera 
poténtiae tuae mirácula, 
étiam in sexu frágili victó- 
riam martýrii contulísti: 
concéde propíiius; ut qui 
beátae N. Vírginis et Már- 
tyris tuae natalítia cólimus, 
per ejus ad te exémpla gra- 
diámur. Per Dominům. . .

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 51, 1-80, 12.

Oř a t i o
Bože, jenž js i mezi ostat

ními zázraky své moci ta
ké slabému pohlaví vítěz
ství mučednictví propůjčil, 
popřej milostivě, abychom 
svaté N., panny a mučed
nice tvé, narozeniny sla
více, podle jejího příkladu 
k tobě spěli. Skrze P ána..

č t e n í
z knihy Sirachovcovy. 51.

M o d l i t b a

Svatá Panna nemusí se báti úkladů a bolestí, které jí připra
vuje svět, nebof Bůh stojí po jejím boku o vysvobodí ji ze všech 
zkoušek. Svět myslel, že ji zničil, když zmučil je jí tělo, zatím co 
Její duše s radostí spěchá do náruče Božíf

Confitébor libi, Dómine 
rex, et collaudébo te Deum 
Salvátorem meum. Confi- 
tébor nómini tuo: quóniam 
adjútor, et protéctor factus 
es mihi, et liberásti corpus 
meum a perditióne, a lá- 
queo linguae iníquae, et 
a lábiis operántium men- 
dácium, et in conspéctu 
astántium factus es mihi 
adjútor. Et liberásti me se- 
cúndum multitúdinem mi- 
sericórdiae nóminis tui a 
rugiéntibus praeparátis ad 
escam, de mánibus quae- 
réntium ánimam meam, et 
de portis tribulatiónum, 
quae circumdedérunt me: 
a pressúra flammae, quae 
circúmdedit me, et in mé-

Oslavovat budu tě, P a
ne, Králi, chválit tě, Boha, 
Spasitele.svého. Oslavovat 
budu jméno tvoje, že js i 
byl pomocník a ochránce 
můj. Vysvobodils tělo mé 
ze záhuby, z osidla jazyka 
nešlechetného, a od rtů 
těch, kteří páchají lež; 
proti mým nepřátelům za
slal ses mne. Dle množství 
slitování jména svého'zba- 
vils mne dravců řvoucích 
po kořisti, rukou těch, kdož 
mi o život ukládali, ne
sčetných soužení, která 
mne obklíčila, plamene, 
který mne vůkol tísnivě du
sil, z ohně, kterého já  jsem 
nepodpálila; hlubokých 
útrob pekla a od jazyka
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dio ignis non sum aestuá- 
ta : de aililúdine ventris ín- 
feri, et a lingua coinqui- 
náta, et a verbo mendácii, 
a rcge iníquo, et a lingua 
injústa: laudábit usque ad 
mortem ánima mea Domi
nům, quóniam éruis susti- 
néntes te, et líberas eos 
de mánibus géntium, Dó- 
mine Deus noster.

zprzněného, řečí lživých 
před bezbožným králem, 
ano, jazyka nespravedli
vého. Chválili bude až do 
smrti Pána má duše. Ne
boť vytrhuješ toho, kdo 
v tebe doufá, a z rukou 
národů je j vysvobozuješ, 
Hospodine, Bože náš!

G r a d u a l e .  Ps. 44, 8.
Dilexísti justítiam, et odí- 

sti iniquitátem. Propté- 
rea unxit fe Deus, Deus 
tuus, óleo laetítiae.

Allelúja, allelúja. 
ib. 15 et 16. Adducén- 

tur Regi vírgines post eam, 
próximae ejus afferéntur 
tibi in laetítia. Allelúja.

S tupňový zpěv. Ž. 44.
Milovala js i spravedl

nost a nenáviděla js i  ne
pravosti. V. Proto poma
zal tě Bůh, Bůh tvůj, ole
jem  radosti.

Aleluja, aleluja.
V. tamt. 15 a 16. Panny 

přivádějí se s ní ke Králi, 
družky je jí  přivádějí se 
k tobě za jásotu. Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká s e :

T r a c t u s  T r a k t u s
Veni sponsa Christi, ác- Pojď, nevěsto Kristova, 

čipe corónam, quam tibi vezmi korunu, kterou tobě 
Dóminus praeparávit in Pán připravil na věky, pro 
aetérnum: pro cujus amó- jehož lásku js i krev svou 
re sánguinem tuum fudísti. vylila.

Ps. 44,8. Dilexísti ju- V. Ž. 44,8. Milovala js i 
stítiam, et odísti iniquitá- spravedlnost a nenáviděla 
tem: proptérea unxit te js i nepravosti; proto po- 
Deus, Deus tuus, óleo lae- mazal tě Bůh, Bůh tvůj, 
títiae prae consórtibus tuis. olejem radosti před druž

kami tvými.
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ý . ibid. 5. Spécie tua, # . tamt. 5. Ve spanilo- 
et pulchritúdine tua in- sti své a kráse své po- 
ténde, próspere procéde, vstaň, šťastně pokračuj a 
el regna. vládni.

V čase velikonočním vynechávó se Stupňový zpěv a místo něho 
říkó se :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
ÍT. Ps. 44,15 et 16. Addu- Ž. 44,15 a 16. Panny 

céntur Regi vírgines post přivádějí se s ní ke Králi, 
eam, próximae ejus affe- družky je jí  přivádějí se 
réntur tibi in laetítia. AI- k tobě za jásotu. Aleluja, 
lelúja.

ibid. 5. Spécie tua, tamt. 5. Ve spanilo- 
et pulchritúdine tua in- sti své a kráse své po- 
ténde, próspere procéde, vstaň, šťastně pokračuj a 
et regna. Allelúja. vládni. Aleluja.

^  E v a n g e l i u m
Ť Sequéntia s. Evangelii f  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 25. podle Matouše. 25,1-13.
Bděme jako tato svaté panna a pečujme o to, aby plamen 

lásky neuhasnul v našich srdcích, nýbrž byl stále živen a rozdmý
cháván dobrými skutky.

In illo témpore: Dixit 
Jesus discípulis suis pará- 
bolam hanc: Símile erit 
regnum coelórum decem 
virgínibus: quae accipién- 
tes lámpades suas, exié- 
runt óbviam sponso, et 
sponsae. Qjiinque autem 
ex eis erant fátuae, et quin
que prudéntes: sed quin
que fátuae, accéptis lam- 
pádibus, non sumpsérunt 
oleum secům: prudéntes 
vero accepérunt oleum in

Za onoho času Pán Je
žíš řekl učedníkům svým 
podobenství toto: „Po
dobno bude království ne
beské desíti pannám, kte
ré vzavše lampy své, vy
šly naproti ženichovi a ne
věstě. Pět z nich bylo po
šetilých a pět opatrných; 
neboť pošetilé vzavše lam
py své, nevzaly s sebou 
oleje, opatrné však vzaly 
spolu s lampami také olej 
ve svých nádobách. Když
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vasis suis cum lampádi- 
bus. Morám autem faciénte 
sponso, dormitavérunt om
neš et dormiérunt. Média 
autem nocte clamor factus 
est: E cce sponsus venit, 
exite óbviam ei. Tunc sur- 
rexérunt omneš vírgines 
illae, et ornavérunt lámpa- 
des suas. Fátuae autem 
sapiéntibus dixérunt: Dáte 
nobis de óleo vestro, quia 
lámpades nostrae exstingu- 
úntur. Respondérunt pru- 
déntes, dicéntes: Ne forte 
non suffíciat nobis, et vo- 
bis, ite pólius ad vendén- 
tes, et émite vobis. Dum 
autem irent émere, venit 
sponsus: et quae parátae 
erant, intravérunt cum eo 
ad núptias, et clausa est 
jánua. Novíssime vero vé- 
niunt et réliquae vírgines, 
dicéntes: Dómine, Dómi- 
ne, áperi nobis. At ille re- 
spóndens, ait: Amen dico 
vobis, néscio vos. Vigiláte 
ítaque, quia nescítis diem, 
neque horám.

Of fe r to r ium .  Ps. 44.
Afferéntur regi vírgines 

post eam: próximae ejus 
afferéntur tibi in laetítia, 
et exsuitatióne: adducén- 
tur in templům Regi Do
mino. (Allelúja.)

ženich prodléval, zdřímly 
všecky a usnuly. O půl 
noci však nastal křik: ,Aj, 
ženich přichází; vyjděte 
mu naproti.' Tu vstaly 
všecky panny ty a upra
vily lampy své. Pošetilé 
pak řekly opatrným: .D ej
te nám z oleje svého, ne
boť naše lampy hasnou.' 
Opatrné odpověděly řkou
ce : ,Nikoli; nedostalo by 
se nám ani vám; jděte 
raději ku prodavačům a 
kupte sobě.' Když pak šly 
nakoupit, přišel ženich, a 
iy, které byly pohotově, 
vešly s ním na svatbu; 
i uzavřeny jsou dveře. 
Později přišly také ostatní 
panny řkouce: ,P ane,P a
ne, otevři nám.' Ale on 
odpověděv řek l : ,Amen 
pravím vám, neznám vás.' 
Bděte tedy, neboť nevíte 
dne ani hodiny."

O bě to v á ní .  Ž.44, i5ai6.
Panny přivádějí se s ní 

ke Králi, družky je jí  při
vádějí se k tobě za já 
sotu a radosti; uvádějí se 
do svatyně Krále Pána. 
(Aleluja.)
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Súscipe Dómine múne- Přijmi, Pane, dary, které 
ra, quae in beátae N. Vír- ti o slavnosti svaté N., pan- 
ginis et Mártyris tuae so- ny a mučednice tvé, při- 
lemnitáie deférimus: cujus nášíme.jejížochranoudou- 
nos confídimus patrocínio fámě dojiti spásy. Skrze 
liberári. Per Dominům. . .  Pána našeho. . .
Com mu nio .  Ps. 118,78et80. K př i j ím án í .  Ž. 118.

Confundántur supérbi, Zahanbeni buďtež pyšní, 
quia injúste iniquitátem fe- protože neprávem mi křiv- 
cérunt in me: ego autem dili; já  pak ve přikázáních 
inmandátistuisexercébor, tvých cvičím se, ve tvých 
in tuis justificatiónibus, ul ustanoveních, abych ne- 
non confúndar. (Allelúja.) byla zahanbena. (Aleluja.)

P o s i c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Auxiliénfuí nobis, Dó- Nechť nám jsou nápo-

mine, sumpta mystéria: et mocna, Pane, přijaté ta- 
intercedénte beáta N. Vír- jemství a na přímluvu sva- 
gine et Mártyre tua, sem- té N., panny a mučednice 
pitérna fáciant protectióne tvé, ať učiní, bychom z u- 
gaudére. Per Dominům stavičné záštity těšiti se 
nostrum ... mohli. Skrze P á n a .. .

II. V den panny-mučednice
( J i n é  m š e )

.Číhají na mne hříšníci, aby mne zahubili, 
ale já  rozkazu tvých Šetřím !*

Všecky svody a všecky pohrůžky světa nedovedou čistou duši 
odvrátit! od cesty Nevinnosti; ona potírá své nepřátele tím, že se 
opírá o přikázání Boží. Tak se stane, že jednou uvidí zničeny i ty 
nejchytřejší plény světa, kdežto plény Boží potrvají na věky. Blaho
slaven, kdo neztrácí statků věčných pro zdánlivě třpytné statky 
pozemské!
Int ro i tus .  Ps. 118,95-96. V s t u p .  Ž. 118, 95-96.

Me exspectavérunt pec- Na mne Číhali hříšníci, 
catóres, ut pérderent m e: aby mne zahubili; já  pak

S e c r e ta  T i c h á  modl i tba

647



testimónia tua, Dómine, in- 
telléxi: omnis consumma- 
tiónis vidi finem: latum 
mandátům tuum nimis. 
(Allelúja, allelúja.)

Ps. ib. 1. Beáli immacu- 
láti in via: qui ámbulant 
in lege Domini.

tf’. Gloria P a iri. . .

rozkazů ivých jsem  šetřila, 
Pane. Všeliké věci, jakko
liv dokonalé, viděla jsem 
konec, jenom přikázání 
Ivé přesahuje všecky me
ze. (Aleluja, aleluja.)

Ž. tami. 1. Blahoslavení, 
kteří bez poskvrnění krá
če jí, kieří chodí v zákoně 
Páně.

V. Sláva Otc i . . .

O r a t i o
Indulgéntiam nobis,quae- 

sumus Dómine, beáta N. 
Virgo et Martyr implóret: 
quae tibi grafa semper éx- 
titit, et mérito castitátis, et 
tuae professióne virtútis. 
Per Dominům nostrum . . .

M o d l i t b a
Odpuštění, prosíme, Pa

ne, nechť nám svátá N., 
panna a mučednice, vy
žádá, která tobě vždycky 
milá byla pro zásluhu či
stoty a pro vyznání tvé 
moci. Skrze P á n a . . .

L é c t i o č t e n í
libri Sapiéntiae. 51,13-17. z knihy Sirachovcovy. 51.

Panenská mučednice, jejíž svátek dnes slavíme, raduje se na 
věčnosti, že Bůh vyslyšel je jí volání o pomoc a vysvobodil jl 
z drápá hříšníků. Vezměme si příklad z je jí pevné víry a nepo
chybujme o pomoci Boží, 1 když budou sebe více kolem nás ne
přátelé zuřit! I

Dómine Deus meus ex- Hospodine, Bože můj, 
altásti super terram ha- ze země vysoko vysílala 
bitatiónem meam, et pro jsem lkáni svá, a smrt aby 
mořte defluénte deprecáta mne minula, jsem prosila, 
sum. Invocávi Dominům Vzývala jsem  Boha, otce 
patrem Domini mei, ut non pána mého, aby mne ne- 
derelínquat me in die tri- opouštěl v den mého sou- 
bulatiónis meae, et in tém- žení, a v dobu zpupných, 
póre superbórum sine ad- pomoci kdy nebylo. Chvá- 
jutório. Laudábo nomen lit budu jméno tvé usta-
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tuum assídue, et collaudá- 
bo illud in confessióne, et 
exaudíta est orátio mea. 
Et liberásti me de perdi- 
tióne, et eripuísti me de 
témpore iníquo. Proptérea 
confitébor, et laudem di- 
cam tibi, Dómine Deus 
noster.

O ra d ua le .  Ps. 45 ,6 .
Adjuvábit eam Deus vul- 

tu suo: Deus in médio ejus, 
non commovébitur.

V. Ib. 5. Flúminis ímpe- 
tus laetíficat civitátem D ei: 
sanctificávit tabernácj^lum 
suum Altíssimus.

Allelúja, allelúja.
Haec est virgo sá- 

piens, et una de número 
prudéntum. Allelúja.

vičně, budu je  oslavovat 
vzdávajíc díky, že má pros
ba byla vyslyšena. Neb jsi 
mne vysvobodil ze záhuby, 
vytrhl js i mne ze zlých 
časů; proto slavit a chvá
lit budu tebe, dobrořečili 
jménu Hospodinovu.

S tupňový  zpěv. Z. 45.
Pomáhá jí  Bůh (milosti

vou) tváří svou; Bůh jest 
v ní, nepohne se.

ÍT. Tamt. 5. Řeky proud 
obveseluje město B oží: 
posvětil svůj stánek Nej- 
vyšší.

Aleluja, aleluja.
Uf. Totof jest panna 

moudrá a jedna z počtu 
opatrných. Aleluja.

Po Devílníku vynechává se Aleluja s následujícím veršem a 
říká se:

T r a k t u s
(Str. 644.)

V čase velikonočním vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 
říká se:

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Ť. Haec est virgo sá- t r. Totof jest panna 

piens, et una de número moudrá a jedna z počtu 
prudéntum. Allelúja. opatrných. Aleluja.

Sap. 4, 1. O quam Ý. Moudr. 4, 1. O jak 
pulchra est casta generá- krásné je  cudné plémě 
iio cum claritátel Allelúja. v lesku (ctnosti). Aleluja.
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E v a n g e l i u m
f  Sequéniia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 13. podle Matouše. 13,44-52.
Úspěchy zloby jsou jen zdánlivé; Bůh netrestá hned hříšníka, 

nebof je  trpělivý a ceká, že se tento polepší a také proto, že jeho 
zloby používá k tříbení vyvolených. Přijde však den, kdy každý 
obdrží odměnu svou. Blaženost a nádhera království nebeského 
jest věru hodna, abychom za ni vyměnili všecko ostatní.

In illo témpore: Dixit 
Jesus discípulis suis pa
rabolám hanc: Símile est 
regnum coelórum thesaú- 
ro abscóndiio in ag ro : 
quem qui invénit homo, 
abscóndit, et prae gaúdio 
illíus vádii, et vendit uni- 
vérsa, quae habei, et emit 
agrum illum. Iterum símile 
est regnum coelórum hó- 
mini negotiatóri, quaerénti 
bonas margarítas. Invénta 
autem una preliósa mar- 
garíta, ábiit, et .véndidit 
omnia, quae hábuit, et emit 
eam. Iterum símile est re
gnum coelórum sagénae 
missae in maře, et ex omni 
génere píscium congre- 
gánti. Quam cum impíéta 
esset, educéntes, et secus 
littus sedéntes, elegérunt 
bonos in vasa, malos autem 
foras misérunt. Sic erit in 
consummatióne saecu li: 
exíbunt Angeli, et separá- 
bunt malos de médio ju- 
stórum, et mittent eos in 
camínum ignis; ibi erit

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl učedníkům -̂ vým 
podobenství to to : .P o 
dobno jest království ne
beské pokladu skrytému 
v poli, je jž  člověk nalezna, 
zakryje a radostí nad ním 
jde a prodá všecko, co 
má, a koupí pole to. Opět 
podobno jest království 
nebeské kupci, jenž hle
dal dobrých perel, a když 
nalezl jednu perlu draho
cennou, odešed prodal 
všecko, co měl, a koupil 
ji. Také podobno jest krá
lovství nebeské síti, která 
byvši spuštěna do moře, 
shromažďuje ze všeho ro
du ryb, když pak se na
plní, vytáhnou ji na břeh 
a posadíce se vyberou 
dobré do nádob, špatné 
však odvrhnou pryč. Tak 
bude při skonaní světa: 
vyjdou andělé a oddělí 
zlé od spravedlivých a u- 
vrhnou je  do peci ohnivé; 
tam bude pláč a skřípot 
zubů. Srozuměli jste vše-
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fletus, et stridor déntium. 
Intellexístis haec omnia? 
Dicunt e i: Etiam. Ait illis: 
Ideo omnis scriba doctus 
in regno coelórum, símilis 
est hómini patrifamílias, 
qui profert de thesaúro 
suo nova et véíera.

O f f e r t o r i u m .  P s.44 ,3 .
Diffúsa est grátia in lá- 

biis tuis: proptérea bene- 
díxit te Deus in aetérnum, 
et in saeculum saeculi. 
(Allelúja.)

S e c r e t a
Hóstias tibi, Dómine, 

beátae N. Vírginis et Már- 
tyris tuae dicátas méritis, 
benígnus assúme: et ad 
perpétuum nobis tríbue 
proveníre subsídium. Per 
Dominům nostrum . . .

mu tornu?" Řkou jem u: 
.Ano*. I dí jim : .Proto 
každý učitel vyučený v krá
lovství nebeském podoben 
jest hospodáři, který vy
náší ze své zásoby věci 
nové i staré.*

O b ě to v á n í .  Luk. 44,3.
Rozlita jest milost na 

rtech tvých, proto požeh
nal ti Bůh na věky a na 
věky věkův. (Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
Dary, které tobě. Pane, 

zásluhami svaté N., panny 
a mučednice tvé, zasvě
ceny jsou, dobrotivě při
jmi a dej, aby ustavičnou 
nám prospívaly pomocí. 
Skrze Pána našeho. . .

C o m m u n io  Ps. 118 . 121 . 122et 128. K př i j í m án í
Feci judícium et justí- 

tiam, Dómine, non calum- 
niéntur mihi supérbi: ad 
omnia mandáta tua diri- 
gébar, omnem viam ini- 
quitátis ódio hábui. (Alle
lúja.)

P o s t c o m m u n i o
Divíni múneris largitáte 

satiáti, quaesumus Dómi
ne Deus noster: ut, inter-

Činila jsem, co pravé 
a spravedlivé jest, Pane, 
nechf mi neutrhují pyšní. 
Podle všech přikázání 
tvých jsem se řídila, vše
liké cesty nepravosti jsem 
nenáviděla. (Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í
Božského daru štědrostí 

nasyceni, prosíme, Pane, 
Bože náš, abychom na
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cedente beála N. Vírgine přímluvu svaté N., panny 
et Mártyre tua, in ejus a mučednice tvé, v jeho 
semper participatióne vi- účasti stále žiti mohli, 
vémus. Per Dominům. . .  Skrze Pána našeho. . .

Jiné Evangelium: Mat. 19, 3-12.

V den několika penen-mučedi 
v den Panny-mučednice, vyjma 
1. Kor. 7, 23*34, která se čte ze 
(str. 658).

O r a t i o
Da nobis, quaesumus 

Dómine Deus noster, sanc- 
tárum Vírginum et Márty- 
rum tuárum N. et N. pal- 
mas incessábili devotióne 
venerári: ut, quas digna 
menle non póssumus ce- 
lebráre, humílibus saltem 
frequentémus obséquiis. 
Per Dominům nostrum. . .

S e c r e t a
Inténde quaesumus Dó

mine, múnera altáribus tuis 
pro sanctárum Vírginum et 
Martyrům tuárum N. et N. 
festivitáte propósita: ut, 
sieut per haec beáta my
stéria illis glóriam contu- 
lísti; ita nobis indulgén- 
tiam largiáris. Per Domi
nům nostrum ...

P o s t c o m m u n i o
Praesta nobis, quaesu

mus Dómine, intercedén- 
tibus sanctis Virgínibus et 
Mártyribus tuis: ut, quod

iic říká se všecko Jako ve mši- 
následující modlitby a Epištolu 
mše (Vultum tuum) v den Panny

M o d l i t b a
D ej nám, prosíme, Pane 

Bože náš, vítězné palmy 
panen a mučednic tvých 
N. a N. ustavičnou zbož
ností uctívati, abychom ty, 
kterých nedovedeme hod
ně oslavovali, alespoň po
kornými uctívali službami. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Shlédni, prosíme, Pane, 

na dary položené na oltá
ře tvé k slavnosti panen 
a mučednic tvých N. a N., 
abys, jako js i jim skrze 
tato blahá tajemství slávu 
udělil, tak nám odpuštění 
daroval štědře. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Uděl nám, prosíme, Pa

ne, na přímluvu svátých 
panen a mučednic tvých 
N. a N., abychom, čeho

652

ore conhngimus, pura men- se ústy dotýkáme, to či
té capiámus. Per Dómi- stou přijímali myslí. Skrze 
num nostrum. . .  Pána našeho. . .

III. V den panny, jež nebyla mučednicí
„Srdce moje kypí blahem; věnuji své dílo Králi 1“ 

Skutečnou pannou může býti pouze bytost, jež miluje spravedl* 
nost; která jest spravedlivá k Bohu, k sobě a bližnímu, což jinými 
slovy znamená — plniti ve všem velkém i malém vůli Boží. Taková 
spravedlnost nenávidí veškeré nepravosti, jež zkrocuje práva Boží. 
jaká síla jest tedy ukryta v pravé panenskostil Taková světice je 
dojemně něžná, ale pn tom hrdinsky silná. Naučme se všichni této 
silné něžnosti!

Introi tus .  Ps. 44, 8.
Dilexísti justítiam, et 

odísti iniquitátem: propté- 
rea unxit te Deus, Deus 
tuus, óleo laetítiae prae 
consórtibus tuis. (Allelúja, 
allelúja.)

Ps. ib. 2. Eructávit cor 
meum verbum bonům: di- 
co ego opera mea Regi.

Ý. Clória Patři . . .
O r a t i o

Exaúdi nos Deus salu- 
táris noster: ut, sieut de 
beátae N. Vírginis tuae 
festivitáte gaudémus; ita 
piae devotiónis erudiámur 
afféctu. P er Dominům no
strum Jesum Christum. . .

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 

ad Corínthios.
2. c. 10,17-18 et 11,1-2.

Vstup.  Z. 44, 8.
Milovala jsi spravedl

nost a nenáviděla js i ne
pravosti, proto pomazal tě 
Bůh, Bůh tvůj, rozkošným 
olejem, vyvoliv tě z družek 
tvých. (Aleluja, aleluja.)

Ž. tamt. 2. Srdce moje 
kypí slovem blahým, vě
nuji své dílo Králi.

Ý. Sláva O tc i . . .
M o d l i t b a

Vyslyš nás, Bože, spa
siteli náš, abychom, jako 
se radujeme ze slavnosti 
svaté N., panny tvé, tak 
zušlechťováni byli citem 
zbožnosti vroucí. Skrze 
Pána našeho. . .

č t e n í
z druhého listu sv. Pavla 

ke Korintským.
10, 17-18 a 11, 1-2.
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Pravá ctnost, tedy i panenskost, není možná bez milosti Boží; 
v Něm se m&že každý chlubili z té duševní krásy, kterou získal, 
nebof taková chlouba Je vzdávání dikA Bohu, — Kristus Je žárlivý 
ochránce své panenské nevěsty.

Fratres. Qui gloriálur, 
in Domino gloriéfur. Non 
enim qui seípsum com- 
méndat, ille probálus est; 
sed quem Deus commén- 
dat. litinám sustinerétis 
módicum quid insipiénliae 
meae, sed et supportáte 
m e: aemulor enim vos 
Dei aemulafióne. Despón- 
di enim vos uni viro vír- 
ginem castam exhibére 
Christo.

Bratři, kdo se chlubí, 
v Pánu se chlub, nebof 
ne ten jest osvědčen, kdo 
sám se chválí, nýbrž ten, 
koho Bůh chválí. Kéž sne
sete ode mne trochu ne
moudrosti mé, ano sneste 
to ode mne. Neboř já  hor
lím o vás horlivostí Boží; 
vždyf jsem vás zasnoubil 
muži jednomu, Kristu, a- 
bych mu vás představil 
jako pannu čistou.

C r a d u a l e .  Ps. 44, 5.
Spécie tua, et pulchri- 

túdine tua: inténde, pró- 
spere procéde, et regna. 
W. Propter veritálem, ei 
mansuetúdinem, et justí- 
tiam: et dedúcet te mira- 
bíliter déxtera tua.

Allelúja, allelúja.
y .  Ps. ib. 15-16. Addu- 

céntur Regi vírgines post 
eam: próximae ejus affe- 
réntur tibi in laetítia. Al
lelúja.

S tupň ov ý  zpěv. Ž. 44.
Ve spanilosti své a krá

se své povstaň, šfastně po
kračuj a vládni. y . Pro 
pravdu, mírnost a spra
vedlnost; i nechf naučí 
tě pravice tvá činům po
divuhodným.

Aleluja, aleluja.
V. Ž. tamt. 15-16. Při

vedeny budou za ní Králi 
panny, družky je jí  uvedou 
se k tobě. Aleluja,

Po Devítníku vynechává se Aleluja 9 následujícím veršem a 
říká se:
T ra c t u s .  Ps, 44,11 et 12. Traktu s .  Ž. 44,11 a 12.

Audi fília, et vide, et in- Slyš, dcero, a viz a na- 
clína aurem tuam: quia kloň ucha svého, nebof
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concupívit Rex spéciem
tuam.

ý . ib. 13 et 10. Vultum 
tuum deprecabúntur om
neš dívites plebis: fíliae 
regum in honóre tuo.

y . ib. 15-16. Adducéntur 
Regi vírgines posl eam: 
próximae ejus afferéntur 
tibi. y . Afferéntur in laetí
tia, ei exsultatióne: addu
céntur in templům Regis.

Král zatoužil po kráse 
tvé.

t .  tamt. 13 a 10. Všechna 
bohatá knížata lidu kořili 
se budou před tváří tvou; 
dcery královské budou 
tvořiti ivůj čestný průvod.

y . tamt. 15-16. Za ní 
uvedeny budou ke Králi 
panny; družky je jí přive
deny budou k tobě. y . Při
vedeny budou s radostí a 
jásotem ; uvedeny budou 
do paláce Krále.

V čase velikonočním vynechává se Stupňový zpév a místo něho 
říká s e :

Allelúja, allelúja. 
y. Ps. 44, 15 et 16. Ad

ducéntur Regi vírgines 
post eam: próximae ejus 
afferéntur tibi in laetítia. 
Allelúja.

y . ib. 5. Spécie tua, et 
pulchritúdine tua inténde, 
próspere procéde, et re
gna. Allelúja.

Aleluja, aleluja, 
y . Ž. 44 ,15  a 16. Za ní 

uvedeny budou ke Králi 
panny; družky je jí  přive
deny budou k tobě s ra
dostí. Aleluja.

y .  tamt. 5. Ve spanilosti 
své a kráse své povstaň, 
šfastně pokračuj a vládni. 
Aleluja.

E v a n g e l i u m
i* Sequéntia s. Evangélii -f- Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 25. podle Matouše. 25,1-13.
Kdo chce zůstali čistý a panenský, musí býti neustále na stráži 

a nesmí si hověli v duchovním životě. Nevíme dne ani hodiny, kdy 
Ženich našich duší $e ukáže; nenechme se tedy překvapili nepři
praveni a držme v rukou rozsvícenou lampu své lásky, jako ji  držela 
I panna, jejíž svátek dnes slavíme)

ln illo témpore: Dixit Za onoho času Pán je - 
Jesus discípulis suis pará- žíš řekl učedníkům svým
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bolam hanc: Símile eíit 
regnum coelórum decem 
virgínibus: quae accipién- 
tes lémpades suas, exié- 
runt óbviam sponso, et 
sponsae. Quinque autem 
ex eis erant fátuae, et quin
que prudéntes: sed quin
que fátuae, accéptis lam- 
pádibus, non sumpsérunt 
oleum secům: prudéntes 
vero accepérunt oleum in 
vasis suis cum lampádi- 
bus. Morám autem facién- 
te sponso, dormitavérunt 
omneš et dormiérunt. Mé
dia autem nocte clamor 
factus est: E cce  sponsus 
venit, exite óbviam ei. 
Tunc surrexérunl omneš 
vírgines illae, et ornavé- 
runt lámpades suas. Fá
tuae autem sapiéntibus di- 
xérunt: Dáte nobis de óleo 
vestro, quia lámpades no- 
strae exstinguúntur. Re- 
spondérunt prudéntes, di- 
céntes: Ne forte non suf- 
fíciat nobis, et vobis, ite 
pótius ad vendéntes, et 
émite vobis. Dum autem 
irent émere, venit sponsus: 
et quae parátae erant, in- 
travérunt cum eo ad nú- 
ptias, et clausa est jánua. 
Novíssime vero véniunt et 
réliquae vírgines, dicén- 
tes: Dómine, Dómine, ápe-

podobenství to to : „Po
dobno bude království ne
beské desíti pannám, kte
ré vzavše lampy své, vy
šly naproti ženichovi a 
nevěstě. Pět z nich bylo 
pošetilých a pět opatr
ných; nebof pošetilé vzav
še lampy své, nevzaly 
s sebou oleje, opatrné 
však vzaly spolu s lam
pami také olej ve svých 
nádobách. Když ženich 
prodléval, zdřímly všecky 
a usnuly. O půl noci 
však nastal křik: ,Aj, že
nich přichází; vyjděte mu 
naproti.* Tu vstaly všecky 
panny ty a upravily lampy 
své. Pošetilé pak řekly 
opatrným: ,Dejte nám
z oleje svého, neboť naše 
lampy hasnou.* Opatrné 
odpověděly řkouce: .Ni
koli ; nedostalo by se nám 
ani vám; jděte raději ku 
prodavačům a kupte sobě.* 
Když pak šly nakoupit, 
přišel ženich, a ty, které 
byly pohotově, vešly s ním 
na svatbu; i uzavřeny jsou 
dveře. Později přišly také 
ostatní panny řkouce: .Pa
ne, Pane, otevři nám.* 
Ale on odpověděv řekl: 
,Amen pravím vám, ne
znám vás.* Bděte tedy,
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ri nobis. At ille respón- 
dens, ait: Amen dico vo
bis, néscio vos. Vigiláte 
ítaque, quia nescítis diem, 
neque horám.
Of fertor ium.  Ps. 44,10.

Fíliae regum in honoře 
tuo, ástitit regína a dextris 
tuis in vestítu deauráto, 
circúmdata varietáte. (AI- 
lelúja.)

S e c r e t a
Accépta tibi sit, Dómi

ne, sacrátae plebis oblá- 
tio, pro tuórum honóre 
Sanctórum: quorum se mé- 
ritis de tribulatióne perce- 
písse cognóscit auxílium. 
Per Dominům nostrum. . .
CommuniO.  Mollh. 25, 4 e l6.

Quinque prudéntes vír
gines accepérunt oleum in 
vasissuis cum lampádibus: 
média autem nocte clamor 
factus est: ecce sponsus 
venit, exite óbviam Christo 
Domino. (Allelúja.)

P o s t c o m m u n i o
Satiásti Dómine, farní- 

liam tuam munéribus sa- 
cris: ejus quaesumus sem
per interventióne nos ré
tové, cujus solémnia ce- 
lebrámus. Per Dominům..

nebof nevíte dne ani ho- 
diny.**

O b ě to v á n í .  Ž. 44, 10.
Dcery královské jsou 

v čestném průvodě tvém. 
Po pravici tvé stanula krá
lovna ve zlatohávu, zaha
lena v pestrou nádheru. 
(Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a  
Příjemná budiž tobě, Pa

ne, oběť, kterou ku poctě 
Svatých tvých přináší po
svěcený lid, jenž poznává, 
že pro je jich  zásluhy do
stalo se mu pomoci v sou
žení. Skrze Pána. . .
K př i j ímání .  Mat. 25.

Pět opatrných panen 
vzalo s lampami také olej 
ve svých nádobách, O 
půlnoci pak nastal křik: 
„Aj, Ženich přichází, vy
jděte naproti Kristu Pánu!** 
(Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í  
Nasytil jsi, Pane, svou 

rodinu svátými dary; pro
síme, občerstvuj nás stále 
na přímluvu té, je jíž  ko
náme slavnost. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .
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IV. V den panny, k terá  n eby la  m u čednici 
( J i n á  mše )

.Telof jest Panna moudré a jedna z  počtu opatrných I*
Bytost, které je  panenské duší t letem, múze o sobě tvrdili, že 

věnovala své myšlenky, svá slova a své skutky Králi, nebof jenom 
touto oddanosti nabyla takové oslňující čistoty a nevinnosti. Před 
takovou světicí koří se celé nebe, všichni svati a světice, tito je* 
diní boháči mezi lidmi. Kéž by nás radost z je jí slavnosti povznesla 
také do čistých výšin!

Intro i tus .  Ps. 44.13 et 1516.
Vulium tuum depreca- 

búntur omneš dívites ple- 
bis: adducénlur Regi vír- 
gines post eam : próximae 
ejus adducénlur tibi in lae- 
títia, et exsultatióne. (Alle- 
lúja, allelúja.)

Ps. ib. 2. Eructávit cor 
meum verbum bonům: di- 
co ego opera mea Regi.

Gloria Patři . . .

O r a t i o
Exaúdi nos Deus salu- 

táris noster: ut sicut de 
beátae N. Vírginis tuae 
festivitáte gaudémus; ita 
piae devotiónis erudiámur 
afféctu. Per Dominům no- 
strum lesům Christum. . .

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Corínthios. 1. c. 7.

V s t u p .  Ž . 4 4 , 1 3 a 15-16.
Před tváří tvou kořiti 

se budou všechna bohatá 
knížata lidu; za ní uvede
ny budou ke Králi panny, 
družky je jí přivedeny bu
dou k tobě s radostí a já 
sotem. (Aleluja, aleluja.)

Z. tamt. 2. Srdce moje 
kypí slovem blahým, vě
nuji své dílo Králi.

V. Sláva Otc i . . .

M o d l i t b a
Vyslyš nás, Bože, spa

siteli náš, abychom, jako 
se radujeme ze slavnosti 
svaté N., panny tvé, tak 
zušlechťováni byli citem 
zbožnosti vroucí. Skrze 
Pána našeho . . .

Č t e n í
z prvního listu sv. Pavla 
ke Korintským. 7, 25-34.

jak dobře se na každou svátou Pannu hodí slova svátého Pavla 
ke konci dnešní Epištoly: .Žena nevdaná, panna, myslí na věci Páně, 
aby byla svátá tělem 1 duchem v Kristu Ježíši, Pánu našem!“
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Fratres. De virgínibus 
praecéptum Domini non 
hábeo: consílium autem 
do, tamquam misericór- 
diam consecútus a Domi
no, ut sim fidélis. Exísti- 
mo ergo hoc bonům esse 
propler instantem necessi- 
tátem, quóniam bonům est 
hómini sic esse. Alligátus 
es uxóri? noli quaerere 
soluliónem. Solútus es ab 
uxóre? noli quaerere uxó- 
rem. Si autem accéperis 
uxórem, non peccásti. Et 
si núpserit virgo, non pec- 
cávit: tribulatiónem tamen 
camis habébunt hujúsmo- 
di. Ego autem vobis parco. 
Hoc ítaque dico, fratres: 
Tempus breve est: réli- 
quum est, ut et qui habent 
uxóres, tamquam non ha- 
béntes sint: et qui flent, 
tamquam non flentes: et 
qui gaudent, tamquam non 
gaudéntes: et qui emunt, 
tamquam non possidéntes: 
et qui utúntur hoc mundo, 
tamquam non utántur: 
praeterit enim figura hu- 
jus mundi. Volo autem vos 
sine solicitúdine esse. Qui 
sine uxóre est, solícitus 
est, quae Domini šunt, quó- 
modo pláceat Deo. Qui 
autem cum uxóre est, solí
citus est quae šunt mundi,

Bratři, v příčině panen 
nemám příkazu Páně, ale 
radu dávám jako takový, 
jenž jsem  došel milosrden
ství od Pána, abych byl 
věrným (rádcem). Myslím 
tedy, že jest dobré pro 
přítomnou potřebu, ano 
že jest dobré člověku tak 
býli. Jsi-liž vázán k man
želce? Nehledej rozvazu. 
Prost-li jsi manželky? Ne
hledej manželky. Oženíš-li 
se však, nezhřešíš, a vdá-li 
se panna, nezhřeší; avšak 
útrapy tělesné budou míti 
(lidé) takoví; já  pak vás 
šetřím. Pravím však toto: 
Bratři, čas jest krátký; 
zbývá, aby také ti, kteří 
mají manželky, byli tak, 
jako by jich neměli, a ti, 
kteří pláčí, jako by ne
plakali, a kteří se radují, 
jako by se neradovali, 
a kteří kupují, jako by 
v držení nebyli, a kteří 
užívají toho světa, jako 
by neužívali; nebof tvář
nost světa toho pomíjí. 
Přeji si však, abyste byli 
bez starosti. Kdo není že- 
nat, stará se o věci Páně, 
kterak by se zalíbil Pánu. 
Kdo však se oženil, stará 
se o věci světské, kterak 
by se zalibil ženě, a jest 
rozdělen. A žena nevdaná,
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quómodo pláceal uxóri, et 
divísus est.gEt múlier in- 
núpta, et virgo, cógitat quae 
Domini šunt; ut sit sancta 
córpore et spiritu: in Chri- 
sto Jesu Domino nostro.

C r a d u a l e .  Ps. 44,12.
ConcupívitRex decórem 

tuum, quóniam ipse est 
Dóminus Deus tuus.

# . ibid. 11. Audi fília, 
et vide, et inclína auram 
tuam.

Allelúja, allelúja.
Uf. Haec est virgo sá- 

piens, et una de numero 
prudéntum. Allelúja.

totiž panna, myslí na vlci 
Páně, aby byla svata tě
lem i duchem v Kristu Je 
žíši Pánu našem.

S tupňový  zpěv. Ž. 44.
Zatoužil Král po spani- 

losti tvé, vždyť jest Pánem, 
Bohem tvým.

Ť. tamt. 11. Slyš, dce
ro, a viz, a nakloň ucha 
svého.

Aleluja, aleluja.
Íí. Totof jest Panna 

moudrá a jedna z počtu 
opatrných. Aleluja.

Po Devíiníku vynechává se Aleluja s veršem a říká se :

T r a c t u s .  Ps. 44, 12.
Quia concupívit Rex 

spéciem tuam..
Ps. ib. 13 et 10. Vul- 

lum tuum deprecabúntur 
omneš dívites plebis: fíliae 
regum in honoře tuo.

UT. ib. 15-16. Adducéntur 
Regi vírgines post eam: 
próximae ejus afferéntur 
tibi. Afferéntur in lae- 
títia, et exsultatióne: addu
céntur in templům Regis.

T r a k t u s .  Ž. 44, 12. 
jelikož Král zatoužil po 

spanilosti tvé.
t r. Ž. tamt. 13 a 10. Před 

tváří tvou kořiti se budou 
všechna bohatá knížata li
du; dcery královské budou 
tvořili tvůj čestný průvod.

íf. tamt. 15-16. Za ní 
uvedeny budou ke Králi 
panny, družky J e j í  přive
deny budou k tobě. y .  Při
vedeny budou s radostí a 
jásotem; uvedeny budou 
do paláce Krále.

V čase velikonočním vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 
říká s e :
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Allelúja! allelúja. Aleluja, aleluja.
Haec est virgo sá- Tafof jest Panna

piens, et una de numero moudrá a jedna z počtu 
prudéntum. Allelúja. opatrných. Aleluja.

Sap. 4, 1. O quam # . Moudr. 4, 1. O, jak 
pulchra est casta generátio krásné je  cudné plémě 
cum claritáte! Allelúja. v lesku ctnosti. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Matth. c. 13.
[In illo témpore: Dixit 

Jesus discípulis suis pa- 
rábolam hanc: Símile est 
regnum coelórum thesaúro 
abscóndito in agro, quem 
qui invénit homo, abseón- 
dit, et prae gaúdio illíus 
vadit, et vendit univérsa, 
quae habet, et emit agrum 
illum. Iterum símile est 
regnum coelórum hómini 
negotiatóri, quaerénti bo- 
nas margarítas. Invénta 
autem una pretiósa mar- 
garíta, ábiit, et véndidit 
omnia, quae hábuit, et 
emit eam. Iterum símile 
est regnum coelórum sa- 
génae missae in maře, et 
ex omni génere píscium 
congregánti. Quam, cum 
impléta esset, educéntes, 
et secus litus sedéntes, 
elegérunt bonos in vasa, 
malos autem foras misé- 
runt. Sic erit in consum-

t  Slova sv. Evangelia 
podle Matouše. 13,44-52.

Za onoho času Pán Je 
žíš řekl učedníkům svým 
podobenství to to : „Po
dobno jest království ne
beské pokladu skrytému 
v poli, je jž  člověk nalez
na, zakryje a radostí nad 
ním jde a prodá všecko, 
co má, a koupí pole to. 
Opět podobno jest krá
lovství nebeské kupci, jenž 
hledal dobrých perel, a 
když nalezl jednu perlu 
drahocennou, odešed pro
dal všecko, co měl, a 
koupil ji. Také podobno 
jest království nebeské 
síti, která byvši spuštěna 
do moře, shromažďuje ze 
všeho rodu ryb, když pak 
se naplní, vytáhnou ji  na 
břeh a posadíce se vy
berou dobré do nádob, 
špatné však odvrhnou 
pryč. Tak bude při sko
nání světa: vyjdou andělé
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matióne saeculi: exíbunt a oddělí zlé od spravedli- 
Angeli, et separábunt ma- vých a uvrhnou je  do peci 
los de médio justórum, el ohnivé; tam bude pláč a 
mittent eos in camínum skřípot zubů. Srozuměli 
ignis: ibi erit fletus, et js te  všemu tornu?" Řkou 
stridor déntium. Intelle- jem u: „Ano.* I dí jim : 
xístis haec omnia? Dicunt „Proto každý učitel vy- 
e i: Etiam. Ait illis: Ideo učený v království nebe- 
omnis scriba doctus in re- ském podoben jest ho- 
gno coelórum, símilis est spodáři, který vynáší ze 
hómini palri farnílias, qui své zásoby věci nové i 
profert de ihesaúro suo staré." 
nova et vétera.

Nebo Evangelium (Mat. 25, 1-13): .Podobno bude království 
nebeské desíti pannám*, jako na str. 655.

Of f e r to r iu m.  Ps.  44. O b ě to v á n í .  Ž. 44,15-16.
Afferéntur Regi vírgines Za ní uvedeny budou ke 

post eam: próximae ejus Králi panny; družky je jí 
afferéntur tibi in laetítia, přivedeny budou k tobě 
et exsultatióne: adducén- s radostí a jásotem, uve- 
tur in templům Regi Dó- děny budou do paláce 
mino. (Allelúja.) Krále, Pána. (Aleluja.)

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Accépta tibi sit, Dómi- Příjemná budiž tobě, Pa

ne, sacrátae plebis oblá- ne, oběf, kterou ku poctě 
tio, pro tuórum honóre Svatých tvých přináší po- 
Sanctórum: quorum se mé- svěcený lid, jenž poznává, 
ritis de tribulatióne perce- že pro je jich  zásluhy do- 
písse cognóscit auxíiium. stalo se mu pomoci v sou- 
Per Dominům nostrum. . .  žení. Skrze Pá na . . .

Communio .  Maith. 13,45-46. K p ř i j ím á ní .  Mat. 13.
Símile est regnum coe- Podobno jest království 

lórum hómini negotiatóri, nebeské člověku kupci, 
quaerénti bonas margarí- hledajícímu dobrých pe- 
tas:  invénta autem una rel; a když naleznul jednu
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pretiósa margaríta, dědit 
omnia sua, et comparávit 
eam. (Allelúja.)

P o s t c o m m u n i o  
Satiásti, Dómine, famí- 

liam tuam munéribus sac- 
ris: ejus, quaesumus, sem
per interventióne nos ré- 
fove, cujus solémnia cele- 
brámus. Per Dominům. . .

perlu drahocennou, dal 
všecko, co měl, a koupiL 
ji. (Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í  
Nasytil js i, Pane, svou 

rodinu svátými dary; pro
síme, občerstvuj nás stále 
na přímluvu té, je jíž  ko
náme slavnost. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

Ve dny svátých žen
V den svaté Seny-mučednice

„Chválili bude až do smrti má duše Pána!* 
Marné satan a jeho lidští následovnici pokoušejí se ztopili 

v bahnu hříchu, v němž sami vězí, duši, ve které byl rozkřesán 
oheň lásky k Bohu. Třebas snad kdysi zdála se jim věnovat! sluchu 
a dopustila, aby ji poskvrnila jejich Špína, teď však strávil oheň 
je jí lásky každý nádech hříchu a ona nad sníh bělejší odpočívá 
v náručí Boží.

Introi tus .  Ps. 118,95-96.
Me exspectavérunt pec- 

catóres, ut pérderent me: 
testimónia tua, Dómine, in- 
telléxi: omnis consumma- 
tiónis vidi finem: latum 
mandátům tuum nimis. 
(Allelúja, allelúja.)

Ps. ib. 1. Beáti immacu- 
láti in via, qui ámbulant 
in lege Domini.

Gloria Pai ri . . .

V s t up .  Z. 118,95-96.
Na mne číhali hříšníci, 

aby mne zahubili; já  pak 
rozkazů tvých šetřila, Pa
ne. Všeliké věci, jakkoliv 
dokonalé, viděla jsem ko
nec, jenom přikázání tvé 
přesahuje všecky meze. 
(Aleluja, aleluja.)

Ž. tamt. 1. Blahoslavení, 
kteří bez poskvrnění krá
čejí, kteří chodí v zákoně 
Páně.

Sláva Otc i . . .
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O r a t i o
Deus, qui infer cétera 

poténtiae tuae mirácula, 
étiam in sexu frágili victó- 
riam martýrii contulísti: 
concéde propítius; ut, qui 
beátae N. Mártyris tuae 
natalítia cólimus, per ejus 
ad te exémpla gradiámur. 
Per Dominům nostrum. . .

L é c t i o
libri Sapiéntiae. 51, i-8a, 1 2 .

M o d l i t b a
Bože, jenž js i mezi ostat

ními zázraky své moci také 
slabému pohlaví vítězství 
mučednictví propůjčil, po
přej milostivě, abychom 
svaté N., mučednice tvé, 
narozeniny slavíce, podle 
jejího příkladu k tobě 
spěli. Skrze P á n a . . .

Č t e n í
z knihy Sirachovcovy. 51.

Epištola líčí, z kolika nebezpečí vyvázne ten, kdo si zvolí Boha 
za svého pomocníka.

Confitébor tibi, Dómine 
rex, et collaudábo te Deum 
Salvátorem meum. Confi
tébor nómini tuo: quóniam 
adjútor, et protéctor factus 
es mihi, et liberásti corpus 
meum a perditióne, a lé- 
queo iinguae iníquae, et 
a lábiis operántium men- 
dácium, et in conspéctu 
astántium factus es mihi 
adjútor. Et liberásti me se- 
cúndum multitúdinem mi- 
sericórdiae nóminis tui a 
rugiéntibus praeparátis ad 
escam, de mánibus quae- 
réntium ánimam meam, et 
de portis iribulatiónum, 
quae circumdedérunt me: 
a pressúra flammae, quae 
circúmdedit me, et in mé- 
dio ignis non sum aestuá-

Oslavovat budu tě, Pa
ne, Králi, chválit tě. Boha, 
Spasitele svého. Oslavo
vat budu jméno tvoje, ze 
js i byl pomocník a ochrán
ce můj. Vysvobodils tělo 
mé ze záhuby, z osidla 
jazyka nešlechetného, a 
od rtů těch, kteří páchají 
lež; proti mým nepřáte
lům zastal ses mne. Dle 
množství slitování jména 
svého zbavils mne dravců 
řvoucích po kořisti, rukou 
těch, kdož mi o život uklá
dali, nesčetných soužení, 
která mne obklíčila, pla
mene, který mne vůkol 
tísnivě dusil, z ohně, kte
rého já  jsem  nepodpálila; 
hlubokých útrob pekla a 
od jazyka zprzněného, ře-
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ta: de altitúdine veniris ín- 
feri, et a lingua coinqui- 
náta, et a verbo mendácii, 
a rege iníquo, et a lingua 
injústa. Laudábit usque ad 
mortem ánima mea Domi
nům, quóniam éruis susti- 
néntes te, et líberas eos 
de mánibus Céntium, Dó
mine, Deus noster.

Gr a d u a l e .  Ps. 44, 8.
Dilexísti justítiam, et 

odísti iniquitátem. Pro- 
ptérea unxit te Deus, Deus 
tuus, óleo laetítiae.

AUelúja, allelúja. 
ib. 5. Spécie tua, et 

pulchritúdine tua inténde, 
próspere procéde, et re- 
gna. Allelúja.

čí lživých před bezbož
ným králem, ano, jazyka 
nespravedlivého. Chválili 
bude až do smrti Pána 
má duše. Neboř vytrhuješ, 
kdo v tebe doufá, a z ru
kou národů je j vysvobo
zuješ, Hospodine, Bože 
náš.

S t up ňov ý  zpěv. 44, 8.
Milovala js i spravedl

nost a nenáviděla js i ne
pravosti. Proto poma
zal tě Bůh, Bůh tvůj olejem 
radosti.

Aleluja, aleluja.
t r. tamt. 5. Ve spanilosti 

své a kráse své povstaň, 
šťastně pokračuj a vládni. 
Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s  následujícím veršem a 
říká se :

T r a c t u s
Veni sponsa Christi, ác- 

cipe corónam, quam tibi 
Dóminus praeparávit in 
aetémum: pro cujus amó- 
re sánguinem tuum fudísti.

Uf. Ps. 44, 8. Dilexísti 
justítiam, et odísti iniqui
tátem: proptérea unxit te 
Deus, Deus tuus, óleo 
laetítiae prae consórtibus 
tuis.

T r a k t u s
Pojď, nevěsto Kristova, 

vezmi korunu, kterou tobě 
Pán připravil na věky, pro 
jehož lásku js i krev svou 
vylila.

Ž. 44 ,8 . Milovala js i 
spravedlnost a nenáviděla 
js i nepravosti; proto po
mazal tě Bůh, Bůh tvůj, 
olejem radosti před druž
kami tvými.
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tf. ib. 5. Spécie tua, et lamt. 5. Ve spanilosii 
pulchritúdine tua: intén- své a kráse své povstaň, 
de, próspere procéde, et šťastně pokračuj a vládni, 
regna.

V čase velikonočním vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 
říká s e :

AUelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
V. ib. 44,5. Spécie tua, V. tamt. 44, 5. Ve spa- 

et pulchritúdine tua: in- nilosti své a kráse své 
ténde, próspere procéde, povstaň, šťastně pokračuj 
et regna. AUelúja. a vládni. Aleluja.

V. Propter veritátem, et V. Pro pravdu, mírnost 
mansuetúdinem, et justí- a spravedlnost; i nechť na- 
tiam: et dedúcei te mirabí- učí tě pravice tvá činům 
liter déxtera tua. Allelúja. podivuhodným. Aleluja.

E v a n g e l i u m
■}• Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Matth. c. 13. podle Matouše. 13,44-52.
I dnešní světice, když nalezla drahocennou perlu věčného ži

vote, obětovala za ni všecko, co měla, aby Ji získala.

In illo témpore: Dixit Za onoho času Pán Je- 
jesus discípulis suis pa- žíš řekl učedníkům svým 
rábolam hanc: Símile est podobenství toto: „Po-
regnum coelórum thesaú- dobno jest království ne- 
ro abscóndito • in agro: beské pokladu skrytému 
quem qui invénit homo, v poli, je jž  člověk nalezna, 
abscóndit, et prae gaúdio zakryje a radostí nad ním 
illíus vadit, et vendit uni- jde a prodá všecko, co 
vérsa quae habet, et emii má, a koupí pole to. Opět 
agrum tilům. Iterum símile podobno jest království 
est regnum coelórum hó- nebeské kupci, jenž hle- 
mini negotiatóri, quaerénti dal dobrých perel, a když 
bonas margarítas. Invénta nalezl jednu perlu draho- 
autem una pretiósa mar- cennou, odešed prodal 
garíta, ábiit et véndidit óm- všecko, co měl, a koupil 
nia, quae hábuit, et emit ji. Také podobno jest krá-
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eam. Iterum símile est re
gnum coelórum sagénae 
missae in maře, et ex omni 
génere píscium congre- 
gánti. Quam, cum impléta 
esset, educéntes, et secus 
liitus sedéntes, elegérunt 
bonos in vasa, malos autem 
foras misérunt. S ic erii in 
consummatióne saeculi: 
exíbunt Angeli, et separé- 
bunt malos de médio ju- 
stórum, et mittent eos in 
camínum ignis; ibi erit 
fletus, et stridor déntium. 
Intellexístis haec omnia? 
Dicunt e i: Etiam. Ait illis: 
Ideo omnis scriba doctus 
in regno coelórum, símilis 
est hómini patrifamílias, 
qui profert de thesaúro 
suo nova et vétera.

O f fe r to r iu m .  Ps. 44, 3.
Diffúsa est grátia in lá- 

biis tuis: proptérea bene- 
dixit te Deus in aetémum, 
et in saeculum saeculi. 
(Allelúja.)

S e c r e t a
Súscipe, Dómine, mú- 

nera, quae in beátae N. 
Mártyris tuae solemnifále 
deférimus: cujus nos con- 
fídimus patrocínio liberári. 
Per Dominům nostrum. . .

lovství nebeské síti, která 
byvši spuštěna do moře, 
shromažďuje ze všeho ro
du ryb, když pak se na
plní, vytáhnou ji  na břeh 
a posadíce se vyberou 
dobré do nádob, špatné 
však odvrhnou pryč. Tak 
bude při skonání světa: 
vyjdou andělé a oddělí 
zlé od spravedlivých a 
uvrhnou je  do peci ohni
vé; tam bude pláč a skří
pot zubů. Srozuměli jste 
všemu tomu?* Řkou jemu: 
„Ano.* I dí jim : „Proto 
každý učitel vyučený v krá
lovství nebeském podoben 
jest hospodáři, který vy
náší ze své zásoby věci 
nové i staré.*

O b ě t o v á n í .  Ž. 44, 3.
Rozlita jest milost na 

rtech tvých, proto požeh
nal ti Bůh na věky a na 
věky věkův. (Aleluja.)

T i c h á  m o d l i t b a
Přijmi, Pane, dary, které 

ti o slavnosti svaté N., mu
čednice tvé, přinášíme, je 
jíž  ochranou doufáme do
jiti spásy. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista . . .
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C o m m u ni o .  Ps. 118, 16M62. K p ř i j ím án í .  Ž. 118.
Príncipes persecúii šunt Knížata pronásledovala 

me gratis, et a verbis iuis mne bez příčiny, avšak 
formidávit cor meum: lae- jenom slov tvých bálo se 
tábor ego super elóquia srdce mé; já  radovali se 
tua, quasi qui invénit spó- budu z řečí tvých jako ten, 
lia multa. kdo našel hojnou kořist.

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Auxiliéntur nobis, Dó- Nechť nám jsou nápo-

mine, sumpta mystéria; mocna, Pane, přijatá ta- 
et, intercedénte beáta N. jemství a na přímluvu sva- 
Máriyre tua, sempitérna té N., mučednice tvé, ať 
fáciant protectióne gau- učiní, bychom z ustavičné 
dére. Per Dominům no- záštity těšili se mohli, 
sirům jesum Christum. . .  Skrze Pána našeho. . .

V den několika svátých žen-mučednic
Všecko jako v předešlé mši, vyjma následující modlitby:

O r a i i o
Da nobis, quaesumus 

Dómine Deus noster, sanc- 
tárum Mártyrum tuárum 
N. ei N. palmas incessá- 
bili devotióne venerári: 
ut, quas digna mente non 
póssumus celebráre, hu- 
mílibus saltem frequenté- 
mus obséquiis. Per Do
minům nostrum. . .

S e c r e t a
Inténde, quaesumus |Dó- 

mine, múnera altáribus 
tuis pro sanctárum Márty
rum luárum N. etN. festi-

M o d l i t b a  
Dej nám, prosíme, Pane 

Bože náš, vítězné palmy 
mučednic tvých N. a N. 
ustavičnou zbožností uctí
vali, abychom ty, kterých 
nedovedeme hodně osla- 
vovati, alespoň pokornými 
uctívali službami. Skrze 
Pána našeho. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Shlédni, prosíme, Pane, 

na dary položené na oltáře 
tvé k slavnosti mučednic 
tvých N. a N., abys, jako
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vitáte propósifa: ui, sicui 
per haec beáta mystéria 
illis glóriam coniulísti; i ta 
nobis indulgéntiam largiá- 
ris. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o  
Praesta nobis, quaesu

mus Dómine, intercedén- 
iibus sanctis Martýribus 
tuis: ut, quod ore contín- 
gimus, pura mente capiá- 
mus. Per Dominům. . .

js i jim skrze tato blahá 
tajemství slávu udělil, tak 
nám odpuštění daroval 
štědře. Skrze Pána naše
ho Ježíše Krista. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Uděl nám, prosíme, Pa

ne, na přímluvu svátých 
mučednic ivých N. a N., 
abychom, čeho se ústy 
dotýkáme, to čistou přijí
mali myslí. Skrze Pán a . .

V den svaté ženy, která nebyla mučednicí
„Klamná jest milost a prchavá jest krása; 
žena, která se bojí Pána, ta bude chválena!"

Bázeň Boží a čistota srdce jsou znaky svaté a krásné ženy. 
Pevná, vroucí víra a osvědčená pokora jsou je jí  silou.

Introi tus .  Ps.118,75,120. V s t u p .  Ž. 1 1 8 ,7 5 a 120.
Cognóvi, Dómine, quia Poznala jsem, že jsou 

aequitas judícia tua, et in spravedliví soudové tvoji 
veritáte tua humiliásti me: a že js i mne věrností svou 
confíge timóre tuo carnes pokořil. Protkni tělo mé 
meas, a mandátis tuis tí- bázní před tebou; soudů 
mui. (Allelúja, allelúja.) tvých se bojím. (Aleluja, 

aleluja.)
Ps. ib. 1. Beáti immacu- Ž. tamt. 1. Blahoslaveni 

láti in via: qui ámbulant bezúhonní na cestě živoi- 
in lege Domini. ní, kteří kráčejí podle zá-

koná Páně.
V. Gloria Patři . . .  y . Sláva Otc i . . .

O r a t i o  M o d l i t b a
Exaúdi nos, Deus sálu- Vyslyš nás, B o -J, Spa- 

fáris noster: ut, sieut de siteli náš, abychom, jako 
beátae N. festivitáte gau- se radujeme ze slavnosti
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démus; ita piae devotiónis svaté N., tak zušlechřová- 
erudiámur afféctu. Per ni bylí citem zbožnosti 
Dominům nostrum. . .  vroucí. Skrze Pána . . .

L é c t i o Č t e n í
libri Sapiéntiae. 31,10-31. z knihy Přísloví. 31,10-31.

Duch Svatý v dnešním čtení sám maluje obraz dokonalé ženy, 
moudré, pečlivé a starostlivé hospodyně, soucitné přítelkyně chu. 
dych, vzorné matky a něžné manželky, je jí  všecka zdatnost tkví 
v bázni Boží.

Mulíerem fořtem quis in- 
véniet? procul, et de últi- 
mis fínibus prétium ejus. 
Confídit in ea cor vir i sui, 
et spóliis non indigébit. 
Reddet ei bonům, et non 
malum, omnibus diébus 
vitae suae. Quaesívit la- 
nam, et linum, et operáta 
est consílio mánuum suá- 
rum. Facta est quasi navis 
institóris, de longe portans 
panem suum. Et de nocte 
surréxit, dedítque praedam 
doméslicis suis, et cibária 
ancíllis suis. Considerávit 
agrum, et emit eum: de 
fructu mánuum suárum 
plantávit víneam. Accínxit 
fořtitúdine lumbos suos, et 
roborávit bráchium suum. 
Gustávit, et vidit, quia bo
na est negotiátio ejus: non 
exstinguétur in nocte lu- 
cérna ejus. Manum suam 
misii ad fórtia, et dígiti 
ejus apprehendérunt fu- 
sum. Manum suam apéruit

Zdatnou ženu kdo na
lezne? Nad skvosty zda
leka cenu má. Manžel 
na ni spoléhá, o zisk ne
má nouze. Prospěch mu 
činí, ne škodu v každý 
den života svého. Pečuje 
o len a vlnu, pracuje ra
dostnou rukou. Jest jak 
obchodní koráb, z dálky 
jenž dováží chleba. Když 
ještě  noc je , vstává, roz
dává stravu své rodině, 
služebným svým jídlo. Na 
pole myslí, a — koupí je ;  
z výtěžku rukou svých vi
naří. Ovíjí silou svá bedra, 
uplatňuje své rámě. Vidí, 
že sladký je  zisk je jí, ne
hasne v noci j í  světlo. 
Ruce své na kužel klade, 
prsty pak třímají vřeteno. 
Ruku svou otvírá nuzné
mu, dlaně své vztahuje 
k chuďasu. Sněhu se pro 
svůj dům nebojí, je f  vše
cek oblečen dvojmo. Ko
berce hotoví sobě, kment
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ínopi, et palmas suas ex- 
téndit ad paúperem. Non 
fimébit dómui suae a fri- 
góribus nivis: omneš enim 
domestici ejus veslíti šunt 
duplícibus. Stragulátam 
vestem fecit sibi: byssus, 
et purpura induméntum 
ejus. Nóbilis in portis vir 
ejus, quando séderit cum 
senatóribus ierrae. Síndo- 
nem fecit, et véndidif, et 
číngulum Irádidit Chana- 
naeo. Fortitúdo, et decor 
induméntum ejus, et ridé- 
bit in die novíssimo. Os 
suum apéruit sapiéntiae, 
et lex cleméntiae in lingua 
ejus. Considerávit sémitas 
domus suae, et panem 
otiósa non comédit. Sur- 
rexéruni fílii ejus, et bea- 
tíssimam praedicavérunt: 
vir ejus, et laudávit eam. 
Multae fíliae congregavé- 

.runt divítias: tusupergrés- 
sa es univérsas. Fallax 
grátia, et vana est pulchri- 
lúdo: múlier timens Domi
nům, ipsa laudábitur. Dáte 
ei de fructu mánuum suá
rum, et laudent eam in 
portis opera ejus.

Gr a d u a l e .  Ps. 44, 3.
Diffúsa est grátia in lá- 

biis tuis: propiérea bene- 
díxit te Deus in aetérnum.

a purpur šat je jí. Vážen 
je  ve branách muž je jí, 
když sedí s předními kraje. 
Vyrábí, prodává plátno, 
pásy dodává kupci. Vliv 
a čest je jí  roucho jest, 
s úsmě/vem v budoucno 
patří. Ústa svá otvírá v 
moudrosti, učení vlídné 
má na rtech. Pátrá, co 
v domě se děje, chleba 
bez práce nejí. Rostou jí  
děti a cti j i ;  roste i muž 
je jí  a chválí j i :  , Mnoho 
žen vedlo si zdatně, tys je  
(však) předstihla všecky!" 
Klamavá, prchavá krása 
je s t ;  která se bojí Pána, 
té ženě přísluší chvála! 
D ejte j í  z jejího zisku, 
skutky af slaví ji  ve bra
nách!

upňový zpěv. Ž. 44.
Rozlita jest milost na 

rtech tvých, proto požeh
nal ti Bůh na věky.
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Uf. ib. 5. Propter veritá- 
tem, el justíliam: et dedú- 
cet te mirabíliter déxiera 
lua.

Allelúja, allelúja.
5. Specie tua, et 

pulchritúdine tua: inténde, 
próspere procéde, et re- 
gna. Allelúja.

Uf. tamt. 5. Pro pravdu, 
mírnost a spravedlnost; 
i nechf naučí tě pravice 
tvá činům podivuhodným. 

Aleluja, aleluja.
~ff. 5. Ve spanilosti své 

a kráse své povstaň, šťa
stně pokračuj a vládni. 
Aleluja.

Po Devítníku vynechává se Aleluja s veršem a říká se :

T r a c t u s
Veni sponsa Christi, ác- 

cipe corónam, quam tibi 
Dóminus praeparávit in 
aefémum.

Ps. 44,8. Dilexísti ju- 
stítiam, et odísfi iniquitá- 
tem: proptérea unxit te 
Deus, Deus tuus, óleo lae- 
títiae prae consórtibus 
tuis.

t .  ibid. 5. Spécie tua, 
et pulchritúdine tua: in
ténde, próspere prócede, 
et regna.

T r a k t u s
Pojď, nevěsto Kristova, 

vezmi korunu, kterou tobě 
Pán připravil na věky, pro 
jehož lásku jsi krev svou 
vylila.

Uf. Ž. 44,8. Milovala jsi 
spravedlnost a nenáviděla 
jsi nepravosti; proto po
mazal tě Bůh, Bůh tvůj, 
olejem radosti před druž
kami tvými.

V. tamt. 5. Ve spanilosti 
své a kráse své povstaň, 
šťastně pokračuj a vládni.'

V čase velikonočním vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 
říká s e :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
tf. Ps. 44,5. Spécie tua, Uf. Ž. 44,5. Ve spanilosti 

et pulchritúdine lua: in- své a kráse své povstaň, 
ténde, próspere procéde, šťastně pokračuj a vládni, 
et regna. Allelúja. Aleluja.

íf. Propter veritátem, et Pro pravdu, mírnost 
mansuetúdinem, et justí- a spravedlnost; i nechť 
tiam: et dedúcet te mirabí- naučí tě pravice tvá činům 
liter déxtera tua. Allelúja. podivuhodným. Aleluja.
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E v a n g e l i u m
Jako v předešlé mši sv.

Of f e r t o r i u m.  Ps. 44,3. O b ě t o v á n í .  Ž. 44, 3.
Oiffúsa est grátia in lá- Rozlita jest milost na 

biis tuis: proptérea bene- rtech tvých, proto požeh- 
díxit te Deus in aetémum, nal ti Bůh na věky a na 
et in saeculum saeculi. věky věkův. (Aleluja.) 
(Allelúja.)

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Accépta tibi sit, Dómi- Příjemná budiž tobě, Pa

ne, sacrátae plebis oblá- ne, oběť, kterou ku poctě 
tio, pro tuórum honóre Svatých tvých přináší po- 
Sanctórum: quorum se mé- svěcený lid, jenž poznává, 
rifis de tribulafióne perce- že pro je jich  zásluhy do- 
písse cognóscit auxílium. stalo se mu pomoci v sou- 
Per Dominům nosirum. . .  žení. Skrze P án a . . .
Co mmu ni o .  Ps.  44, 8. K př i j í mání .  Ž. 44,8.

Dilexísti justítiam, et Milovala js i spravedl- 
odísti iniquitátem: propté- nost a nenáviděla js i ne- 
rea unxit te Deus, Deus pravosti, proto pomazal tě 
tuus, óleo laefítiae prae Bůh, Bůh tvůj olejem ra- 
consórtibus tuis. (Alte- dosti před družkami tvými, 
lúja.) (Aleluja.)

P o s t e o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Satiásfi, Dómine, farní- Nasytil js i, Pane, svou 

liam tuam munéribus sa- rodinu svátými dary; pro- 
e r is : ejus, quaesumus, símě, občerstvuj nás stále
semper interventióne nos na přímluvu té, je jíž  ko- 
réfove, cujus solémnia ce- náme slavnost. Skrze Pá- 
lebrámus. Per Dominům..  na našeho . . .

V den svaté vdovy čte se Epištola:
L é c i i o  Č t e n í

Epístolae b. Pauli Apóstoli z prvního listu sv. Pavla 
ad Timólheum. 1. cap. 5. k Timotheovi. 5, 3-10.
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Caríssime, Víduas honó- 
ra, quae vere víduae šunt. 
Si qua autem vídua fílios, 
aut nepótes ha bet, discat 
primům domům suam ré- 
gere, et mútuam vicem 
réddere paréntibus: hoc 
enim accéptum est coram 
Deo. Quae autem vere ví
dua est, et desoláta, speret 
in Deum, et instet obse- 
cratiónibus, et oratiónibus 
nocte, ac die. Nam quae 
in delíciis est, vivens mór- 
tua est. Et hoc praecipe, 
ut irreprehensíbiles sint. 
Si quis autem suórum, et 
máxime domesticórum ču
rám non habet, fidem ne- 
gávii, et est infidéli deté- 
rior. Vídua eligátur non 
minus sexagínta annórum, 
quae fúerit uníus viri uxor, 
in opéribus bonis testimó- 
nium habens, si fílios edu- 
cávit, si hospítio recépit, si 
sanctórum pedes tavit, si 
tribulatiónem patiéntibus 
subministrévit, si omne 
opus bonům subsecúta 
est.

Nejmilejší, vdovy měj 
v úctě, ty (totiž), které jsou 
vskutku vdovami. Má-li 
však která vdova dítky 
neb vnuky, af oni se učí 
nejprve dům svůj chovati 
v úctě a odpláceli před
kům, neboť to jest příjem
né před Bohem. Ta, která 
jest skutečně vdovou a 
osamělou, složila svou na
ději v Boha, a trvá na 
prosbách a modlitbách 
dnem i nocí, ta však, která 
žije v rozkoších, jest za 
živa mrtva. A toto přikazuj, 
aby byly bez úhony. Ne- 
stará-li se kdo o svoje a 
zvláště o domácí své, za
přel víru a jest horší nežli 
nevěřící. Jako vdova budiž 
do seznamu zapsána ne 
méně nežli šedesátiletá, 
která byla manželkou jed 
noho muže a má svědectví 
v dobrých skutcích, jestli 
dítky vychovala, jestli po
cestné do domu přijímala, 
jestli věřícím nohy umýva
la, jestli souženým pomá
hala, jestli o všeliký skutek 
dobrý se vynasnažovala.

Ve výročí posvěcení chrámu
„Hle, slánek Boha s lidmi a přebývali bude s nimi!" 

Bůh jest sice všudypřítomný a vyplňuje Nebe i zemi, ale přece 
si přeje prokazovali ném zvláštní milosti na zvláštních k tomu po*
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svěcených místech, kde bychom si neobyčejně živě dovedli uvě
domit!, s jakou důstojností se  musíme k Bohu blížili. Takovými 
místy jsou chrámy. Katolický chrám je  hlavním místem, kde se vě
řícím rozdávají poklady Milosti. Zde prožívá Církev opět a opět 
všechna tajemství života Spasitele, který je  tady ve svatostánku 
pod způsobou chleba neustále přítomen a který zde denně na 
oltářích obnovuje svou nekrvavou oběf za nós. Zde se modlí kněz 
za přečlny a hříchy lidu. Sem chodí hříšník usmířit! se s Bohem, 
když byl hřešil, a obnovit! svoje předsevzetí, nebof každý z nás 
se křtem sv. stal chrámem Ducha Svatého.

jest tedy pochopitelno, že Církev svata $ takovou okázalostí 
světí toto místo Milosti a že s pokornou vděčností ve výročí den 
vzpomíná tohoto posvěcení a všech milostí, kterých se jejím  dítkém 
zde po celý rok dostalo.

Introi tus .  Gen. 28,17.
Terríbilis estlocus iste: 

hic domus Dei est, et porta 
coeli: et vocábitur aula 
Dei. (Allelúja, allelúja.)

Ps. 83, 2-3. Quam di- 
lécta tabemácula tua, Dó- 
mine virtútum 1 concupí- 
scit, et déficit ánima mea 
in átria Domini.

Gloria Patři . . .

O r a t i o
Deus, qui nobis per sin- 

gulos annos, hujus sancti 
templi tui consecratiónis 
réparas diem, et sacris 
semper mystériis reprae- 
séntas incólumes: exaúdi 
preces pópuli tui, et prae- 
sta: ut quisquis hoc tem
plům benefícia petiiúrus 
ingréditur, cuncfa se im- 
petrásse laetétur. Per Do
minům nostrum. . .

V stup. 1. Mojž. 28 ,17 .
Hrozné jest místo totol 

Zde jest dům Boží a brána 
nebeská; a slouti bude 
síň Boží. (Aleluja, ale
luja.)

Ž. 83, 2-3. Jak rozkošní 
jsou stánkové tvoji, Bože 
zástupů 1 Duše má touhou 
skomírá po síních Páně.

"fr. Sláva Ot c i . . .

M o d l i t b a
Bože, jenž každoročně 

nám obnovuješ den po
svěcení tohoto chrámu a 
bez pohromy povždy dá
váš obcovali svátým ta
jemstvím, vyslyš prosby 
lidu svého a uděl, aby, 
kdokoliv do tohoto chrá
mu vstupuje prošiti za do
brodiní tvoje, mohl se ra
dovali, že všeho dosáhl. 
Skrze Pána našeho. . .

675



L é c t i o Č t e n í
libri Apocalýpsis b. Joán- z Apokalypse čili Zjevení 
nis Apóstoli. c. 21, 2-5. sv. Jana Apoštola. 21,2-5.

Svatý Jan zří ve svém Zjevení celou Církev sv. pod obrazem 
obdivuhodné stavby .nového Jerusalemu*, jehož drahocenným zdi
vém jsou věřící, kteří jsou spojeni v nádherný celek jednotou 
Lásky.

In diébus illis: Vidi sanc- 
tam civitátem Jerusalem 
novám descendéntem de 
coelo a Deo, parátam si- 
cui sponsam ornátam víro 
suo. Et audívi vocem ma- 
gnam de ihrono dicéniem: 
Ecce tabemáculum Dei 
cum homínibus, et habi- 
tábit cum eis. Et ipsi pó- 
pulus ejus erunt, et ipse 
Deus cum eis erit eórum 
Deus: et abstérget Deus 
omnem lácrymam ab ócu- 
lis eórum: et mors ultra 
non erit, neque luctus, ne- 
que clamor, neque dolor 
erit ultra, quia prima abié- 
runt. Et dixif qui sedébat 
in throno: Ecce nova fá- 
cio omnia.

O r a d u a l e  
Locus iste a Deo factus 

est, inaesfimábile sacra- 
méntum, irreprehensíbilis 
est. Deus, cui adstat 
Angelórum chorus, exaúdi 
preces servórum tuórum. 

Allelúja, allelúja. 
t .  Ps. 137, 2. Adorábo

V těch dnech viděl jsem 
město svaté, Jerusalem no
vý, an sestupuje s nebe od 
Boha, jsa připraven jako 
nevěsta ozdobená pro mu
že svého. A uslyšel jsem 
hlas veliký s nebe, an 
praví: „Hle, slánek Boží 
s lidmi a přebývat! bude 
s nimi, a oni budou jeho 
lidem, a on, Bůh, s nimi 
bude je jich  Bohem; a 
(Bůh) setře velikou slzu 
s očí je jich , a smrti nebu
de již ; ani zármutku, ani 
křiku, ani bolesti nebude 
již, neboř první věci po
minuly." I řekl ten, jenž 
seděl na trůně: „Hle, ob
novuji všecko."

S t u p ň o v ý  z p ě v  
Místo toto je  Bohem zří

zeno, nevýslovné svatosti, 
bez hany jest. t r. Bože, 
je jž  obklopují andělské 
kůry, vyslyš modlitby slu
žebníků svých.

Aleluja, aleluja. 
t .  Ž. 137, 2. Klaněli se
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ad templům sanctum tuum, budu směrem k chrámu 
et confitébor nómini tuo. tvému a vyznávali budu 
Allelúja. jméno tvé. Aleluja.

Po Deviiníku vynechává se Aleluja s veršem o říká se :

Tract us .  Ps. 124, 1-2. Trakf us .  Ž. 124, 1-2.
Qui confídunt in Dómi- Kdo doufají v Pána, jsou

no, sicut mons S ión : non jako hora Siónská; ne- 
commovébitur in aetér- pohne se na věky, kdo 
num, qui hábitat in Jerů- přebývá v Jerusalemě. 
sálem. Ť. Montes in cir- Jako hory jsou vůkol ně- 
cúitu ejus, et Dóminus in ho, tak Pán jest vůkol lidu 
circúitu pópuli sui, ex hoc svého, od tohoto času až 
nunc.etusque insaeculum. na věky.

V době velikonoční vynechává se Stupňový zpěv a místo něho 
říká se :

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
t .  Ps. 137, 2. Adorábo t .  Ž. 137, 2. Klaněli se 

ad templům sanctum tuum: budu směrem k chrámu 
et confitébor nómini tuo. tvému a vyznávali budu 
Allelúja. jméno tvé. Aleluja.

Bene fundáta est do- tf'. Bezpečně založen 
mus Domini supra firmám jest dům Páně na pevné 
petram. Allelúja. skále. Aleluja.

E v a n g e l i u m
t  Sequéntia s. Evangélii +  Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 19. podle Lukáše. 19, 1-10.
 ̂ Podobně jako Pán se přiblížil milostivě k domu Zacheovu a 

přijal dobrotivě tohoto hříšníka a dlel s ním pod jednou střechou, 
tak se nyní děje ustavičně v chrámech Páně, kde dlí Běh uprostřed 
pokání činících hříšníků.

In illo témpore: Ingrés- Za onoho času Ježíš 
susjesusperam bulábaljé- vešed ubíral se skrze Je 
richo. Et ecce vir nómine richo. A hle, byl tu muž, 
Zachaeus: et hic princeps jménem Zacheus, a ten 
erat publicanórum, et ipse byl vrchním nad celníky.
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dives: et quaerébat vidére a byl bohat. I hleděl spa- 
Jesum, quís esset: et non Iřiti Ježíše, který to jest, 
póterat prae turba, quia ale nemohl pro zástup, 
statúra pusíllus erat. Et nebof byl postavy malé. 
praecúrrens ascéndit in Běžel tedy napřed a vy- 
árborem sycómorum, ut stoupil na strom planého 
vidéret eum; quia inde fíku, aby ho uviděl, neboť 
erat transitúrus.. Et cum tudy měl jiti. A když Ježíš 
veníssei ad locum, suspí- přišel k tomu místu, po- 
ciens Jesus vidit illum, et hleděv vzhůru, spatřil je j 
dixit ad eum: Zachaee, fe- a řekl k němu: „Zachee, 
stínans descénde; quia hó- sestup spěšně dolů, nebof 
die in domo tua opórtet dnes musím v domě tvém 
me manére. Et festínans zůstali." I sestoupil spěšně 
descéndit, et excépit illum a přijal ho s radostí. A 
gaudens. Et cum vidérent všickni vidouce to, reptali 
omneš, murmurábant, di- řkouce: „K člověku hříš- 
céntes, quod ad hóminem nému zavítal." Zacheus 
peccatórem divertísset. však přistoupiv, řekl ku 
Stans autem Zachaeus, di- Pánu: „Aj, polovici ma- 
xit ad Dominům: Ecce di- jetku svého, Pane, dávám 
mídium bonórum meórum, chudým, a oklamal-li jsem 
Dómine, do paupéribus: koho v čem, navrátím čtver- 
et si quid áliquem defrau- násobně." A Ježíš řekl je- 
dávi, reddo quádruplum. mu: „Dnes stalo se spa- 
Ait Jesus ad eum: Quia sení domu tomuto, nebof 
hódie salus dómui huic i on jest syn Abrahamův, 
facta est: eo quod et ipse Vždyf Syn člověka přišel 
fílius sit Abrahae. Venit hledat a spasit, co bylo 
enim fílius hóminis quae- zahynulo." 
rere, et salvum fácere, 
quod períerat. C r e d o . Následuje C r e d o .

Of f e r t o r i u m.  i.Parai.29,17ei 18. Ob ě t o v á n í .
Dómine Deus, in simpli- Pane Bože, ve sprost' 

citáte cordis mei laetus nosti srdce svého oběto* 
óbtuli univérsa: et popu- val jsem s radostí všecko: 
lum tuum, qui repértus est, i lid tvůj, který se dosta-
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vidi cum ingénti gaúdio: vil, viděl jsem nacházeli 
Deus Israel, custódi hanc se u velké radosti. Bože 
voluntátem, allelúja. Israele, zachovej tuto vůli, 

aleluja.
Mimo chrám, jehož se výročí Posvěcení iýká, vynechávají se 

v Tiché modlitbě slova v závorce.

S e c r e t a
Annue, quaesumus Dó

mine, précibus nostris: (ut 
quicúmque intra templi hu- 
jus, cujus anniversárium 
dedicatiónis diem celebrá- 
mus, ámbitum continémur, 
plena tibi, atque perfécta 
córporis et ánimae devo- 
lione placeámus;) ut, dum 
haec vola praesénlia réd- 
dimus, ad aetérna praemia, 
te adjuvánte, perveníre me- 
reámur. Per Dominům. . .

Co mmu n i o .  Matih. 2 1 ,13 .

Domus mea, domus ora- 
tiónis vocábitur, dicit Dó- 
minus: in ea omnis, qui 
petit, áccipit: et qui quae- 
rit, ínvenit, et pulsánli ape- 
riétur. (Allelúja.)

P o s t c o m m u n i o
Deus, qui de vivis et 

eléctis lapídibus aetérnum 
majestáti tuae praeparas 
habitáculum: auxiliáre pó- 
pulo tuo supplicánti; ut, 
quod Ecclésiae tuae cor- 
porálibus próficit spátiis,

T i c h á  m o d l i t b a  
Nakloň se, prosíme, Pa

ne, k prosbám našim, (aby
chom všichni, kdož dlíme 
v prostorách chrámu to
hoto, jehož výročí posvě
cení slavíme, plnou a do
konalou oddaností těla i 
duše tobě se líbili) by
chom, ježto tyto modlitby 
nyní přinášíme, s tvou po
mocí zasloužili si dojiti od
měny věčné. Skrze Pána 
našeho Ježíše K rista ...

K př i j í mání .  Mat. 21.
Dům můj domem mod

litby slouti bude, praví 
Pán;  v něm každý, kdo 
prosí, obdrží, a kdo tlu
če, tomu otevřeno bude. 
(Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í  
Bože, jenž z živých a 

vyvolených kamenů při
pravuješ velebnosti své 
věčný příbytek, pomoz lidu 
svému pokorně prosícímu, 
aby, co k hmotnému roz
sahu Církve tvé prospívá,
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spiriluálibus amplificélur duchovním bylo zvelebeno 
augméntis. Per Dominům.. vzrůstem. Skrze P á n a ..

Ve vlastní den Posvěcení a po jeho oktáv, Jakož i tehdy, když 
hořejších modliteb bylo už ve mši užito, říká se všecko jako v před* 
chozí mši o výročí Posvěcení, vyjímaje následující modlitby,:

Deus, qui invisibíliter 
omnia cóntines, et tamen 
pro salute géneris humáni 
signa tuae poténliae visi- 
bíliter osténdis: templům 
hoc poténtia tuae inhabi- 
tatiónis illústra, et con- 
céde; ut omneš qui huc 
deprecatúri convéniunt, ex 
quacúmque tribulatióne ad 
te clamáverint, consolatió- 
nis tuae benefícia conse- 
quántur. Per Dominům. . .

S e c r c t a
Deus, qui sacrandórum 

tibi auctor es múnerum, 
effúnde super hanc oratió- 
nis domům benedictiónem 
tuam: ut ab omnibus in ea 
invocéntibus nomen tuum, 
defensiónis tuae auxílium 
sentiátur. Per Dominům..

P o s t c o m m u n i o
Quaesumus omnípotens 

Deus: ut in hoc loco, quem 
nómini tuo indígni dedicá- 
vimus, cunctis peténtibus 
aures tuae pietátis accóm- 
modes. Per Dominům. . .

Bože, jenž neviditelně 
všecko obsaháš, a přece 
pro spásu pokolení lid
ského znamení své moci 
viditelně zjevuješ, zveleb 
chrám tento mocným svým 
přebýváním a uděl, aby 
všichni, kdož prosit sem 
se scházejí, v kterémkoliv 
soužení by k tobě volali, 
dobrodiní útěchy tvé došli. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého . . .

T i c h á  m o d l i t b a
Bože, jenž js i darů tobě 

posvěcovaných původce, 
vylej na tento dům mod
litby požehnání svoje, aby 
všichni, kdož v něm vzý
vají tvé jméno, pociťovali 
ochrany tvé pomoc. Skrze 
Pána našeho. . .

P o  p ř i j í m á n í
Prosíme, všemohoucí 

Bože, abys na tomto místě, 
které nehodní jsme jménu 
tvému zasvětili, sluch své 
dobrotivosti všem prosícím 
nachýlil. Skrze P á n a ...
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O svátcích nejblahosl. Panny Marie

I n t r o i t u s .  Sedulius V s t u p .  Sedulius
Salvě sancta Parens, Zdrávas, svátá Rodičko, 

eníxa puérpera Regem: matko porodivší Krále, 
qui coelum terrámque re- jenž nebem a zemí vládne 
git in saecula saeculórum. na věky věkův. (Aleluja, 
(Allelúja, allelúja.) aleluja.)

Ps. 44, 2. Eructávit cor Ž. 44, 2. Srdce moje 
meum verbum bonům: di- kypí slovem blahým, vě- 
co ego opera mea Regi. nuji své dílo Králi.

Gloria Patř i . . .  Sláva Ot c i . . .

O r a f i o  M o d l t b a
,Concéde nos fámulos Popřej nám, služební- 

tuos, quaesumus Dómine kům svým, prosíme, Pane 
Deus, perpétua mentis et Bože, abychom se ze stá- 
córporis sanitáte gaudére: lého zdraví duše i těla tě- 
et gloriósa beátae Maríae šili, a na slavnou přímluvu 
semper Vírginis interces- blahoslavené Marie, vždy 
sióne, a praesénti liberári Panny, od zármutku ny- 
tristíiia, et aetérna pérfrui nějšího života vysvoboze- 
laetítia. Per Dominům no- ni byli a věčné požívali 
strum Jesum C hristum ... radosti. Skrze P á n a . . .

L é c t i o  Č t e n í
libri Sapiéntiae. E ccii. 24, 14-16. z knihy Sirachovcovy.

Ab inítio, et ante sae- Od počátku, před věky 
cula creáta sum, et usque jsem  stvořena, na věky 
ad futurum saeculum non pak býti nepřestanu. Ve 
désinam, et in habitatióne svatostánku před ním jsem 
sancta coram ipso mini- službu konala, a byla na 
stráví. Et sic  in Sión fir- Siónu tak ubytována. V 
máta sum, et in civitáte městě svátém jsem taktéž 
sanctificáta simíliter re- se usadila, v Jerusalemě 
quiévi, et in Jerusalem po- jest moje vláda. V národ
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téstas mea. Gt radicévi in 
pópulo honorificáto, et in 
parte Dei mei haeréditas 
illíus, et in plenitúdine 
sanctórum deténtio mea.

O r a d u a l e
Benedícta et venerábilis 

es, Virgo Maria: quae sine 
tactu pudóris, invénta es 
mater Salvatóris. # . Virgo 
Dei Génitrix, quem totus 
non capit orbis, in tua 
se clausit víscera factus 
homo.

Allelúja, allelúja.
í ' .  Post partům, Virgo, 

invioláta permansísti: Dei 
Génitrix, intercéde pro no- 
bis. Allelúja.

V Advenlu míslo’ předchozího

Allelúja, allelúja.
Luc. 1,28. Ave Maria, 

grátia plena: Dóminus te- 
cum: benedícta tu in mu- 
liéribus. Allelúja.

slavný jsem  se vkořenila, 
v úděl Boha mého, v dě
dictví jeho, a mezi zástu
py svátých zdržuji se.

S t u p ň o v ý  z p ě v
Požehnaná a úctyhodná 

jsi, Panno Maria, která 
js i bez porušení cudnosti 
shledána byla Matkou Spa
sitele. ý . Panno, Rodičko 
Boží, ten, jehož neobsáhne 
celý svět, stavse člověkem, 
uzavřel se v život tvůj.

Aleluja, aleluja.
V. Po porodu js i, Panno, 

zůstala neporušenou; Boží 
Rodičko, oroduj za nás. 
Aleluja.
verše říká se :

Aleluja, aleluja.
# . Luk. 1, 28. Zdrávas, 

Maria, milosti plná, Pán 
s tebou; požehnaná ty’s 
mezi ženami. Aleluja.

Po Devílníku vynechá se Aleluja s veršem a říká se :

T r a c l u s  T r a k t u s
Gaude Maria Virgo, Raduj se, Maria Panno, 

cunctas haereses sóla in- neboť samojediná js i po- 
teremísti. Quae Ga- třela všecky bludy. ý . Kte- 
brié lis j Archángeli dictis ráž js i slovům Archanděla 
credidisti. Ý. Dum Virgo Gabriele uvěřila. V. Jeli- 
Deum et hóminem genuí- kož jsi, Panno, Boha a 
s ti: et post partům, Vir- člověka porodila, zůstala
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go, invioláta permansísti. js i, Panno, i po porodu 
V. Dei Génitrix, intercéde neporušena. X. Boží Ro- 
pro nobis. dičko, oroduj za nás.

V čase velikonočním vynechá $e Stupňový zpěv a místo něho 
říká se:

Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
Num. 17, 8. Virga 4 Mojž. 17, 8. Rato- 

Jesse flóruit: Virgo Deum lest Jesse vykvetla, Panna 
et hóminem génuit: pacem zrodila Boha a člověka; 
Deus réddidit, in se re- Bůh vrátil pokoj, smířiv 
concílians ima summis. v sobě zemi s nebem. 
Allelúja. Aleluja.

ÍT. Luc. 1 ,28. Ave Maria, ÍT. Luk. 1, 28. Zdrávas,
grátia plena: Dóminus te- Maria, milosti plná, Pán 
cum: benedícta tu in mu- s tebou; požehnaná ty’s 
liéribus. Allelúja. mezi ženami. Aleluja.

E v a n g e l i u m
f  Sequéntia s. Evangélii + Slova sv. Evangelia 

secúndum Lucam. c. 11. podle Lukáše. 11,27-28.
In illo témpore: Loquén- Za onoho času, když 

te Jesu ad turbas, exióllens Ježíš mluvil k zástupům, 
vocem quaedam múlier de jedna ze zástupu pozdvih- 
(urba, dixit i l l i : Beátus la hlasu a řekla jem u : 
venter, qui te portávit, et „Blahoslavený život, který 
úbera, quae suxísti. At tebe nosil, a prsy, kterých 
ille dixit: Quinímo beáti, jsi požíval." Ale on pravil: 
qui aúdiunt verbum Dei, „Ovšem blahoslavení, kte- 
et custódiunt illud. ří slyší slovo Boží a ostří

hají ho.“
Of f e r t o r i um.  Luc. 1 , 28e t 42. O b ě t o v á n í .  Luk. 1 .

Ave Maria grátia plena: Zdrávas, Maria, milosti
Dóminus tecum: benedíc- plná, Pán s tebou; po- 
ta tu in muliéribus, et be- žehnaná ty’s mezi ženami 
nedíctus fructus ventris tui. a požehnaný plod života 
(Allelúja.) tvého. (Aleluja.)
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S e c r e t a
Tua, Dómine, propitia- 

lióne, et beátae Maríae 
semper Vírginis interces- 
sióne, ad perpéluam atque 
praeséntem haec oblátio 
nobis profíciat prosperitá- 
tem et pacem. Per Domi
nům nostrum. . .

C o m m u n i o
Beáta víscera Maríae 

Vírginis, quae portavérunt 
aetérni Patris Fílium. (Al- 
lelúja.)

P o s t c o m m u n i o
Sumptis, Dómine, salú- 

tis noslrae subsídiis: da 
quaesumus, beátae Maríae 
semper Vírginis patrocí- 
niis nos ubíque prótegi; 
in cujus veneratióne, haec 
tuae obtúlimus majestáti. 
Per Dominům nostrum J e 
suiti Christum. . .

T i c h á  m o d l i t b a
Tvou slitovností, Pane, 

a přímluvou blahoslavené 
Marie, vždy Panny, nechť 
nám tato oběť prospívá 
k věčnému i časnému bla
hu a míru. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého. . .

K p ř i j í m á n í
Blažené útroby Marie 

Panny, které nesly Syna 
Otce věčného. (Aleluja.)

P o  p ř i j í m á n í
Přijavše, Pane, potravu 

spásy své, prosíme, aby
chom byli chráněni při
spěním blahoslavené Ma
rie, vždy Panny, na je jíž  
počest jsme toto obětova
li velebnosti tvojí. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .

Mše svaté
v sobotu ke cti nejbl. Panny Marie

(Možno jich použiti též jakožto mší votivních)

I. V adventě
Od první neděle adventní až do Narození Páně mše „Rorate* 

na str. 59.

684

II. Od oktávu Zjevení Páně
(Nebo ve mších voíivních od 26. prosince až včelné do 1. února)

I nt roi t us .  Ps.  44. Vstup.  Ž. 44,13 a 15-16.
Vultum tuum depreca- Před tváří tvou kořiti 

búntur omneš dívites ple- se budou všechna bohatá 
b is: adducéntur Regi vír- knížata lidu; za ní uve- 
gines post eam: próximae děny budou ke Králi pan- 
ejus adducéntur tibi in lae- ny, družky je jí  přivedeny 
|ítia et exsultatióne. budou k tobě s radostí a

jásotem.
Ps. ib. 2. Eructávit cor Ž. tamt. 2. Srdce moje 

meum verbum bonům: di- kypí slovem blahým, vě- 
co ego opera mea Regi. nuji své dílo Králi.

V. Clória Patři . . .  V. Sláva O tci. . .
O r a t i o  M o d l i t b a

Deus, qui salútis aetér- Bože, jenž js i plodným 
nae, beátae Maríae virgi- panenstvím blahoslavené 
nitáte fecúnda, humáno gé- Marie lidskému pokolení 
neri praemia praestitíst:: udělil dar spásy věčné, 
tríbue quaesumus; ut ipsam dej, prosíme, abychom po- 
pro nobis intercédere sen- cifovali, že se za nás při- 
tiámus, per quam merúi- mlouvá ta, skrze niž jsme 
mus auctórem vitae suscí- zasloužili obdržeti původ- 
pere, Dominům nostrum ce  života, Pána našeho 
Jesum Christum Fílium Ježíše Krista, Syna tvého, 
tuum. Qui tecum vivit et jenž s tebou živ jest a 
regnat. . .  kralu je. . .

Podle rubrik říká se :
2. O Duchu Svatém

Deus, qui corda fidé- Bože, jenž js i srdce vě- 
lium Sancti Spiritus illu- řících osvícením Ducha 
stratióne docuísti: da no- Svatého učil, dej nám 
bis in eódem Spiritu recta v témž Duchu, co správné 
sápere, et de ejus semper jest, chápati a povždy se 
consolatióne gaudére. radovati z útěchy jeho.
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3. P r o t i  p ro n ásle<

Ecclésiae tuae, quaesu- 
mus Dómine, preces pla- 
cátus admítie: ut, destrúc- 
lis adversitálibus et erró- 
ribus univérsis, secúra tibi 
sérviat liberláte. Per Do
minům nostrum. . .

N eb o  3. z

Deus omnium fidélium 
pastor et rector, fámulum 
tuum N. quem pastorem 
Ecclésiae tuae praésse vo- 
luísti, propítius réspice: da 
ei, quaesumus, verbo et 
exémplo, quibus praeest, 
profícere; uf ad vitam, una 
cum grege sibi crédito per- 
véniat sempitérnam. Per 
Dominům nostrum. . .

L é c t i o
Epístolae b. Pauli Apóstoli 
ad Titum. c. 3, 4-7.

Caríssime: Appáruit be- 
nígnitas, et humánitas Sal- 
vatóris nostriD ei: non ex 
opéribus justítiae, quae fé- 
cimus nos, sed secúndum 
suam misericórdiam sal- 
vos nos fecit, per lavácrum 
regeneratiónis, et renova- 
tiónis Spiritus Sancti, quem 
effúdit in nos abúnde per 
lesům Christum Salváto
rem nostrum: ut justifičáti

lovatelům Cí r kve

Církve své, prosíme, 
Pane, modlitby milostivě 
přijmi, aby po přemožení 
veškerých protivenství a 
bludů tobě v bezpečí a 
svobodě sloužiti mohla. 
Skrze Pana našeho. . .

a P ap e ž e

Bože, všech věncích pa
stýři a vůdce, na služební
ka svého N., jehož js i nej- 
vyšším pastýřem Církve 
své ustanovil, milostivě 
shlédni; dej mu, prosíme, 
těm, jež řídí, prospívali 
slovem a příkladem, aby 
spolu se stádcem sobě 
svěřeným života věčného 
dospěl. Skrze P á na . . .

Č t e n í
z listu sv. Pavla Apoštola 
k Titovi. 3, 4-7.

Nejmilejší, ukázala se 
dobrota a lidumilnost Bo
ha, Spasitele našeho; a 
to nikoli ze skutků uči
něných ve spravedlnosti, 
které bychom byli vyko
nali my, nýbrž podle svého 
milosrdenství Bůh spasil 
nás skrze koupel znovu
zrození a obnovy Ducha 
Svatého, jehož vylil na nás 
hojně skrze Ježíše Krista
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grétia ipsíus, haerédes si* 
mus secúndum spem vitae 
aetémae, in Christo Jesu 
Domino nostro.

Gr a d u a l e .  Ps. 44, 3.
Speciósus forma prae 

fíliis hóminum: diffúsa est 
grátia in lábiis iuis.

V. ib. 2. Eructávit cor 
meum verbum bonům: di- 
co ego opera mea Regi: 
lingua mea cálamus scri- 
bae velócifer scribénfis.

Allelúja, allelúja.
V. Post partům, Virgo, 

invioláta permansísli: Dei 
Génitrix, intercéde pro no- 
bis. Allelúja.

Po Devítníku vynechává se 
říká se :

T r a c t u s
Gaude Maria Virgo, 

cunctas haereses sóla in- 
teremísti. Quae Gabrié- 
lis Archángeli dictis cre- 
didísti. V. Dum Virgo 
Deum, et hóminem genuí- 
sti: et post partům, Virgo 
invioláta permansísti. t r. 
Dei Génitrix, intercéde pro 
nobis.

Evan<
+ Sequéntia s. Evangélii 

secúndum Lucam. c. 2.

Spasitele našeho, abychom 
byvše ospravedlněni milo
stí jeho, stali se podle na. 
děje dědici života věčného.

S t u pňo v ý  zpěv. Ž. 44.
Krásnější js i podobou 

nad syny lidské; milost 
rozlita jest na rtech tvých.

ÍT. tamt. 2. Srdce moje 
kypí slovem blahým, vě
nuji své dílo Králi. Jazyk 
můj jest jako pero rychlo- 
pisce.

Aleluja, aleluja.
V. Po porodu jsi, Panno, 

zůstala neporušena; Boží 
Rodičko, oroduj za nás. 
Aleluja.

Aleluja s následujícím verkem a

Tr ak t us
Raduj se, Maria Panno, 

neboť samojediná js i po
třela všecky bludy. # . Kte
ráž jsi slovům Archanděla 
Gabriele uvěřila, t .  Jeli
kož jsi, Panno, Boha a 
člověka porodila, zůstala 
jsi, Panno, i po porodu 
neporušena. Uf. Boží Ro
dičko, oroduj za nás.

l e l i u m
f  Slova sv. Evangelia 

podle Lukáše. 2, 15-20.
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In lilo lémpore: Pastó- 
res loquebántur ad ínvi- 
cem : Transeámus usque 
Bélhlehem, et videámus 
hoc verbum, quod factum 
est, quod Dóminus ostén- 
dit nobis. Et venérunt festi- 
nántes: et in venérunt Ma- 
ríam, et Joseph, et infan
tem pósitum in praesépio. 
Vidéntes autem cognové- 
runt de verbo, quod dictum 
erat illis de púero hoc. Et 
omneš, qui audiérunt, mi- 
ráti šunt, et de his, quae 
dieta erunt a pastóribus ad 
ipsos. Maria autem conser- 
vábat omnia verba haec, 
cónferens in corde suo. 
Et revérsi šunt pastóres 
glorificántes, et laudántes 
Deum in omnibus quae 
audíerant, et víderant, si- 
eut dictum est ad illos.

O f f e r t o r i u m
Felix namque es, sacra 

Virgo Maria, et omni lau- 
de digníssima: quia ex te 
ortus est sol justítiae, 
Christus Deus noster.

S e c r e t a
Tua, Dómine, propitia- 

tióne, et beátae Maríae 
semper Vírginis interces- 
sióne, ad perpétuam, at- 
que praeséntem haec oblá-

Za onoho času pastýři 
pravili k sobě vespolek: 
„Pojďme až do Betlema 
a vizme tu událost, kterou 
Pán oznámil nám.“ 1 při
šli s chvátáním a nalezli 
Marii a Josefa i dítko po
ložené v jeslích. A uzřevše 
je , vypravovali věc, která 
jim byla pověděna o dítku. 
A všickni, kteří to slyšeli, 
divili se těm věcem, které 
jim byly pověděny od pa
stýřů. Maria však zacho
vávala ta slova, uvažujíc 
je  v srdci svém. 1 navrá
tili se pastýři, velebíce a 
chválíce Boha ze všeho, 
co byli slyšeli a viděli, 
jak jim bylo pověděno.

O b ě t o v á n í  
Blažená js i zajisté, svátá 

Panno Maria, a veškeré 
chvály nejhodnější, nebof 
z tebe vzešlo slunce spra
vedlnosti, Kristus, Bůh náš.

T i c h á  m o d l i t b a  
Tvou slitovností, Pane, 

a přímluvou blahoslavené 
Marie, vždy Panny, nechf 
nám tato oběf prospívá 
k věčnému i časnému bla-
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tio nobis profíciat prospe- 
ritátem et pacem. Per Do
minům n ostrum ...

2. O Duch
Múnera, quaesumus Dó

mine, obláta sanctífica: et 
corda nosfra Sancti Spiri
tus illustratióne emúnda.

3. P r o t i  p r o n é s l e

Prótege nos, Dómine, 
tuis mystériis serviéntes: 
ut, divínis rébus inhaerén- 
tes, et córpore tibi famu- 
lémur, et mente. Per Do
minům nostrum. . .

N e b o  3. z

Oblátis, quaesumus Dó
mine, placáre munéribus: 
et fámulum tuum N. quem 
pastorem Ecclésiae tuae 
praeésse voluísti, assídua 
protectióne gubérna. Per 
Dominům nostrum. . .

C o mmu n t o
Beáta víscera Maríae 

Vírginis, quae portavérunt 
aetérni Patříš Fílium.

P o s t c o m m u n i o
Haec nos commúnio, 

Dómine, purget a crími- 
ne: et, intercedénte beáta 
Vírgine Dei Genitríce Ma
ria, caeléstis remédii fá-

hu a míru. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého. . .
u S v a t é m

Dary obětované, prosí
me, Pane, posvěť a srdce 
naše osvícením Svatého 
Ducha očisf.

d o va t e l ům C í r k v e

Chraň, Pane, nás, tvých 
tajemství služebníky, aby
chom k božským' věcem 
lnouce, tělem tobě sloužili 
i duší. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista . . .

a P a p e ž e

Usmiř se, prosíme, Ho
spodine, obětovanými da
ry a služebníka svého N., 
jehož js i nejvyšším pastý
řem Církve své ustanovil, 
ustavičnou ochranou spra
vuj. Skrze P á na . . ,

K p ř i j í má n í  
Blahoslavené útroby 

Marie Panny, které nesly 
Syna O tce věčného.

P o  p ř i j í má n í
Toto přijímání, Pane, 

nechť nás očistí od viny 
a na přímluvu blahosla
vené Panny Bohorodičky 
Marie učiní účastnými ne-
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ciat esse consórtes. Per beského léku. Skrze téhož 
eúmdem Dominům. . .  Pána našeho. . .

2. O D uc hu S v a t é m

Sancti Spiritus, Dómi- Vlití Svatého Ducha, Pa
ne, corda nostra mundef ne, nechť srdce naše očistí 
infúsio: et sui roris íntima a zúrodní hluboko vnikají- 
aspersióne fecúndet. cím skropením své rosy.

3. P r o t i  p r o n á s l e d o v a t e l ů m  C í r k e

Quaesumus Dómine Prosíme, Hospodine, 
Deus noster: ut, quos di- Bože náš, abys nás, kte- 
vína tríbuis participatióne rýmž dopřáváš z božské- 
gaudére, humánis non si- ho účastenství se radovati, 
nas subjacére perículis. lidským nebezpečím pod- 
Per Dominům nostrum ]e- léhati nenechával. Skrze 
sum Christum. . .  Pána našeho. . .

Nebo 3. ze P a p e ž e

Haec nos, quaesumus Toto přijetí božské svá- 
Dómine, divíni sacraménli tosti, prosíme, Pane, nechť 
percéptio prótegat: et fa- nás ochraňuje a služeb- 
mulumtuumN.quempasto- nika tvého N., jehož jsi 
rem Ecclésiae tuae prae- nej vyšším pastýřem Církve 
ésse voluísti, una cum com- své ustanovil, ať zároveň 
mísso sibi grege salvet se stádcem jemu svěře- 
semper, et múniat. Per nym zachová povždy a 
Dominům nostrum. . .  obrání. Skrze P á n a . . .

III. Od 3. února
Až do soboly po 1. neděli po Devítníku (Sexagesima) i Jako 

vollvní mže až do středy svátého Týdnu.
Vstup, Modlitba a Epištola Jako ve mál „O svátcích nejblahosl. 

P . Marie* str. 681. Druhé a třetí modlitba Jako v předchozí mží.
Stupňový zpěv .Benedicla* (str. 682) k tomu:
Allelúja, allelúja. Aleluja, aleluja.
tf. Num. 17, 8. Virga # . 4. Mojž. 17, 8. Rato-
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Jesse flóruif: virgo Deum lest Jesse vykvetla, Panna 
et hóminem génuit: pa- zrodila Boha a člověka; 
cem Deus réddidit, in se Bůh vrátil pokoj, smířiv 
reconcílians ima summis. v sobě zemi s nebem. 
Allelúja. Aleluja.

Traktus, Evangelium, Přijímání, Po přijímání ve mši sv. sir# 681. 
Obětování, Tiché modlitby, druhá a třetí modlitba Po přijímání 
jako v předchozí mši.

IV. V době velikonoční
Mše sv. Jest stejná (ale bez Creda) jako „O svátcích nejbl. 

Panny MorJe* str. 681.)
Druhá a třetí modlitba jako ve II. mši str. 685. Evangelium jako 

o svátku Sedmibolestné Panny Marie str. 538.

V. Od soboty po oktávu Božího Těla 
až do Adventu

(jako votívní mše od pondělí po oktávu svatodušním až do soboty 
před první neděli adventní)

Mše sv. je  stejná (bez Creda) jako „O svátcích nejbl. Panny 
Marie* str. 681.

Druhá a třetí modlitba jako ve II. mši str. 685.

(Má-11 se v některou sobolu mezi jednoduchým oktávem něj a* 
kého mariánského svátku sloužit! mše sv. ku poctě nejbl. Panny 
Marie, vezme se mše sv. dotyčného svátku a přibere se druhá a 
třetí modlitba podle liturgické doby církevního roku.)
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RŮZNÉ MODLITBY
Říkají se dle libosti kněze ve mších, ve kterých to liturgické 

pravidla dovolují

1. Za přímluvu Svatých

O r a t i o
Concéde, quáesumus, 

omnípotens Deus: ut in- 
tercéssio sanctae Dei Ge- 
nitrícis Maríae, sanctorúm- 
que omnium Aposlolórum, 
Mártyrum, Confesórum, at- 
que Vírginum, et omnium 
electórum iuórum, nos ubí- 
que laetíficet; ut dum eó- 
rum merita recólimus, pa- 
trocínia sentiámus. Per 
eúmdem Dom inům ...

S e c r e t a
Oblátis, Dómine, placá- 

re munéribus: et, inter- 
cedénte beáta Maria sem
per Vírgine, cum omnibus 
Sanctis tuis, a cunctis nos 
defénde perículis. Per Do
minům nostrum. . .

P o s t c o m m u n i o
Súpsimus, Dómine, beá- 

tae Maríae semper Vírgi- 
nis et omnium Sanctórum 
tuórum memóriam reco- 
léntes, sacraménta cae-

M o d l i t b a
Popřej, prosíme, vše

mohoucí Bože, aby nás 
přímluva blahoslavené Bo
ží Rodičky Marie a všech 
svátých Apoštolů, Mučed
níků, Vyznavačů a Panen 
i všech vyvolených tvých 
všude oblažovala, bychom, 
zásluh je jich  si připomí
najíce, pocítili i ochrany 
jejich. Skrze téhož Pána 
našeho . . .

T i c h á  m o d . l i t b a
Dary, Pane, obětovaný

mi se usmiř a na přímlu
vu blahoslavené Marie, 
vždy Panny, i všech Sva
tých tvých, ode všech nás 
nebezpečí ochraňuj. Skrze 
Pána našeho . . .

P o  p ř i j í má n í
Přijali jsme, Pane, ne

beské svátosti, připomína
jíce  si památku blahosla
vené Marie, vždy Panny, 
a všech Svatých tvých;
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léstia : praesta, quáesu- uděl, prosíme, abychom, 
mus; ut, quod temporéli- co v tomto čase konáme, 
ter gérimus, aeternis gau- toho dosáhli v radosti věč- 
diis consequámur. PerD ó- né. Skrze Pána našeho 
minum nostrum. . .  Ježíše Krista. . .

2. Jiná modlitba za přímluvu Svatých

O r a t i o
A cunctis nos, quáesu

mus, Dómine, mentis et 
córporis defénde perícu
lis: et intercedénte beáta 
et gloriósa semper Vírgi
ne Dei Genitríce Maria, 
cum beáto Joseph, beátis 
Apóstolis tuis Petro et Pau
lo, atque beáto N. et om
nibus Sanctis, salutem no- 
bis tríbue benígnus et pa- 
cem; ut destrúctis adver- 
sitátibus et erróribus uni- 
vérsis, Ecclésia tua secúra 
tibi sérviat libertáte. Per 
eúmdem Dominům. . .

(jeli patronem kostela nějak; 
klade se Jméno je jich  před jméi

M o d l i t b a
Ode všech nás, prosí

me, Pane, duše a těla o- 
chraňuj nebezpečí a na 
přímluvu blahoslavené a 
a přeslavné vždy Panny 
Rodičky Boží Marie ^se 
svátým Josefem, jakož i 
Se Svatým N . (jméno svátého 
patrona chrámu) a všemi Sva
tými, uděl nám dobrotivě 
spásu a mír, aby po zni
čení protivenství a bludů 
všelikých, Církev tvoje 
s bezpečnou svobodou to
bě sloužiti mohla. Skrze 
téhož Pána našeho. . .
sv. Anděl nebo sv. Jan Křtitel, 

o sv. Josefa.)

S e c r e t a
Exáudi nos, Deus, sa- 

lutáris noster: ut, per hu- 
jus sacraménti virtútem, a 
cunctis nos mentis et cór- 
poris hóstibus tueáris; grá- 
tiam tríbuens in praesénti, 
et glóriam in futúro. Per 
Dominům nostrum . . .

T i c h á  m o d l i t b a
Vyslyš nás, Bože, Spa

siteli náš, a mocí této Svá
tosti nás ode všech ne
přátel duše a těla ochra
ňuj, nyní milost uděluje a 
v budoucnu slávu. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého . . .
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P o s l c o m m u n i o  
Mundet et múniat nos, 

quaésumus, Dómine, diví- 
ni sacraménli múnus ob
látům: et intercedénte beá- 
ta Vírgine Dei Genitríce 
Maria, cum beáto Joseph, 
beátis Apóstolis tuis Petro 
et Paulo, atque beáto N. 
et omnibus San ctis ; a 
cunctis nos reddat et per- 
versitétibus expiátos, et ad- 
versitátibus expedítos. Per 
eúmdem Dominům. . .

P o  p ř i j í má n í  
Nechť očistí a ochrání 

nás, prosíme, Pane, obě
tovaný dar božské Sváto
sti; a na přímluvu blaho
slavené Panny Rodičky 
Boží Marie se  svátým Jo 
sefem, svátými Apoštoly 
tvými Petrem a Pavlem, 
jakož i se svátým N. a 
všemi Svatými, ať nás ze 
všech zvráceností vyhojí a 
všech protivenství sprostí. 
Skrze téhož Pána . . .

3. Za všecky siupnš důstojenství v Církvi

O r a t i o
Omnípotens sempitéme 

Deus, cujus spiritu totum 
corpus Ecclésiae sancti- 
ficátur et régitur: exáudi 
nos pro univérsis ordíni- 
bus supplicántes; ut, grá- 
tiae tuae múnere, ab ómni- 
bus tibi grádibus fidéliter 
serviátur. Per Dominům..

S e c r e t a
Da fámulis tuis, Dómine, 

indulgéntiam peccatórum, 
consolatiónem vitae, gu- 
bematiónem perpétuam: 
ut, tibi serviéntes, ad tuam 
júgiter misericórdiam per- 
veníre mereéntur. Per Do
minům nostrum. . .

M o d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, jehož duchem veškeré 
tělo Církve je  posvěco
váno a řízeno, vyslyš nás, 
kteří za všecky řády du
chovní prosíme, aby da
rovanou milostí tvou vše
cky stupně tobě věrně 
sloužily. Skrze Pá n a . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Dej, Pane, služebníkům 

svým prominutí hříchů, 
útěchu v životě a stálé 
vedení, aby, sloužíce ti, 
neustále zasluhovali si do- 
cházeti milosrdenství tvé
ho. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .
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P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Líbera, quáesumus, Dó- Vysvoboď, prosíme, Pa- 

mine, a peccátis et hosti- ne, od hříchů a nepřátel 
bus fámulos tuos, tibi sup- služebníky své, kteří tě 
plicántes:utinsanctacon- prosí, aby ve svátém ob- 
versatióne vivéntes, nullis cování žijíce, žádným pro- 
afficiántur advérsis. Per tivenstvím nebyli stíháni. 
Dominům nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

4. Za Papeže

O r a t i o
Deus, omnium fidélium 

pastor et rector, fámulum 
tuum N., quem pastorem 
Ecclésiae tuae praeésse 
voluísti, propílius réspice: 
da ei, quaésumus, verbo et 
exémplo, quibus praeest, 
profícere; ut ad vitam, 
una cum grege sibi cré- 
dito, pervéniat sempitér- 
nam. Per Dominům . . .

S e c r e t a
Oblátis, quaésumus, Dó

mine, placárejTiunéribus: 
et fámulum tuum N., quem 
pastorem Ecclésiae tuae 
praeésse voluísti, assídua 
protectióne gubéma. Per 
Dominům nostrum . . .

P o s t c o m  m Vni o
Haec nos, quaésumus, 

Dómine, divíni sacraménti 
percéptio prótegat: et fá-

M o d l i t b a
Bože, všech věřících 

pastýři a vůdce, shlédni 
milostivě na služebníka 
svého N., jehož js i nej- 
vyšším pastýřem Církve 
své ustanovil; dej mu, pro
síme, těm, jež  řídí, prospí- 
vati slovem a příkladem, 
aby spolu se stádcem sobě 
svěřeným života věčného 
dospěl. Skrze P á n a . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Usmiř se, prosíme, Pa

ne, obětovanými dary a 
služebníka svého N., je 
hož jsi nejvyšším pastý
řem Církve své ustanovil, 
ustavičnou ochranou spra
vuj. Skrze Pána . . .

P o  p ř i j í m á n í  
Toto přijetí božské Svá

tosti, prosíme, Pane, nechť 
nás ochraňuje a služební-
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mulum tuum N., quem pa- ka tvého N., jehož js i nej- 
slórem Ecclésiae tuae vyšším pastýřem Církve 
praeésse voluísti; una cum své ustanovil, af zároveň 
commisso šibl grege sal- se stádcem jemu svěřeným 
vet semper et múniat. Per zachová povždy a chrání. 
Dominům nostrum. . .  Skrze Pána našeho. . .

(Ve výročí zvolení nebo posvěcení biskupa říkají se tytéž mod
litby, avšak ke slovu Církve místo »své* přidá se jméno diecése.)

5. Za duchovní představené a družiny jim 
svěřené

O r a t i o
Omnípotens sempitérne 

Deus, qui facis mirabília 
magna solus: praeténde 
super fámulos tuos, et su
per congregatiónes illis 
commíssas, spíritum grá- 
tiae salutáris; et, ut in ve- 
ritáte tibi compláceant, 
perpétuum eis rorem tuae 
benedictiónis infúnde. Per 
Dominům nostrum. . .

S e c r e t a
Hóstias, Dómine, famu- 

lórum iuórum placátus in- 
ténde: et quas in honórem 
nóminis tui devóta mente 
pro eis celebrámus, profí- 
cere sibi séntiant ad me- 
délam. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o
Quos caelésti récreas 

múnere, perpétuo Dómi-

M o d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž sám jediný divý 
veliké konáš, rozestři nad 
služebníky svými a nad 
družinami jim svěřenými 
ducha milosti spasné a, 
aby v pravdě se tobě lí
bili, ustavičnou rosu své
ho požehnání jim vlévej. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Na obětní dary, P an e, 

služebníků svých usmířen 
shlédni, a nechť pocítí, že 
ty oběti, které za ně pro 
čest jména tvého zbožnou 
myslí slavíme, jim prospí
vají jako lék. Skrze P ána..

P o  p ř i j í m á n í  
Kteréž nebeským darem 

občerstvuješ, Pane, usia-
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ne, comitáre praesídio: vičnou provázej odíranou; 
et quos fovére non dési- a těm, o něž nepřestáváš 
nis, dignos fíeri sempitér- pečovali, dopřej, aby věč
na redemptióne concéde. ného spasení hodnými se 
Per Dominům nostrum. . .  stali. Skrze P á n a . . .

6. Za obec, družinu nebo rodinu

O r a t i o
Defénde, quaesumus, 

Dómine, beáta Maria sem
per Vírgine intercedénte, 
istam ab omni adversitáte 
famíliam: et toto corde ti
bi prostrátam, ab hóstium 
propítius tuére cleménter 
insídiis. Per Dominům no
strum Jesum C hristum ...

S e c r e t a
Súscipe, quaésumus, om

nípotens Deus, oblatiónem 
nostrae devotiónis: et per 
virtútem hujus sacraménti, 
fámulos tuos a cunctis ad- 
versitátibus prófege. Per 
Dominům nostrum . . .

P o s t c o m m u n i o
Sumptis redempliónis 

nostrae munéribus: prae- 
sta, quaésumus, miséricors 
Deus; eórum nobis cele- 
bratióne, tuae protectiónis 
contra omneš adversitátes 
subsídium. Per Dominům 
nostrum. . .

M o d l i t b a
Ochraňuj, prosíme, Pa

ne, na přímluvu blahosla
vené Marie, vždy Panny, 
tuto rodinu ode všech pro
tivenství ; a celým srdcem 
se tobě kořící, proti úkla
dům nepřátel milostivě a 
dobrotivě braň. Skrze Pá
na našeho. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Přijmi, prosíme, všemo

houcí Bože, oběť zbožno
sti naší a mocí této svá
tosti služebníky své ode 
všech protivenství ochra
ňuj. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Přijavše dary svého vy

koupení, prosíme, milo
srdný Bože, uděl nám pro 
je jich  slavení pomoc své 
záštity proti všem proti
venstvím. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .
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7. Proti pronásledovatelům Církve

O r a t i o
Ecclésiae tuae, quaésu- 

mus, Dómine, preces pla- 
cáius admítte: ut, destrúc- 
tis adversitátibus et erró- 
ribus univérsis, secúra tibi 
sérviat libertáte. Per Do
minům nostrum. . .

S e c r e l a
Prótege nos, Dómine, 

iuis mystériis serviéntes: 
ui, divínis rébus inhaerén- 
tes, el córpore tibi famu- 
lémur et mente. Per Do
minům nostrum. . .

P o s t c o m m u n i o
Quaésumus, Dómine, 

Deus noster: ut, quos di- 
vína tríbuis participatióne 
gaudére, humánis non si- 
nas subjacére perículis. 
Per Dominům nostrum J e 
suiti Christum. . .

M o d l i t b a
Církve své, prosíme, 

Pane, modlitby milostivě 
přijmi, aby po přemožení 
veškerých protivenství a 
bludů tobě v bezpečí a 
svobodě sloužili mohla. 
Skrze Pána našeho . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Chraň, Pane, nás, tvých 

tajemství služebníky, aby
chom k božským věcem 
lnouce, tělem tobě sloužili 
i duší. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Prosíme, Hospodine, Bo

že náš, abys nás, kterýmž 
dopřáváš z božského ú- 
častenství se radovati, lid
ským nebezpečím podlé
hali nenechával. Skrze 
Pána našeho . . .

8. Proti nepřátelům a zlostníkům

O r a t i o  M o d l i t b a
Hóstiumnostrórum,quaé- Nepřátel našich, prosí- 

sumus, Dómine, elíde su- me, Pane, vyhlaď pýchu 
pérbiam: et eórum contu- a vzdor je jich  mocí pra- 
máciam déxterae tuae vir- vice své potři. Skrze Pá- 
túte prostéme. Per Dómi- na našeho Ježíše Krista, 
num nostrum. . .  Syna tvého. . .
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T i c h á  m o d l i t b a  
Moci tohoto tajemství, 

Pane, af jsm e i od vlast
ních skrytých chyb očiště
ni, i nepřátelských nástrah 
zbaveni. Skrze Pána . . .

P o  p ř i j í m á n í  
Ochránce náš, Bože, 

shlédni a braň nás proti 
nebezpečím nepřátel, aby
chom po odvrácení všeho 
zmatku klidnou tobě slou
žili myslí. Skrze P á na . . .

9. V kterékoliv potřebě

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, refugium nostrum Bože, útočiště naše a 

et virtus: adésto piis Ec- sílo, přispěj ke zbožným 
clésiae tuae précibus, auc- prosbám Církve své, sám 
toripsepietáiis.et praesta; jsa  původcem zbožnosti, a 
ut, quod fidéliter pétimus, uděl, abychom, čeho dů- 
efficáciter consequámur. věrně žádáme, skutečně 
Per Dominům nostrum. . .  dosáhli. Skrze P á n a . . .

S e c r e t a  T i c h á  m o d l i t b a
Da, miséricors D eus: ut D ej, milosrdný Bože, aby 

haec salutáris oblátio et a tato spasná oběf i od vlast- 
própriis nos reátibus in- nich vin nás bez ustání 
desinénter expédiat, et ab zbavovala, i ode všech pro- 
ómnibus tueálur advérsis. tivenství chránila. Skrze 
Per Dominům nostrum. . .  Pána našeho. . .

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Súpsimus, Dómine, sacri Přijali jsme, Pane, dary 

dona mystérii, humíliter posvátného tajemství, po-

S e c r e t a
Hujus, Dómine, virtúte 

mystérii, et a própriis mun- 
démur occúltis, et ab ini- 
micórum liberémur insí- 
diis. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o  
Protéctor noster, áspice, 

Deus, et ab inimicórum 
nos defénde perículis: ut, 
omni perturbatióne sub- 
móta, líberis tibi méntibus 
serviámus. Per Dominům..
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deprecántes: ut, quae in korně prosíce, aby to, co 
tui commemoratiónem nos jsi nám na svou památku 
fécere praecepísti, in no- činiti rozkázal, naší slabo- 
strae profíciani infirmitátis sti prospívalo na pomoc: 
auxíiium: Qui vivis. . .  Jenž jsi živ a kraluješ. . .

10. V kterémkoliv soužení
O r a t i o

Ne despícias, omnípo- 
tens Deus, pópulum tuum 
in afflictióne clamániem: 
sed, propter glóriam nómi- 
nis tui, tribulátis succúrre 
placátus. Per Dominům. . .

S e c r e t a
Súscipe, Dómine, pro- 

pífius hóstias, quibus et te 
placári voluísti, et nobis 
salátem poténti pietáte re- 
stítui. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o
Tribulatiónem nosiram, 

quaésumus, Dómine, ré- 
špice: et iram tuae indi- 
gnatiónis, quam jusie me- 
rémur, avérle. Per Domi
nům nostrum. . .

M o d l i t b a
Nepohrdni, všemohoucí 

Bože, lidem svým v utrpe
ní volajícím, ale pro slávu 
jména svého souženým u- 
smířen přispěj. Skrze Pá
na našeho. . .

T i c h á  m o d l i t b a
Přijmi, Pane, milostivě 

oběii, jimiž i ty usmiřován 
chtěl js i býti, i nám spásu 
mocnou dobrotivostí ob- 
novovati. Skrze Pána . . .

P o  p ř i j í m á n í
Na soužení naše, prosí

me, Pane, milostivě shléd
ni a hněv své nevole, je 
hož si spravedlivě zaslu
hujeme, odvraf. Skrze Pá
na našeho. . .

11. V čas hladu
O r a t i o  M o d l i t b a

Da nobis, quaésumus, Dej nám, prosíme, Pa- 
Dómine, piae supplicatió- ne, zač zbožně prosíme, 
nis efféctum: et famem a hlad milostivě odvrať,
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propitiátus avérte; utmor- 
tálium corda cognóscant, 
et te indignánte tália ila- 
gélla prodíre, et te mise- 
ránte cessáre. Per Domi
nům nostrum. . .

S e c r e t a
Deus, qui humáni géne- 

ris utrámque substántiam, 
praesénfium múnerum et 
aliménto végetas, et réno- 
vas sacraménto: tríbue, 
quaésumus, ut eórum et 
corpóribus nostris subsí- 
dium non děsit et ménti- 
bus. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o
Cubéma, quaésumus, 

Dómine, temporálibus ali- 
méntis: quos dignáris ae- 
térnis informáre mystériis. 
Per Dominům nostrum. . .

aby srdce smrtelníků po
znala, že takové metly i 
od hněvu tvého vycházejí, 
i tvou slitovností ustávají. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

T i c h á  m o d l i t b a
Bože, jenž obojí pod

statu lidského pokolení 
přítomných darů i pokr
mem živíš, i svátostí ob
novuješ, uděl, prosíme, 
aby pomoc je jich  neschá
zela nám pro tělo ani pro 
duši. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

P o  p ř i j í m á n í
Opatř, prosíme, Pane, 

časnými pokrmy ty, jež 
ráčíš vzdělávati tajemství
mi věčnými. Skrze Pána 
našeho Ježíše Kri sta. . .

12. Na vyprošení deště

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, in quo vívimus, Bože, v němž žijeme, 

movémur et sumus: plú- pohybujeme se a trváme, 
viam nobis tríbue con- uděl nám příhodného de- 
gruéntem;ut, praeséntibus ště, abychom přítomnou 
subsídiis suíficiénter ad- pomocí dostatečně pod- 
júti, sempitérna' fiduciá- pórováni jsouce, důvěmě- 
lius appetámus. Per Dó- ji  dychtili po věcech věč- 
minum nostrum. . .  ných. Skrze Pána . . .
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S e c r e t a
Oblátis, quaésumus Dó- 

mine, placáre munéribus: 
ei opportúnum nobis tríbue 
plúviae sufficiéntis auxí- 
lium. Per Dominům . . .

P o s l c o m m u n i o  
Da nobis, quaésumus, 

Dómine, plúviam salutá- 
rem: ct áridam terrae fá- 
ciem fluéntis caeléstibus 
dignánler infúnde. Per Do
minům nosirum. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Obětovanými dary, pro

síme, Pane, usmiř se a 
uděl nám včasnou pomoc 
dostatečného deště. Skrze 
Pána našeho . . .

P o  p ř i j í m á n í  
Dej nám, prosíme, Pa

ne, spasného deště a vy
prahlou tvář země nebe
skými proudy milostivě 
zavlaž. Skrze Pána naše
ho Ježíše Krista. . .

13. Za jasné počasí

O r a t i o
Ad te nos, Dómine, cla- 

mántes exáudi: et áěris 
sereniiátem nobis tríbue 
supplicántibus; ut, qui ju- 
ste pro peccátis nostris 
afflígimur, misericórdia tua 
praeveniénte, cleméntiam 
sentiámus. Per Dominům 
nosirum. . .

S e c r e t a
Praevéniat nos, quaésu

mus, Dómine, grátia tua 
semper et subsequátur: et 
has oblaiiónes, quas pro 
peccátis nostris nómini tuo 
consecrándas deférimus, 
benígnus assúme; ut, per 
intercessiónem Sanctórum

M o d l i t b a
Vyslyš, Pane, nás, kteří 

k tobě voláme, a jasné 
povětmosti nám snažně 
prosícím uděl, abychom, 
kteří za hříchy své spra
vedlivě trpíme, pro vstříc 
nám přicházející milo
srdenství tvé dobrotivost 
tvou pocítili. Skrze P ána..

T i c h á  m o d l i t b a
Nechť nás, prosíme, Pa

ne, milost tvá vždycky 
předchází i následuje; a 
přijmi laskavě tyto dary, 
které za hříchy své jménu 
tvému ku posvěcení při
nášíme, aby nám všem na 
přímluvu Svatých tvých
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tuórum, cunctís nobis pro- prospívaly k spáse. Skrze 
fíciant ad salátem. Per Pána našeho Ježíše Krista, 
Dóminum nosirum . . .  Syna tvého. . .

P o s t c o m m u n i o  P o  p ř i j í m á n í
Quaésumus, omnípotens Prosíme, všemohoucí Bo- 

Deus, cleméntiam tuam: že, dobrotivost tvou, abys 
ut inundántiam coérceas záplavu dešťů zastavil a 
ímbrium, et hilaritátem vul- jasnosti tváře své nám u- 
tus tui nobis imperfíri di- děliti ráčil. Skrze Pána 
gnéris. Per D óm inum ... našeho Ježíše K ris ta ...

14. Za odvrácení bouří

O r a t i o
A domo tua, quaésumus, 

Dómine, spiritáles nequí- 
tiae repellántur; et aěreá- 
rum discédat malígnitas 
lempesfáfum. Per Dómi
num nostrum. . .

S e c r e t a
Offérimus tibi, Dómine, 

laudes ei múnera, pro con- 
céssis benefíciis grátias 
referéntes, et pro conce- 
déndis semper supplíciter 
deprecántes. Per Dómi
num nostrum. . .

P o s t c o m m u n i o
Omnípotens sempitéme 

Deus, qui nos et castigán- 
do sanas, et ignoscéndo 
consérvas: praesta supplí-

M o d l i t b a
Nechť jsou, prosíme, Pa

ne, od domu tvého zapu
zena zhoubná působení 
zlých duchů a ustoupí zlo
ba větrných bouří. Skrze 
Pána našeho . . .

T i c h á  m o d l i t b a
Přinášíme ti, Pane, chvá

ly a dary, díky vzdávajíce 
za prokázaná dobrodiní a 
snažně vždy prosíce za 
udělení nových. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista, 
Syna tv é h o ...

P o  p ř i j í m á n í
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž nás i káraje hojíš, 
i odpouštěje zachováváš, 
uděl, pokorně tě prosícím,
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cibus tuis; ut et tranquilli- abychom se i těšili z klidu 
tátibus hujus optátae con- této žádané útěchy, i uží- 
solatiónis laetémur, et do- váli stále daru tvé otcov- 
no tuae pietátis semper ské lásky. Skrze Pána na- 
utámur. Per Dominům. . .  šeho Ježíše Krista. . .

15. V čas pádu dobytka

O r a t i o
Deus, qui labóribus hó- 

minum étiam de mutis ani- 
málibus solátia subrogásti: 
súpplices te rogámus; ut, 
sine qui bus non álitur hu- 
mána condício, nostris fá- 
cias úsibus non períre. 
Per Dominům nostrum Je- 
sum Christum . . .

S e c r e t a
Sacrifíciis, Dómine, pla- 

cátus oblátis: opem tuam 
nostris tempóribus cle- 
ménter impénde. Per Do
minům nostrum . . .

P o s t c o m m u n i o
Benedictiónem tuam, Dó

mine, pópulus fidélis accí- 
piat, qua córpore salvétur 
et mente: et cóngruam iibi 
exhíbeat servitútem, et pro- 
pitiatiónis tuae benefícia 
semper invéniat. Per Do
minům nostrum. . .

M o d l i t b a
Bože, jenž js i lidem na 

úlevu v pracech i v ně
mém živočistvu pomoc při
pravil, pokorně tebe pro
síme, učiň, a f není odňato 
naší potřebě, bez čehož 
naše živnost obstáti ne
může. Skrze Pána našeho 
Ježíše K rista. . .

T i c h á  m o d l i t b a
Oběfmi, Pane, usmířen 

přinesenými, pomoc svou 
dobrotivě našim časům 
uděl. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

P o  p ř i j í m á n í
Požehnání tvé, Pane, 

nechť lid věrný dostane, 
jímž by ozdravěl na těle 
i na duši, aby i patřičnou 
tobě prokazoval službu, 
i dobrodiní tvého milová
ní vždycky nalézal. Skrze 
Pána našeho. . .
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16. Za odpuštění hříchů

O r a t i o
Deus, qui nullum réspuis, 

sed quamtúmvis peccánti- 
bus, per paeniténtiam pia 
miseratióne placáris: ré- 
spice propítius ad preces 
humilitátis nosfrae, et illú- 
mina corda nostra; ut tua 
valeámus implére prae- 
cépta. Per Dominům. . .

S e c r e t a
Praesens sacrifícium, 

Dómine, quod tibi pro de- 
líctis nostris offérimus, sit 
tibi munus accéptum: et 
tam vivéntibus quam de- 
fúnctis profíciat ad salá
tem. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o
Exáudi preces famíliae 

tuae, omnípotens Deus: et 
praesta; ut sancta haec, 
quae a te súmpsimus, in- 
corrúpta in nobis, te do- 
nánte servéntur. Per Do
minům nostrum. . .

17. Na zapuzení

O r a t i o
Omnípotens et mitíssi- 

me Deus, réspice propí
tius ad preces nostras:

M o d l i t b a  
Bože, jenž nikoho ne

zavrhuješ, nýbrž pokáním 
i největších hříšníků v la
skavé slitovnosti se usmi
řuješ, shlédni milostivě na 
pokorné prosby naše a 
srdce naše osvěť, abydíom 
přikázání tvá plnili mohli. 
Skrze Pána našeho. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Přítomná oběť, Pane, 

kterou ti za hříchy své 
přinášíme, budiž tobě da
rem příjemným a jak ži
vým, tak i mrtvým ke 
spáse prospějž. Skrze Pá
na našeho. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Vyslyš modlitby rodiny 

své, všemohoucí Bože, a 
uděl, aby tyto svátosti, 
které jsm e od tebe při
jali, tvou štědrostí nepo
rušené v nás zachovány 
byly. Skrze P á na . . .

zlých myšlenek

M o d l i t b a
Všemohoucí a nejlaska

vější Bože, shlédni milo
stivě na prosby naše a
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et líbera corda nosira de 
malérům tentatiónibus co- 
gitatiónum; ut Sancti Spi
ritus dignum fíeri habilá- 
culum mereámur. Per Do
minům . . .  in unitáte ejús- 
dem Spiritus San cti. . .

S e c r e t a
Has tibi, Dómine, offé- 

rimus oblaí iónes pro salute 
nostra: quátenus ánimas 
nosfras ab immúndis co- 
gitatiónibus purges, illae- 
sásque cuslódias, et Sancti 
Spiritus grátia illumináre 
dignéris. Per Dominům... 
in unitáte ejúsdem Spiri
tus Sanct i . . .

P o s t c o m m u n i o
Deus, qui illúminas om- 

nem hóminem veniéntem 
in hune mundum: illúmina, 
quaésumus corda nostra 
grátiae tuae splendóre; ut 
digna ac plácita majestáti 
tuae cogitáre semper, et 
te sincére dilígere valeá- 
mus. Per Dominům. . .

vysvoboď srdce naše od 
pokušeni zlých myšlenek, 
abychom důstojným Stán
kem Ducha Svatého byli 
hodni se státi. Skrze Pána 
našeho. . .  v jednotě téhož 
Ducha Svatého. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Tyto oběti, Pane, při

nášíme ti pro spásu svou, 
abys duše naše od neči
stých myšlenek očistil a 
neporušené zachoval a mi
lostí Ducha Svatého osví
tili ráčil. Skrze Pána na
šeho . . .  v jednotě téhož 
Ducha S v a té h o ...

P o  p ř i j í m á n í  
Bože, jenž osvěcuješ 

každého člověka, který při
chází na tento svět, osvěť, 
prosíme, srdce naše le
skem milosti tvé, abychom 
vždy důstojné a velebnosti 
tvé líbezné věci myslili 
a tebe upřímně milovati 
mohli. Skrze P á n a . . .

18. Prosba za cudnost

O r a t i o  M o d l i t b a
Ure igne Sancti Spiritus Spaluj ohněm Ducha 

renes nostros et cor no- Svatého ledví naše a srdce 
sfrum, D óm ine: ut tibi naše, Pane, abychom ti
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často córpore serviámus 
et mundo corde placeá- 
mus. Per Dominům. . .  in 
unitáte ejúsdem. . .

S e c r e t a
Dirúmpe, Dómine, vín- 

cula peccatórum nostró- 
rum: et, ut sacrificáre tibi 
hóstiam laudis absolúta li- 
bertáfe ac munda mente 
possímus, retríbue quae 
ante tribuísti; et salva nos 
per indulgéntiam, quos di- 
gnátus es salváre per grá- 
iiam. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o
Dómine, adjútor et pro- 

téctor noster, ádjuva nos: 
et reflóreat cor et caro 
nostra vigóre pudicítiae 
et castimóniae novitáte; 
ut per hoc sacrifícium, 
quod tuae obtúlimus pie- 
táti ab omnibus tentatió
nibus emundémur. Per Do
minům nosfrum ...

19. Prosba

O r a t i o
Deus, qui supérbis re- 

sístis et grótiam' praestas 
humílibus: concéde nobis 
verae humilitátis virtútem, 
cujus in se formám fidéli-

cudným tělem sloužili a 
čistým srdcem se líbili. 
Skrze P á n a . . .  v jednotě 
téhož Ducha S v a té h o ...

T i c h á  m o d l i t b a  
_ Rozlom, Pane, pouta 

hříchů našich, a abychom 
ti oběť chvály s úplnou 
svobodou a čistou myslí 
zasvěcovali mohli, uděl 
opět, čeho js i už prve 
udělil, a spas nás odpu
štěním, které js i ráčil spa
sili milostí. Skrze Pána 
našeho. . .

P o  p ř i j í m á n i  
Bože, pomocníku a o- 

chránce náš, pomoz nám; 
a nechť znovu zkvete 
srdce a tělo naše jarou 
stydlivostí a novou cud
ností, abychom touto obětí, 
kterou jsm e dobrotivosti 
tvé přinesli, ode všech po
kušení očištěni byli. Skrze 
Pána n a š e h o ...

za pokoru

M o d l i t b j a  
Bože, jenž se pyšným 

protivíš a milost dáváš po
korným, uděl nám ctnost 
pravé pokory, je jíž  vzor 
jednorozený tvůj věřícím
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bus Unigénitus tuus exhí- 
buit; ut numquam indigna- 
tiónem tuam provocémus 
eláti, sed pótius grétiae 
tuae capiámus dona sub- 
jécti. Per eúmdem Domi
nům nosirum. . .

S e c r e t a
Haec obláiio, Dómine, 

quaésumus, verae nobis 
humilitátis grátiam obtí- 
neat: simúlque a córdibus 
nostris concupiscéntiam 
carnis et oculórum, atque 
ambitiónem saéculi áufe- 
rat; quátenus, sóbrie, ju- 
ste piéque vivéntes, praé- 
mia consequámur aetérna. 
Per Dominům nostrum. . .

P o s t c o m m u n i o
Hujus, Dómine, sacra- 

ménti percéptio, peccató- 
rum nostrórum máculas 
abstérgat: et nos per hu
militátis exhibitiónem ad 
caeléstia regna perdúcat. 
Per Dominům nostrum . . .

na sobě ukázal, abychom 
nikdy vyvyšováním nevy* 
zývali hněvu tvého, nýbrž 
spíše ponížením dosáhli 
darů tvé milosti. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Tato oběf, Pane, pro

síme, nechf nám zjedná 
milost pokory a zároveň 
vyhostí ze srdcí našich 
žádostivost těla a očí i 
ctižádost světskou, aby
chom střídmě, spravedli
vě a zbožně žijíce, odmě
ny dosáhli věčné. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Přijetí této svátosti, Pa

ne, nechť smyje skvrny 
našich hříchů a nás pro
jevováním pokory do krá
lovství nebeského přivede. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. . .

20. Prosba za trpělivost

O r a t i o  M o d l i t b a
Deus, qui Unigéniti tui Bože, jenž js i trpělivostí 

patiéntia antíqui hostis Jednorozeného svého po- 
contrivisti supérbiam: da třel pýchu odvěkého ne- 
nobis, quaésumus, quae přítele, dej nám, prosíme,
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idem pie pro nobis pértu- 
lit, digne recólere; sicque, 
exémplo ejus, nobis ad- 
versántia aequanímiter to- 
leráre. Per eúmdem Do
minům nostrum. . .

S e c r e t a
Múnera nostrae oblatió- 

nis, quaésumus, Dómine, 
súscipe placátus: quae, ut 
nobis patiéntiae donum 
largíri aignéris, majestáti 
tuae, devóta offérimus ac- 
tióne. Per Dominům. . .

P o s t c o m m u n i o  
Mystéria, Dómine, sa- 

crosáncta, quae súmpsi- 
mus, amíssam nobis, quaé
sumus, reconcílient grá
tiam : atque munus patién
tiae in illátis omnibus, sem
per et ubíque protegéndo, 
impértiant. P er Dominům 
nostrum. . .

co on z lásky k nám trpěl, 
důstojně si připomínali a 
takto po příkladu jeho 
protivenství svá Jklidně 
snášeti. Skrze téhož Pána 
našeho Ježíše Krista. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Dary naší oběti, prosí

me, Pane, přijmi usmířen, 
kteréž, abys nám dar trpě
livosti uštědřili ráčil, ve
lebnosti tvé úkonem obě
tujeme zbožným. Skrze 
Pána našeho. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Tajemství, Pane, svato- 

svatá, která jsm e přijali, 
af nám ztracenou, prosí
me, znovu získají milost 
a vždy a všude nás chrá
níce, ve všech příkořích 
nám daru trpělivosti udělí. 
Skrze Pána našeho. . .

21. Prosba za lásku
O r a t i o  M o d l i t b a

Deus, qui diligéntibus Bože, jenž činíš, že mi- 
te facis cuncta prodésse: lujícím tebe všecko pro
dá córdibus nostris invio- spívá, dej srdcím našim 
lábitem tuae caritátis af- neoblomný cit lásky své, 
féctum; ut desidéria, de aby touhy, jež tvým vnuk- 
tua inspiratióne concépta, nutím povstávají, žádným 
nulla possint tentatióne pokušením nemohly zrně- 
mutári. Per Dominům . . .  něny býti. Skrze Pána . . .
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S e c r e t a
Deus, qui nos ad imá- 

ginem (uam sacraméntis 
rénovas ct praecéptis: pér- 
fice gressus nostros in sé- 
mitis tuis; ut caritátis do- 
num, quod fecisti a nobis 
sperári, per haec, quae 
offérimus sacrifícia, fácias 
veráciter apprehéndi. Per 
Dominům nostrum. . .

P o s i c o m m u n i o  
Sancti Spiritus grátia, 

quaésumus, Dómine, cor- 
da nostra illúminet: et per- 
féctae caritáiis dulcédine 
abundánier refíciat. Per 
Dominům.. in uniiáte ejús- 
dem Spiritus Sanci i . . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Bože, jenž nás k obrazu 

svému svátostmi a příka
zy obnovuješ, zdokonal 
kroky naše na cestách 
svých, abys daru lásky, 
v nějž jsi nám dal dou- 
fati, skrze tyto oběti, kte
ré přinášíme, dal nám 
vpravdě dosici. Skrze Pá
na našeho Ježíše Krista. .

P o  p ř i j í m á n í  
Milost Ducha Svatého, 

prosíme, Pane, ař srdce 
naše osvítí a sladkostí do
konalé lásky hojně ob
čerství. Skrze Pána na
šeho . . .  v jednotě téhož 
Ducha Svatého. . .

22. Za přátele

O r a t i o
Deus, qui caritátis dona 

per grátiam Sancti Spiritus 
tuórum fidélium córdibus 
infudísti: da fámulis et fa- 
mulábus tuis, pro quibus 
tuam deprecámur clemén- 
tiam, salátem mentis et 
córporis; ut te totavirtúte 
díligant et, quae tibi plá
ci ta šunt, tota dilectióne 
perfíciani. Per Dóminum.. 
in unitáte ejúsdem . . .

M o d l i t b a
Bože, jenž js i dary lásky 

milostí Ducha Svatého do 
srdcí svých věřících vlil, 
dej služebníkům a služeb
nicím svým, za něž dobro
tivost tvou prosíme, spásu 
duše a těla, aby tě vší si
lou milovali a co se tobě 
líbí, se vší láskou konali. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista . . .  v jednotě téhož 
Ducha Svatého. . .
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Secreta
Miserére, quaésumus, 

Dómine, fámulis et famu- 
lábus tuis, pro quibus hoc 
sacrifícium laudis tuae of
férimus majestáti: ut, per 
haec sancta, supérnae be- 
nedictiónis grátiam obtí- 
neant, et glóriam aetér- 
nae beati túdinis acquírant. 
Per Dóminum nostrum . . .

P o s t c o m m u n i o  
Divína libántes mystéria, 

quaésumus, Dómine: ut 
haec salutária sacraménta 
illis profíciant ad prospe- 
ritátem et pacem; pro quo- 
rum quarúmque dilectióne 
haec tuae obtúlimus maje
státi. Per Dóminum. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Milostiv buď, prosíme, 

Pane, služebníkům a slu
žebnicím svým, za něž 
tuto oběť chvály veleb
nosti tvé přinášíme, aby 
skrze tyto svátosti milost 
svrchovaného požehnání 
obdrželi a získali slávu 
blaženosti věčné. Skrze 
Pána našeho. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Božských okusivše tajem

ství, prosíme, Pane, aby 
tyto spasné svátosti pro
spívaly ke zdaru a pokoji 
těm, pro je jichž lásku 
jsm e je  obětovali veleb
nosti tvé. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista. . .

23. Za živé i mrtvé
O r a t i o

Omnípotens sempitérne 
Deus, qui vivórum domi- 
náris simul et mortuórum, 
omniúmque miseréris, 
quos tuos fide et opere fu- 
túros esse praenóscis: te 
súpplices exorámus; ut, 
pro quibus effúndere pře
češ decrévimus, quosque 
vel praesens saeculum ad- 
huc in came rétinet, vel fu- 
túium jam exútos córpore 
suscépit, intercedéntibus

Mo d l i t b a
Všemohoucí, věčný Bo

že, jenž nad živými vlád
neš zároveň i nad mrtvý
mi a smilováváš se nade 
všemi, jež  věrou a skutky 
jednou svými býti před
vídáš; pokorně tebe vzý
váme, aby ti, pro něž vy
lévali modlitby jsm e si 
umínili a které buď časný 
věk v těle dosud zdržu
je , nebo budoucí zbavené 
těla již přijal, na přímluvu
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omnibus Sanctis tuis, pie- 
iátis tuae cleméntia om
nium delictórum suórum 
véniam consequántur. Per 
Dominům nostrum. . .

S e c r e i a
Deus, cui soli cógniius 

est númerus electórum in 
supérna felicitáte locán- 
dus: tribue, quaésumus; 
ut intercedéntibus omni
bus Sanctis tuis, univer- 
sórum, quos in oratióne 
commendátos suscépimus, 
et omnium fidélium nómi- 
na beátae praedestinatió- 
nis liber adscrípta retíneai. 
Per Dominům nostrum. . .

P o s t c o m m u n i o
Puríficent nos, quaésu

mus, omnípotens et misé- 
ricors Deus, sacraménta 
quae súmpsimus: et, inter
cedéntibus omnibus Sanc
tis tuis, praesta; ut, hoc 
tuum sacraméntum non sit 
nobis reátus ad poenam, 
sed intercéssio salutáris 
ad véniam: sit ablútio scé- 
lerum, sit fortitúdo fragí- 
lium, sit contra omnia mun- 
di perícula firmaméntum: 
sit vivórum atque mortuó- 
rum fidélium remíssio óm- 
nium delictórum. Per Do
minům nostrum. . .

všech Svatých tvých z mi
lostivé dobrotivosti tvé. 
dosáhli odpuštění všech 
hříchů. Skrze Pána naše
ho Ježíše Krista. . .

T i c h á  m o d l i t b a  
Bože, jemuž jedinému 

znám jest počet vyvole
ných pro svrchovanou bla
ženost určených, dej, pro
síme, aby na přímluvu 
všech Svatých tvých jmé
na všech, již  nám v mod
litbu doporučeni byli, ja 
kož i jména všedi věřících, 
kniha blaženého předur
čení obsahovala vepsaná. 
Skrze Pána našeho. . .

P o  p ř i j í m á n í  
Nechť očistí nás, pro

síme, všemohoucí a milo
srdný Bože, Svátosti, jež 
jsm e přijali, a na přímlu
vu všech Svatých svých 
uděl, aby tato tvoje Svá
tost nebyla nám obvině
ním pro trest, nýbrž pří
mluvou za spásu; budiž 
smytím vin, budiž posilou 
křehkostí, budiž proti všem 
nebezpečím světa záštitou, 
budiž pro živé i mrtvé 
věřící odpuštěním všech 
poklesků. Skrze Pána na
šeho Ježíše Krista, Syna 
tvého. . .

!
PŘÍDAVEK

Litanie ke všem Svatým
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.

| Kýrie, eléison.
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos.
Pater de coelis, Deus, mi- 

sérere nobis.
Fili, Redémpior mundi, 

Deus,
Spiritus Sancte, Deus, 
Sancta Trínitas, unus Deus, 
Sancta Maria, ora pro 

nobis.
Sancta Dei Cénitrix, 
Sancta Virgo Vírginum, 
Sancte Michael,
Sancte Cábriel,
Sancte Ráphael,

, Omneš sancti Angeli et 
Archángeli, oráte. . .  

Omneš sancti beatórum 
Spirítuum órdines, 

Sancte Joánnes Baptista, 
Sancte Joseph,
Omneš sancti Patriárchae 

et Prophétae,
Sancte Petre,
Sancte Paule,
Sancte Andréa,
Sancte Jacóbe, 

i Sancte Joánnes,
Sancte Thoma,

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se  nad námi. 
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes Bože, smi

luj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, 

Bože,
Duše Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože, 
Svatá Maria, oroduj za 

nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno Panen,
Svatý Michaeli,
Svatý dabrieli,
Svatý Rafaeli,
Všichni svati Andělé i 

Archandělé, orodujte... 
Všichni svati blahoslave

ných Duchův řádové, 
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Všichni svati Patriarcho

vé a Proroci,
Svatý Petře,
Svatý Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jakube,
Svatý Jene,
Svatý Tomáši,
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Sancte Jacóbe, ora pro 
nobis.

Sancte Philíppe,
Sancte Bariholomáee, 
Sancte Mattháee,
Sancte Simon,
Sancte Thaddáee,
Sancte Matthía,
Sancte Bárnaba,
Sancte Luca,
Sancte Marce,
Omneš sancti Apóstoli et 

Evangelístae,
Omneš sancti Discípuli 

Domini,
Omneš sancti Innocéntes, 
Sancte Stéphane,
Sancte Laurénti,
Sancte Vincénti,
Sancti Fabiáne et Seba

stiáne,
Sancti Joánnes et Paule, 
Sancti Cosma etDamiáne, 
Sancti Gervási et Protási, 
Omneš sancti Mártyres, 
Sancte Silvéster,
Sancte Gregoři,
Sancte Ambrósi,
Sancte Augustine,
Sancte Hierónyme, 
Sancte Martine,
Sancte Nicoláě,
Omneš sancti Pontífices 

et Confessóres,
Omneš sancti Doctóres,

Sancte Antoni,
Sancte Benedicte,

Svatý Jakube, oroduj za 
nás.

Svatý Filipe,
Svatý Bartoloměji,
Svatý Matouši,
Svatý Šimone,
Svatý Tadeáši,
Svatý Matěji,
Svatý Barnabáši,
Svatý Lukáši,
Svatý Marku,
Všichni svati Apoštolově 

a Evangelisté,
Všichni svati Učednici 

Páně,
Všecka svátá Neviňátka, 
Svatý Štěpáne,
Svatý Vavřince,
Svatý Vincenci,
Svatí Fabiáne a Seba

stiáne,
Svatí Jene a Pavle,
Svatí Kosmo a Damiáne, 
Svalí Gervási a Protási, 
Všichni svati Mučedníci, 
Svatý Silvestře,
Svatý Řehoři,
Svatý Ambroži,
Svatý Augustine,
Svatý Jeronýme,
Svatý Martine,
Svatý Mikuláši,
Všichni svati Biskupové 

a Vyznavačt,
Všichni svati Učitelové 

cirkevni,
Svatý Antoníne,
Svatý Benedikte,
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Sancte Bernarde, ora pro 
nobis.

Sancte Domínice,
Sancte Francísce,
Omneš sancti Sacerdótes 

et Levítae,
Omneš sancti Mónachi et 

Eremítae,
Sancta Maria Magdaléna, 
Sancta Agatha,
Sancta Lúcia,
Sancta Agnes,
Sancta Caecília,
Sancta Catharína,
Sancta Anastásia,
Omneš sanctae Vírgines 

et Víduae,
Omneš Sancti et Sanctae 

Dei, intercedite pro no
bis.

Propítius esto, parce no
bis, Dómine.

Propítius esto, exaúdi nos, 
Dómine.

Ab omni málo, líbera nos, 
Dómine.

Ab omni peccáto,
Ab ira tua,
A subitánea et improvísa 

mořte,
Ab insídiis diáboli,
Ab ira et ódio, et omni 

mala voluntáte,
A spiritu fornicatiónis,
A fúlgure et tempestáte,
A flagéllo terraemótus,
A peste, fame et bello,
A mořte perpéfua,

Svatý Bernarde, oroduj za 
nás.

Svatý Dominiku,
Svatý Františku,
Všichni svati Knězi a Le

vité,
Všichni svati Mnichové a 

Poustevníci,
Svatá Maří Magdaleno, 
Svatá Háto,
Svatá Lucie,
Svatá Anežko,
Svatá Cecilie,
Svatá Kateřino,
Svatá Anastasie,
Všechny svaté Panny a 

Vdovy,
Všichni Svatí a Světice 

Boží, přimlouvejte se 
za nás.

Milostiv buď, odpusť nám. 
Pane.

Milostiv buď, uslyš nás, 
Pane.

Ode všeho zlého, vysvo
boď nás, Pane.

Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od náhlé a nenadálé 

smrti,
Od úkladů ďáblových,
Od hněvu, nenávisti i ode 

vší zlé vůle,
Od ducha smilného,
Od blesku a bouře,
Od metly zemětřesení,
Od moru, hladu a války, 
Od věčné smrti,
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Per mystérium sanctae ln- 
carnatiónis tuae, líbera 
nos, Dómine.

Per advéntum iuum,
Per nativitátem tuam,
Per baptísmum et sanctum 

jejúnium tuum,
Per crucem et passiónem 

tuam,
Per mortem et sepultúram 

tuam,
Per sanctam resurrectió- 

nem tuam,
Per admirábilem ascen- 

Siónem tuam,
Per advéntum Spiritus 

Sancti Parácliti,
In die judícii,
Peccatóres, Te rogámus 

audi nos,
Ut nobis parcas,
Ut nobis indúlgeas,
Ut ad veram poeniténtiam 

nos perdúcere dignéris, 
Ut Gcclésiam tuam sanc

tam régere et conservá- 
re dignéris,

Ut domnum Apostólicum 
et omneš ecclesiásticos 
órdines in sancta religio
ne conservóre dignéris, 

Ut inimícos sanctae Ecclé- 
siae humiliáre dignéris, 

Ut régibus et princípibus 
christiánis pacem et ve
ram concórdiam donáre 
dignéris,

Pro tajemství svátého vtě
lení svého, vysvoboď 
nás, Pane.

Pro příchod svftj,
Pro narození své,
Pro křest a svátý půst

SVŮj, ^
Pro kříž a umučení své,

Pro smrt a pohřeb svůj,

Pro svaté vzkříšení své,

Pro podivuhodné nanebe
vstoupení své,

Pro příchod Utěšitele Du
cha Svatého,

V den soudný,
My hříšníci, Tě prosíme, 

uslyš nás.
Abys nás ušetřil,
Abys nám odpustil,
Abys nás k pravému po

kání přivésti ráčil,
Abys svátou Církev svou 

říditi a zachovat! ráčil,

Abys náměstka Apoštol
ského a veškeren církev
ní stav ve svátém nábo
ženství zachovali ráčil, 

Abys nepřátele Církve sva
té pokořit! ráčil,

Abys králům a knížatům 
křesťanským pokoje a 
svornosti dáti ráčil,
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Ut cuncto pópulo christiá- 
no pacem et unitátem 
Iargíri dignéris, Te ro
gámus audi nos.

Ut omneš errántes ad uni
tátem Ecclésiae revocá- 
re et infidéles univérsos 
ad Evangélii lumen per
dúcere dignéris,

Ut nosmetípsos in tuo sanc- 
to servítio confortáre et 
conserváre dignéris,

Ut mentes nostras ad cae- 
léstia desidéria érigas, 

Ut omnibus benefactóribus 
nostris sempitéma bo
na retríbuas,

Ut ánimas nostras, fratrum, 
propinquórum et bene- 
factórum nostrórum ab 
aetérna damnatióne erí- 
pias,

Ut fructus terrae dare et 
conserváre dignéris,

Ut omnibus fidélibus de- 
fúnctis réquiem aetér- 
nam donáre dignéris, 

Ut nos exaudíre dignéris, 
Fili Dei,
Agnus Dei, qui follis pec- 

cáta mundi, parce no
bis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, exáudi nos, 
Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, miserére 
nobis.

Abys všemu lidu křesťan
skému pokoje a jednoty 
uděliti ráčil, Tě prosí
me, uslyš nás.

Abys všecky bloudící k 
jednotě Církve nazpět 
povolali a veškeré po
hany k světlu Evangelia 
přivésti ráčil,

Abys nás ve svaté službě 
své posilniti a zachovali 
ráčil,

Abys myslí našich k ne
beským žádostem po
zdvihnul,

Abys všem dobrodincům 
našim věčnými statky 
odplatil,

Abys duše naše, bratří, 
příbuzných a dobrodin
ců našich od věčného 
zatracení vytrhl,

Abys úrodu zemskou dáti 
a zachovat! ráčil.

Abys všem věřícím zemře
lým odpočinutí věčné 
dáti ráčil,

Abys nás vyslyšet! ráčil,
Synu Boží,
Beránku Boží, který sní

máš hříchy světa, od
pusť nám, Pane.

Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, uslyš 
nás, Pane.

Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, smiluj 
se nad námi.
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Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos. 
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.

Pater noster. . .  
ý .  Et ne nos indúcas in

tentatiónem.
$ .  Sed líbera nos a málo.

P s a l m u s  69
Deus in adjutórium me- 

um inténde: Dómine, ad 
adjuvándum me festína.

Confundántur et reve- 
reántur, qui quaerunt áni- 
mam meam.

Avertántur retrórsum et 
erubéscant, qui volunt mi- 
hi mala.

Avertántur statim eru- 
bescéntes, qui dicunt mi- 
h i: Euge, euge.

Exsúltent et laeténtur in 
te omneš, qui quaerunt te, 
et dicant semper: Magni- 
ficétur Dóminus; qui díli- 
gunt salutáre tuum.

Ego vero egénus etpau- 
persum : Deus ádjuva me.

Adjútor meus, et libe- 
rátor meus es tu: Dómi
ne, ne moréris.

Gloria Patři . . .

Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi.

Otče n á š . . .
A neuvoď nás v poku

šení.
fy. Ale zbav nás od zlého.

Ž a l m  69
Bože, k pomoci mé 

shlédni; Hospodine, při
spěj mi na pomoc.

Zahanbeni af jsou a za
stydí se, kteří hledají bez
životí mého.

Ustupte nazpět a zardě
lé se, kteří si žádají ne
štěstí mého.

Af se ihned odvrátí, za
rdívajíce se, kteří se mi 
posmívají.

Nechaf plesají a radují 
se nad tebou, kteří hle
dají tebe. Nechaf říkají 
vždy: „Veleslaven budiž 
Páni *  ti, kteří touží po 
pomoci tvé.

Já pak chudý a nuzný 
jsem, Bože, spomoziž mi.

Pomocník můj a vysvo
boditel můj js i ty. Pane, 
neprodlévej.

Sláva Ot c i . . .
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Uf. Salvos fac servos 
tuos.

Deus meus, sperán- 
tes in te.

Esto nobis Dómine, 
turris fortitúdinis.

A fácie inimíci.
Ý. Nihil profíciat inimí- 

cus in nobis.
$ .  Et fílius iniquitátis 

non appónat nocére nobis.
7 .  Dómine, non secún- 

dum peccáta nostra fácias 
nobis.

&. Neque secúndum ini- 
quitátes nostras retríbuas 
nobis.

"Sí. Orémus pro Pontífi- 
ce  nostro N.

$ .  Dóminus consérvet 
eum et vivíficel eum, et 
beátum fáciat eum in terra, 
et non tradat eum in áni- 
mam inimicórum ejus.

Orémus pro benefac- 
tóribus nostris.

$ .  Retribúere dignáre, 
Dómine, omnibus nobis 
bona faciéntibus propter 
nomen tuum vitam aetér- 
nam. Amen.

t .  Orémus pro fidélibus 
defúnctis.

$ .  Réquiem aetérnam 
dona eis, Dómine, et lux 
perpétua lúceat eis.

ý . Requiéscant in páce.
9 .  Amen.

ÍF. Spasiž služebníky 
své.

Bože můj, doufající 
v tebe.

t r. Budiž nám, Pane, 
věží mocnou.

fy. Proti tváři nepřítele.
Ý. Nic neprospívej ne

přítel nad námi.
1$. A_ syn nepravosti ne- 

přičiniž nám škody.
t r. Pane, nečiň nám po

dle hříchů našich.

I£. Aniž podle nepravo
stí našich odplácej nám.

Ý. Modleme se za nej- 
vyššího biskupa našeho N.

&  Hospodin zachovejž 
a oživuj ho, a blaženým 
učiň ho na zemi a nevy
dávej ho v ruce nepřátel 
jeho.

# . Modleme se za do
brodince své.

fy. Odplatili rač, Pane, 
všem dobře nám činícím 
pro jméno tvé životem věč
ným. Amen.

Modleme se za ze
mřelé věřící.

fy. Odpočinutí věčné 
dejž jim, Pane, a světlo 
věčné af jim svítí.

Ý. Af odpočívají v po
koji. fy. Amen.
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Pro frálribus nostris 
abséntibus.

Salvos fac servos 
tuos, Deus meus, sperán- 
tes in te.

Ý. Mitte eis, Dómine, 
auxílium de sancto.

5 .  Et de Sión tuére eos.

Dómine, exáudi ora- 
tiónem meam.

Et clamor meus ad te 
véniat.

t .  Dóminus vobíscum.
Ijt. Et cum spiritu tuo.

O r é m u s
Deus, cui próprium est 

miserére semper et pér- 
cere: súscipe deprecatió- 
nem nostram; ui nos, et 
omneš fámulos tuos, quos 
delictórum caténa con- 
stríngit, miserátio tuae pie- 
tátis cleménter absólvat.

Exáudi, quaesumus, Dó
mine, súpplicum preces, 
ej confiféntium tibi par- 
c e peccétis: ut páriter no- 
bis indulgéntiam tríbuas 
benígnus et pacem.

Ineffábilem nobis, Dó
mine, misericórdiam tuam 
cleménter osténde: ut si- 
mul nos et a peccátis om
nibus éxuas, et a poenis, 
quas pro his merémur, 
eripias.

W. Modleme se za své 
bratry nepřítomné.

Spasiž služebníky 
své, Bože můj, doufající 
v tebe.

Sešli jim, Pane, po
moc se svatyně.

A se Siónu ochra- 
ňuj j e .

y . Pane, vyslyš modlit
bu mou.

$ .  A volání mé k tobě 
přijď.

ý . Pán s vámi.
$ .  I s duchem tvým.

M o d l e m e  s e
Bože, jehož vlastností 

je  smilovávati se vždycky 
a odpouštěli, přijmi úpěn
livou modlitbu naši, aby 
nás a všecky služebníky 
tvé, které pouto hříchů 
svírá, slitování tvé dobro
tivosti milostivě vyprostilo.

Vyslyš, prosíme, Pane, 
prosby pokorně tě žáda
jících a vyznávajícím se 
tobě hříchy promiň, abys 
zároveň nám odpuštění da
roval i pokoj.

Nevýslovné milosrden
ství své nám, Pane, laska
vě prokaž, abys nás spolu 
i z hříchů všech vyprostil 
i od trestů za ně zaslou
žených vytrhl.
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Deus, qui culpa offén- 
deris, poeniténtia placáris: 
preces pópuli tui suppli- 
cánfis propítius réspice; 
et ilagélla tuae iracúndiae, 
quae pro peccátis nostris 
merémur, avérte.

Omnípotens, sempitérne 
Deus, miserére fámulo tuo 
Pontífici nostro N., et dí- 
rige eum secúndum tuam 
cleméntiam in viam salútis 
aetérnae: ut te donánte, 
tibi plácita cúpiat, et tota 
virtúte perfíciat.

Deus, a quo sancta de- 
sidéria, recta consília et 
justa šunt opera: da ser
vis tuis illam, quam mun- 
dus dare non potest, pa
cem; ut et corda nostra 
mandátis tuis dédita, et, 
hóstium subláta formídine, 
témpora sint tua protéctio- 
ne tranquílla.

Ure igne Sancti Spiritus 
renes nostros et cor no- 
strum, Dómine: ut tibi ča 
sto córpore serviámus, et 
mundo corde placeámus.

Fidélium, Deus, omnium 
cónditor et redémptor, ani- 
mábus famulórum, famu- 
larúmque tuárum remissió- 
nem cunctórum tríbue pec- 
catórum: ut indulgéntiam, 
quam semper optavérunt, 
piis supplicatiónibus con- 
sequántur.

Bože, jenž vinou urážen, 
pokáním však usmířen 
býváš, na prosby snažně 
prosícího lidu svého milo
stivě shlédni a metly hně
vu svého, jichž za hříchy 
své zasluhujeme, odvrať.

Všemohoucí, věčný Bo
že, smiluj se nad služeb
níkem svým, Papežem na
ším N., a řiď je j podle la
skavosti své na cestu věč
né spásy, aby s tvou mi
lostí, co se ti líbí, žádal a 
s veškerou silou dokonal.

Bože, od něhož svaté 
touhy, pravé rady a spra
vedliví skutkové pocháze
jí, dej služebníkům svým 
ten pokoj, jehož svět dáti 
nemůže, aby i srdce naše 
přikázáním tvým oddána, 
i časy naše pod ochranou 
tvou po odvrácení strachu 
nepřátelského klidný byly.

Spaluj ohněm Ducha 
Svatého ledví naše a srdce 
naše, Pane, abychom ti 
cudným tělem sloužili a 
čistým srdcem se líbili.

Bože, všech věřících 
Stvořiteli a Vykupiteli, 
uděl duším svých služeb
níků a služebnic odpuště
ní všech hříchů, aby pro
minutí, kterého si vždycky 
žádali, pokornými prosba
mi dosáhli.
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Actiónes noslras, quaé- 
sumus, Dómine, adspirán- 
do práeveni et adjuvándo 
přoséquere: ut cuncta no- 
stra orátio et operátio a 
te semper incípiat, et per 
te coepta finiétur.

Omnípotens, sempitéme 
Deus, qui vivórum dominá- 
ris simul et mortuórum.om- 
niúmque miseréris, quos 
tuos fide et opere futúros 
esse praenóscis: te súp- 
plices exorámus; ut, pro 

uibus effúndere preces 
ecrévimus, quosque vel 

praesens sáeculum adhuc 
in came rétinet vel fufú- 
rum jam exútos córpore 
suscépit, intercedéntibus 
omnibus Sanctis tuis, pie- 
tátis tuae cleméntia, om
nium delictórum suórum 
véniam consequántur. Per 
Dominům nosifum . . .

Ý . Dóminus vobíscum.
Et cum spiritu tuo.
Exáudiat nos omní

potens et miséricors Dó
minus.

5 .  Amen.
Et fidélium ánimae 

per misericórdiam Dei re- 
quiéscant in páce.

R. Amen.

Činy naše, prosíme, Pa
ne, vnukáním svým před
cházej a pomocí provázej, 
aby všecka naše modlitba 
a práce od tebe vždy se 
začínala a začata, tebou 
skončena byla.

Všemohoucí, věčný Bo
že, jenž nad živými vlád
neš zároveň i nad mrtvý
mi a smilováváš se nade 
všemi, jež věrou a skutky 
jednou svými býii před
vídáš; pokorně tebe vzý
váme, aby ti, za něž vy- 
sílati modlitby jsme si 
umínili, a které buď časný 
věk v těle dosud zdržuje, 
nebo budoucí zbavené tě
la již přijal, na přímluvu 
všech Svatých tvých z mi
lostivé dobrotivosti tvé do
sáhli odpuštění všech hří
chů. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. . .

ÍT. Pán s vámi.
Ijř. I s duchem tvým.
Uf. Vyslyš nás všemo

houcí a milosrdný Ho
spodin.

Amen.
A duše věrných ze

mřelých nechf pro milo
srdenství Boží odpočívají 
v pokoji.

Amen.
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Litanie k n<
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de coelis, Deus, mi- 

serére nobis.
Fili, Redémptor mundi, 

Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trínitas unus Deus,
Cor Jesu, Fílii Patris ae- 

férni,
Cor Jesu, in sinu Vírginis 

Matris a Spiritu Sancto 
formátům,

Cor Jesu, Verbo Dei sub- 
stantiáliter uniium,

Cor Jesu, majestátis infi- 
nítae,

Cor Jesu, templům Dei 
sanctum,

Cor Jesu, tabernáculum 
Altíssimi,

Cor Jesu, domus Dei et 
porta coeli,

Cor Jesu, fomax ardens 
caritátis,

Cor Jesu, justítiae et amó- 
ris receptáculum,

Cor Jesu, boniiáte et amó- 
re plenům,

Cor Jesu, virtútum omnium 
abýssus,

Srdci Ježíšovu
Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože, smi

luj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, 

Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože, 
Srdce Ježíše, Syna Otce 

věčného,
Srdce Ježíšovo, v lůně pa

nenské Matky od Ducha 
Svatého vytvořené, 

Srdce Ježíšovo, se Slo
vem Božím podstatně 
spojené,

Srdce Ježíšovo, neskonalé 
velebnosti,

Srdce Ježíšovo, svátý chrá
me Boží,

Srdce Ježíšovo, stánku 
Nejvyššího,

Srdce Ježíšovo, dome Boží 
a bráno nebeská,

Srdce Ježíšovo, výhni lá
skou planoucí,

Srdce Ježíšovo, schránko 
spravedlnosti a lásky, 

Srdce Ježíšovo, plné do
broty alásky,

Srdce Ježíšovo, hlubino 
všech ctností,
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Cor Jesu, omni laude _di- 
gníssimum, miserére 
nobis.

Cor Jesu, rex ei centrum 
omnium córdium,

Cor jesu, in quo šunt om
neš thesáuri sapiéntiae 
et sciéntiae,

Cor Jesu, in quo hábitat 
omnis plenitúdo divini- 
tátis,

Cor Jesu, in quo Pater 
sibi bene complácuit, 

Cor Jesu, de cujus pleni- 
túdine omneš nos accé- 
pimus,

Cor Jesu, desidérium cól- 
lium aeternórum,

Cor Jesu, pátiens et mul- 
tae misericórdiae,

Cor Jesu, dives in omneš 
qui te ínvocant,

Cor Jesu, fons vitae et 
sanctitátis,

Cor Jesu, propitiátio pro 
peccátis nostris,

Cor Jesu, saturátum op- 
próbriis,

Cor jesu, attrítum propter 
scélera nostra,

Cor Jesu, usque ad mor- 
tem obédiens factum, 

Cor Jesu, láncea perfo- 
rátum,

Cor Jesu, fons totíus con- 
solatiónis,

Cor Jesu, vita et resur- 
réctio nostra,

Srdce Ježíšovo, všeliké 
chvály nejhodnější, smi- 

„ ¥  se nad námi.
Srdce Ježíšovo, králi a 

střede všech srdcí, 
Srdce Ježíšovo, v němž 

jsou všecky poklady 
moudrosti a umění, 

Srdce Ježíšovo, v němž 
všecka plnost božství 
přebývá,

Srdce Ježíšovo, v němž 
se Otci dobře zalíbilo, 

Srdce Ježíšovo, z jehož 
plnosti my všichni jsme 
obdrželi,

Srdce Ježíšovo, žádosti 
pahrbků věčných,

Srdce Ježíšovo, trpělivé a 
mnohého slitování, 

Srdce Ježíšovo, bohaté ke 
všem, kteří tě vzývají, 

Srdce Ježíšovo, zdroji ži
vota a svatosti,

Srdce Ježíšovo, smíření za 
hříchy naše,

Srdce Ježíšovo, potupami 
nasycené,

Srdce Ježíšovo, potřené 
pro hříchy naše,

Srdce Ježíšovo, poslušné 
až k smrti,

Srdce Ježíšovo, kopím pro- 
bodené,

Srdce Ježíšovo, zdroji vše
likého ̂ potěšení,

Srdce Ježíšovo, živote náš 
a vzkříšení naše,
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Cor Jesu, pax et reconci- 
liátio nostra, miserére 
nobis.

Cor Jesu, víctima pecca- 
iórum,

Cor Jesu, salus in te spe- 
rániium,

Cor Jesu, spes in te mo- 
riéntium,

Cor jesu, delíciae Sanctó- 
rum omnium,

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, patce no
bis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, exaúdi nos 
Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáfa mundi, miserére 
nobis.

Jesu, mifis et húmilis 
Corde.

Fac cor nostrum se- 
cúndum Cor tuum.

O r é m u s
Omnípotens sempitérne 

Deus, réspice in Cor di- 
Iectíssimi Fílii tui, et in 
laudes et satisfactiónes, 
quas in nómine peccató- 
rum tibi persólvit, iísque 
misericórdiam tuam petén- 
tibus, tu véniam concéde 
placátus, in nómine ejús- 
dem Fílii tui Jesu Christi: 
qui -tecum vivit et regnat

Srdce Ježíšovo, pokoji a 
smíre náš, smiluj se 
nad námi.

Srdce Ježíšovo, oběti hříš
níků,

Srdce Ježíšovo, spáso v te
be doufajících,

Srdce Ježíšovo, naděje 
v tobě umírajících. 

Srdce Ježíšovo, rozkoši 
všech Svatých,

Beránku Boží, jenž sní
máš hříchy světa, od
pusť nám, Pane. 

Beránku Boží, jenž sní
máš hříchy světa, vy
slyš nás, Pane.

Beránku Boží, jenž sní
máš hříchy světa, smi
luj se nad námi.

"fr. Ježíši, tichý a pokorný 
srdcem.

$ .  Učiň srdce naše podle 
Srdce svého.

M o d l e m e  s e  
Všemohoucí, věčný Bo

že, shlédni na Srdce pře- 
milého Syna svého a na 
chvály a dostiučinění, kte
ré ti jménem hříšníků po
dává, jim pak o milosrden
ství tvé žádajícím, milo
stivě odpouštěj, jménem 
téhož Syna svého Ježíše 
Krista, jenž s tebou živ 
jest a kraluje v jednotě



in unitáte Spiritus Sancli Ducha Svatého Bůh, po 
Dcus, per omnia sáecula všecky věky věkův. 
saeculórum. Amen. Amen.

Litanie k nejsv. Jménu Ježíš
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Jesu, audi nos.
Jesu, exáudi nos.
Pater de caelis, Deus, mi- 

serére nobis.
Fili, Redémptor mundi, 

Deus,
Spiritus Sancte, Deus, 
SanctaTrinitas unusDeus, 
Jesu, Fili Dei vivi,
Jesu, splendor Patris, 
Jesu, candor lucis aetér- 

nae,
Jesu, rex glóriae,
Jesu, sol justítiae,

Jesu, Fili Maríae Vírginis, 
Jesu, amábilis,
Jesu, admirábilis,
Jesu, Deus fortis,
Jesu, pater futúri sáeculi, 
Jesu, magni consílii An

gele,
Jesu, potenfíssime,
Jesu, patientíssime, 
jesu , obedientíssime, 
Jesu, miiis et húmilis cor- 

de,

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Ježíši, uslyš nás.
Ježíši, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože, smi- 
„ luj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, 

Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože, 
Ježíši, Synu Boha živého, 
Ježiši, odlesku Otce, 
Ježíši, jase světla věčné- 

ho,
Ježíši, králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlno

sti,
Ježíši, Synu Marie Panny, 
Ježíši, přemilý,
Ježíši, podivuhodný, 
Ježíši, Bože silný,
Ježíši, otče budoucího 

věku,
Ježíši, velké rady Anděle, 
Ježíši, nejmocnější,
Ježíši, nejtrpělivější, 
Ježíši, nejposlušnější, 
Ježíši, tichý a pokorný 

srdcem,
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Jesu, amátor castifáiis, 
miserére nobis.

Jesu, amátor noster,
Jesu, Deus pacis,
Jesu, auctor vitae,
Jesu, exémplar virlútum, 
jesu, zelátor animárum, 
Jesu, Deus noster, 
jesu, refugium nostrum, 
Jesu, pater páuperum, 
jesu, thesáurus fidélium, 
Jesu, bone pastor, 
jesu, lux vera, 
jesu, sapiéntia aetérna, 
Jesu, bónitas infiníla, 
jesu , via et vita nostra,

Jesu, gáudium Angelórum, 
jesu, rex Patriarchárum," 
Jesu, magister Apostoló- 

rum,
Jesu, doctor Evangelistá- 

rum,
Jesu, fortitúdo Márfyrum, 
Jesu, lumen Confessórum, 
Jesu, púritas Vírginum, 
jesu, coróna Sanctórum 

omnium,
Propítius esto. Parce no

bis Jesu.
Propítius esto. Exaúdi nos 

Jesu.
Ab omni málo, líbera nos 

Jesu.
Ab omni peccáto,
Ab ira tua,
Ab Insídiis diáboli,

Ježíši, milovníku cudnosti, 
smiluj se nad námi. 

Ježíši, milovníku náš, 
Ježíši, Bože pokoje, 
Ježíši, původce života, 
Ježíši, vzore ctností, 
Ježíši, horliteli duší, 
Ježíši, Bože náš,
Ježíši, útočiště naše, 
Ježíši, otče chudých, 
Ježíši, poklade věřících, 
Ježíši, pastýři dobrý, 
Ježíši, světlo pravé,
Ježíši, moudrosti věčná, 
Ježíši, dobroto neskonalá, 
Ježíši, cesto naše a živote 

náš,
Ježíši, radosti andělů, 
Ježíši, králi patriarchů, 
Ježíši, mistře apoštolů,

Ježíši, učiteli evangelistů,

Ježíši, sílo mučedníků, 
Ježíši, světlo vyznavačů, 
Ježíši, čistoto panen, 
Ježíši, koruno všech Sva

tých,
Milostiv buď. Odpusf nám, 

Ježíši.
Milostiv buď. Uslyš nás, 

Ježíši.
Ode všeho zlého, vysvo

boď nás, Ježíši.
Od všelikého hříchu,
Od hněvu svého,
Od úkladů ďáblových,
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A spiritu fornicatiónis, lí- 
bera nos Jesu.

A mořte perpétua,
A negléctu inspiratiónum 

tuárum,
Per mystérium sanctae in- 

camatiónis tuae,
Per nativitáiem tuam,
Per inféntiam tuam,
Per diviníssimam vitam 

tuam,
Per labóres tuos, ^  
Per agóniam et passiónem 

tuam,
Per crucem et derelictió- 

nem tuam,
Per languóres tuos,
Per mortem et sepultúram 

tuam,
Per resurrectiónem tuam, 
Per ascensiónem tuam,

Per sancfíssimae Euchari- 
stiae institutiónem tuam, 

Per gáudia tua,
Per glóriam tuam,
Agnus Dei, qui tollis pec- 

céta mundi, parce no- 
bis Jesu.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, exáudi nos 
Jesu.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cóta mundi, miserére 
nobis Jesu.

Jesu, audi nos.
Jesu, exáudi nos.

Od ducha smilného, vy
svoboď nás, Ježíši.

Od věčné smrti,
Od nedbání vnuknuti 

tvých,
Skrze tajemství svátého 

vtělení svého,
Skrze narození své,
Skrze dětství své,
Skrze přebožský život 

svůj,
Skrze práce své,
Skrze smrtelnou úzkost a 

utrpení své,
Skrze kříž a opuštěnost 

svou,
Skrze smrtelné mdloby své, 
Skrze smrt a pohřeb svůj,

Skrze zmrtvýchvstání své, 
Sktze nanebevstoupení 

své,
Skrze své ustanovení nej- 

světější Svátosti oltářní, 
Skrze radosti své,
Skrze slávu svou, 
Beránku Boží, jenž sní

máš hříchy světa, od
pusť nám, Ježíši. 

Beránku Boží, jenž sní
máš hříchy světa, vy
slyš nás, Ježíši. 

Beránku Boží, jenž sní
máš hříchy světa, smi
luj se nad námi, Ježíši. 

Ježíši, uslyš nás.
Ježíši, vyslyš nás.
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O r é m u s
Dómine Jesu Christe, 

qui dixísti: Pétite, et ac- 
cipiétis; quaérite, et in- 
veniétis; pulsáte, et ape- 
riétur vobis: quaesumus, 
da nobis peténtibus divi- 
níssimi tui amóris aféc- 
(um, ut te toto corde, ore 
et opere diligámus, et a 
tua nunquam laude ces- 
sémus.

Sancti Nóminis tui, Dó
mine, timórem páriter et 
amórem fac nos habére 
perpétuum; quia nunquam 
tua gubernatióne desfítuis, 
quos in soliditáte tuae di- 
lectiónis instítuis. Qui vi- 
vis et regnas in saeculum 
saeculi. Amen.

Modleme se
Pane Ježíši Kriste, jenž 

js i  řek l: Proste a obdrží
te, hledejte a naleznete, 
tlucte a bude vám otevře
no, prosíme, uděl nám žá
dajícím vroucnost božské 
lásky tvé, abychom tebe 
celým srdcem, ústy i skut
kem milovali a tebe chvá
lili nikdy nepřestávali.

Uděl nám, Pane, aby
chom svaté jméno Tvé 
ustavičně ctili a je  záro
veň i milovali, poněvadž 
nikdy vedení svého neod- 
nímáš těm, které v pevno
sti milování svého vzdělá
váš. Jenž js i  živ a kraluješ 
na věky věkův. Amen.

Litanie Loretánská
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de coelis, Deus, mi

serére nobis.
Fill, Redémptor mundi, 

Deus,- miserére nobis.
Spiritus Sancte, Deus, mi

serére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, 

miserére nobis.

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože, smi

luj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bo

že, smiluj se nad námi. 
Duchu Svatý, Bože, smiluj 

se nad námi,
Svatá Trojice, jeden Bože, 

smiluj se nad námi.
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Sancta Maria, ora pro 
nobis.

Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo vírginum, 
Mater Christi,
Mater divínae grátiae, 
Mater puríssima,
Mater castíssima,
Mater invloláta,
Mater intemeráta,
Mater amábilis,
Mater admirábilis,
Mater boni consílii, 
Mater Creatóris,
Mater Salvatóris,
Virgo prudentíssima, 
Virgo veneránda,
Virgo praedicánda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidélis,
Spéculum iusiítiae, 
Sedes sapiéntiae,
Causa nostrae laetíliae, 
Vas spirituále,
Vas honorábile,
Vas insígne devotiónis.

Rosa mýstica,
Turris Davídica,
Turris ebúrnea,
Domus áurea,
Foederis area, 
jánua coeli,
Stella matutína,
Salus infirmÓTum, 
Refugium peccatórum, 
Consolátrix afflictórum,

Svata Maria, oroduj za 
nás.

Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko božské milosti, 
Matko nejčistší,
Matko nejčistotnější, 
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná, 
Matko lásky hodná,
Matko podivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitele,
Matko Spasitele,
Panno nejmoudřejší, 
Panno ctihodná,
Panno slavná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrné,
Zrcadlo spravedlnosti, 
Stolice moudrosti,
Příčino naší radosti, 
Nádobo duchovní, 
Nádobo počestná,
Nádobo vznešená pobož

nosti,
Růže tajemná,
Věže Davidova,
Věže ze slonové kosti, 
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných, 
Útočiště hříšníků, 
Potěšení zarmoucených,
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Auxílium Chrisfianórum, 
ora pro nobis.

Regína Angelórum, 
Regína Patriarchárum, 
Regína Prophetárum, 
Regína Apostolórum, 
Regína Mártyrum,
Regína Confessórum, 
Regína Vírginum,
Regína Sanctórum om

nium,
Regína sine labe origináli 

concépta,
Regína sacratíssimi Ro- 

sárii,
Regína Pacis,
Agnus Dei, qui tollis pec- 

cála mundi, parce no
bis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, exáudi nos, 
Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, miserére 
nobis.

ý . Ora pro nobis, sancta 
Dei Génitrix.

8 .  Ut digni efficiámur pro- 
missiónibus Christi.

O r é m u s
Concéde nos fámulos, 

tuos, quaesumus Dómine 
Deus, perpétua mentis et 
córporis sanitáte gaudére: 
et gloriósa beátae Maríae 
semper Vírginis, interces- 
sióne, a praesénti liberári

Pomocnice křesťanů, oro
duj za nás.

Královno andělů, 
Královno patriarchů, 
Královno proroků, 
Královno apoštolů, 
Královno mučedníků, 
Královno vyznavačů, 
Královno panen,
Královno všech Svatých,

Královno bez poskrny hří
chu prvotního počaté,' 

Královno posvátného Rů
žence,

Královno míru,
Beránku Boží, jenž sní

máš hříchy světa, od
pusť nám, Pane. 

Beránku Boží, jenž sní
máš hříchy světa, uslyš 
nás, Pane.

Beránku Boží, jenž sní
máš hříchy světa, smi
luj se nad námi. 

t .  Oroduj za nás, svátá 
Boží Rodičko.

8 - Abychom hodni učiněni 
byli zaslíbeni Kristových.

M o d l e m e  s e  
Popřej nám služební

kům svým, prosíme, Pane 
Bože, abychom se těšili 
ze stálého zdraví duše a 
těla a na slavnou přímlu
vu blahoslavené Marie, 
vždy Panny, od zármutku
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trlstitia, et etérna pérfrui nynějšího života vysvobo- 
laetítia. Per Christum Dó- zeni byli a věčné požívali 
minum nostrum. Amen. radosti. Skrze Krista Pána 

našeho. Amen.

Litanie k svátému Josefu
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos.
Pater de coelis, Deus, mi- 

serére nobis.
Fili, Redémptor mundi, 

Deus, miserére nobis. 
Spiritus Sancte, Deus, mi

serére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, 

miserére nobis.
Sancta Maria, ora pro 

nobis.
Sancte joseph,
Proles David ínclyta, 
Lumen Patriarchérum, 
Dei Genitrícis sponse, 
Custos pudíce Vírginis, 
Filii Dei nutrítie,
Christi defénsor sédule, 
Almae Famíliae praeses, 
joseph iustíssime,
Joseph castíssime, 
Joseph prudeniíssime, 
Joseph fortíssime,
Joseph obedientíssime, 
Joseph fldelíssime, 
Spéculum patiéntiae,

Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, smiluj se nad námi. 
Pane, smiluj se nad námi. 
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
O tče s nebes, Bože, smi

luj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bo

že, smiluj se nad námi. 
Duchu Svatý, Bože, smi

luj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, 

smiluj se nad námi. 
Svatá Maria, oroduj za 

nás.
Svatý Josefe,
Slavný potomku Davidův, 
Světlo patriarchů, 
Ženichu Rodičky Boží, 
Cudný strážce Panny, 
Pěstoune Syna Božího, 
Bedlivý ochránce Kristův, 
Hlavo svaté Rodiny, 
Josefe nejspravedlivější, 
Josefe nejčistotnější, 
Josefe nejmoudřejší, 
Josefe nejstatečnější, 
Josefe nejposlušnější, 
Josefe nejvěrnější, 
Zrcadlo trpělivosti,
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Amátor paupertátis, 
pro nobis.

Exémplar opificum, 
Domésticae vitae de< 
Custos vírginum, 
Familiárum cólumen, 
Solátium miserórum, 
Spes aegrotántium, 
Patrone moriéntium, 
Terror daemonum, 
Protéclor sanctae Ecclé- 

siae,
Agnus Dei, qui tollis pec- 

cáta mundi, parce no
bis, Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, exáudi nos, 
Dómine.

Agnus Dei, qui tollis pec- 
cáta mundi, miserére 
nobis.

ý . Constítuit eum domi
nům domus suae.

Et principem omnis 
possessiónis suae.

O r é m u s
Deus, qui ineffábili pro- 

vidéntia beátum Joseph 
sanciíssimae Genitrícis 
tuae sponsum elígere di- 
gnátus es: praesta, quae- 
sumus; ut quem protectó- 
rem venerámur in terris, 
intercessórem habére me- 
reámur in coelis: Qui vi- 
vis et regnas in saecula 
saeculórum. Amen.

ra Milovníče chudoby, oro
duj za nás.

Vzore dělníků, 
i, Ozdobo života domácího, 

Ochránce panen,
Oporo rodin,
Útěcho ubohých.
Naděje nemocných, 
Patrone umírajících. 
Postrachu zlých ! duchů. 
Záštito Cirkve svaté.

Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, od
pusť nám, Pane. 

Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, vy
slyš nás, Pane.

Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, smi
luj se nad námi.

Ustanovil ho pánem 
domu svého.

Ijt. A správcem všeho 
statku svého.

M o d l e m e  s e  
Bože, který jsi nevý

slovnou prozřetelnoslí svá
tého Josefa za snoubence 
nejsvětější Rodičky své 
vyvolili ráčil, dej, prosí
me, abychom toho, je jž  
uctíváme jako ochránce 
na zemi, zasloužili si míti 
přímluvcem v nebi. Jenž 
jsi živ a kraluješ na věky 
věkův. Amen.
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O SV. Z PO V ĚD I

Svátost Pokání jest nesmírným dobrodiním Božím. 
Hříšníku zjednává odpuštění hříchů, kterých se po 
křtu sv. dopustil, a smiřuje je j opět s Bohem. Nevě
domí získávají v ní vědomosti potřebné k správnému 
a dokonalému životu, lehkomyslní a nedbalí jsou po
bízeni k větší horlivosti, úzkostliví uklidňováni, zpupní 
varováni, zarmoucení potěšováni, rozdvojení smiřo
vání, škody odčiňovány. Všecko, čeho jest k doko
nalému a bohulibému životu potřebí, získáváme při 
dobré sv. zpovědi.

Platně sv. zpověď koná, kdo na sebe žaluje a ne- 
zamlčí vědomě žádného těžkého hříchu. Zpověď, při 
které se schválně nebo z velké nedbalosti nevyjeví 
některý těžký hřích, je  svatokrádežná a hříšník svo
lává na sebe ještě nové těžké tresty Boží.

Smrtelného čili těžkého hříchu se dopouští ten, 
kdo v nějaké důležité věci dobrovolně přestupuje 
přikázání Boží nebo církevní, ačkoliv měl při činu 
vědomí, že je  takový skutek Bohem přísně zakázán.

Těžce hříšným může býti nejenom skutek, ale i my
šlenka, při níž se někdo dobrovolně zdržuje a zlou žá
dost vzbuzuje. To jest si pamatovali zvláště při hříších 
proti Čislotě. Těžce hřeší také len, kdo nekoná ně
kterou svou povinnost, ke které je  těžce zavázán (na 
př. kdo bez důležité příčiny zanedbává v neděli nebo 
zasvěcený svátek mši sv., když rodičové nevěnují po
třebné péče svým dítkám).

U těžkých hříchů je  nutno udati vždycky také počet 
nebo okolnost, která jeden druh hříchů mění v jiný 
(na př. krádež na posvátném místě je  svatokrádeží, 
hřích proti čistotě s osobou příbuznou je  krvesmil- 
stvem, s osobou vdanou nebo ženatou cizoložstvím).

Lehkých hříchů není třeba ve zpovědi udávali, ale 
jest to neobyčejně užitečno a hříšník snadným způ
sobem získává odpuštění hříchů i trestů. Je-li někdo
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v pochybách, je-li jeho hřích těžký nebo lehký, musí 
je j udati ve sv. zpovědi.

Snaž se, aby tvoje sv. zpověď byla upřímná, neboř 
před Bohem není nic skrytého. Pečlivě se na ni 
připrav, bez zbytečné však úzkostlivosfi.

Zpytování svědomí
Vzývej Ducha Svatého, aby osvítil mysl tvou a tys 

mohl poznati, čím js i urazil Boha, který s takovou 
láskou o tebe pečuje a s takovou shovívavostí čeká, 
až se k němu vrátíš. Potom uvaž následující a po
dobné otázky a upřímně si na ně odpověz.

Desatero Božích přikázání
P r v n í  p ř i k á z á n í .  Modlil jsem  se ráno, v po

ledne a večer? Zanedbal jsem  dlouhou dobu mod
litbu? Byl jsem při modlitbách dobrovolně roztržitý? 
Pochyboval jsem dobrovolně o pravdách katolické 
víry? Mluvil jsem  proti víře? Poslouchal rád takové 
řeči? Četl jsem nevěrecké noviny a knihy? Dával 
je  čisti jiným? Navštěvoval jsem  nevěrecké schůze? 
Styděl jsem  se za svou víru? Byl jsem  pověrčivý? 
Zoufal jsem v milosrdenství Boží? Opovážlivě jsem 
na ně spoléhal a hřešil? Reptal jsem proti Bohu 
a jeho Prozřetelnosti? Byl Jsem v neštěstí a proti
venství malomyslný a netrpělivý?

D r u h é  j př i kázání .  Vyslovoval jsem lehkomyslně 
jméno Boží? Jeho Svatých? Klel jsem ? Posmíval 
jsem se svátým věcem? Přísahal jsem bez potřeby? 
Křivě? Slibu jsem nesplnil?

T ř e t í  p ř i k á z á n í .  Konal jsem  v neděli a zasvě
cené dny bez potřeby služebné práce? Zameškal 
jsem vlastní vinou v těch dnech mši sv.? Přišel jsem 
pozdě na mši sv.? Předčasnějsem  odešel? Byl jsem 
při mši sv. dobrovolně roztržitý a nepozorný? Dal 
jsem  v kostele pohoršení?
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Č t v r t é  p ř i k á z á n í .  Byl jsem neuctivý k rodí* 
čum, učitelům, představeným ? Byl jsem k nim vzdo
rovitý, nelaskavý, hrubý, umíněný? Neposlouchal 
jsem  je  v tom, v čem mi mohou poroučeli? Bil jsem 
je ?  Přál jsem jim smrti? Byl jsem vůči duchovní 
nebo světské vrchnosti vzdorovitý? Nesnášel jsem se 
se sourozenci ? Hádal jsem se s nimi ? Hněval ? Svá
děl je  ke zlému? — Staral jsem se o výchovu svých 
dítek (podřízených)? Trpěl jsem jim něco zlého 
(špatnou společnost, nedovolenou známost, zlou pří
ležitost)?

P á t é  p ř i k á z á n í .  Uškodil jsem někomu na těle? 
na zdraví? Bitím, poraněním? Rval jsem  se?  Hádal 
jsem se?  Popouzel jsem k zlosti, hněvu a nenávisti 
vůči jiným? Byl jsem pomstychtivý? Žil jsem  v ne
přátelství? Přál jsem  jinému zlé? Uškodil jsem ně
komu na duši? Pohoršil jsem  jin é? Dal jsem  špatný I 
příklad? Sváděl k hříchu radou, svolením, chválením , 
zlého, podněcováním? Scházel jsem se se špatnými 
lidmi?

Š e s t é  a d e v á t é  p ř i k á z á n í .  Myslil jsem se 
zalíbením na necudné věci? Vyvolával jsem  dobro- , 
volně nečisté pocity? Žádal jsem si něco nemravného | 
viděti, slyšeli, konali? Mluvil, poslouchal, zpíval, četl, 
díval jsem se se zalíbením na necudné věci (bio- 1 
graf, divadlo) ? Dotýkal jsem  se neslušně sám sebe ? 
jiných? Činil jsem něco nemravného sám? S jinými? 
Dopustil jsem, aby jiní se ke mně nemravně cho- | 
váli? Měl jsem hříšné styky a známosti? Dopustil 
jsem se nemravných zvráceností (perversity)? Zhřešil 
jsem proti povinnosti manželské?

S e d m é  a d e s á t é  př i kázání .  Kradl jsem ? P o
škodil jsem cizí majetek? Podváděl jsem ? Užíval, 
špatných měr a vah? Dodával jsem špatné zboží? ] 
Nepracoval jsem  poctivě? Žádal jsem přemrštěné < 
ceny? Zpronevěřil jsem  co ? Nahradil jsem škodu? j 
Utrácel jsem  lehkovážně svůj majetek?
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O s m é  p ř i k á z á n í .  Lhal jsem ? Uškodil jsem 
někomu svou lží? Přetvařoval jsem  se?  Nadával 
jsem Jiným ? Utrhal jsem na cti? Zjevoval jsem bez 
nutné příčiny chyby druhých? Pomlouval jsem je ?  
Podezříval? Odsuzoval?

P a tero  p řikázán í c írk ev n ích . Postil jsem se 
v ustanovené dny? Přijal jsem  o Velikonocích platně 
sv. Svátosti? Zúčastnil jsem se v nedovolený čas 
zakázaných zábav (tanců)?

Sedm  hlavních hřích ů . Byl jsem pyšný? Ješitný? 
Marnivý? Opovrhoval jsem  jinými? Upoutával jsem 
své srdce hříšným způsobem k vezdejším statkům? 
Dával jsem  almužnu? Byl jsem  nepřející? Závistivý? 
Škodolibý? Opíjel jsem se? Byl jsem  lenivý v učení, 
práci, modlitbě?

Stav ovské povin nosti. Jak jsem  plnil své povin
nosti jako svobodný, ženatý (vdaná), vdovec (vdova), 
představený, chlebodárce, zaměstnanec?

Který je  můj obyčejný hřích?

Vzbuzení lítosti a dobrého předsevzetí
Nejdůležitější částkou Svátosti pokání je  lítost. Bez 

ní nejsou hříšníku odpuštěny jeho hříchy, i kdyby 
kněz nad ním vyslovil rozhřešení. Pros tedy Pána 
Boha, aby obměkčil tvé srdce. Mysli na ohyzdnost 
hříchu, kterým se špatně odvděčuješ Bohu, který tě 
stvořil, vykoupil a posvěcuje; na tresty v Pekle, které 
pro své hříchy zasluhuješ, a na krásu Nebe, jež jimi 
ztrácíš. Máš-li jenom lehké hříchy na svědomí, mysli 
na muka duše v Očistci.

Umiň si, že všecko napravíš, škody nahradíš, pří
ležitostem ke hříchu se vyhneš, hříšné známosti pře
rušíš, že se budeš ovládat, užívat prostředků k ná
pravě, vykonáš uložené pokání.
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Zpověď
U zpovědnice buď soustředěný a pokorně si veď. 

Trpělivě čekej, až na tebe dojde řada. Nechoď tak 
blízko, abys slyšel zpověď druhých. Zaslechneš-li 
však náhodou něco, js i pod hříchem zavázán s nikým 
o slyšeném nemluviti.

Ve zpovědnici poklekni, poznamenej se křížem a 
když obdržíš požehnání, řekni: „Zpovídám a vyzná
vám se Bohu všemohoucímu a vám, O lče duchovní, 
že jsem  od své poslední zpovědi, která se stala . . .  
(na př. před měsícem, rokem), těchto hříchů se 
dopustil."

Hříchy svoje říkej pomalu, zřetelně, ale ne nahlas. 
Buď upřímný, pokorný, neužívej neslušných slov. Ne
mluv zbytečné věci o chybách druhých, nýbrž mysli 
stále na to, že se máš zodpovídali za své vlastní 
svědomí. Máš-li něco těžkého nebo zahanbujícího 
na srdci, řekni to nejprve.

Ukonči své vyznání těmito slovy: „Těchto a všech 
svých nevědomých hříchů srdečně lituji a polepšení 
slibuji. Žádám vás, ctihodný Otče, za spasitelné po
kání a kněžské rozhřešení."

Kněz má povinnost položití ti otázky, je-li toho 
k úplnosti zpovědi třeba; odpovídej mu ochotně a 
pravdivě, jeh o  napomenutí přijímej rád a s důvěrou. 
Rozhřešení přijmi v pokorné zbožnosti; jest to nej
důležitější okamžik ve svátosti Pokání.

Po sv. zpovědi poděkuj Bohu vroucně za obdržené 
odpuštění a vykonej pokud možno hned uložené pokání. 
Vzývej Pannu Marii a všecky svaté za je jich  ochranu.

P ře d  sv. P řijím á n ím
Vzbuzení Víry

Věřím v tebe, pravý, ve třech osobách jediný Bože, 
Otče, Synu a Duše Svatý, jenž jsi všecko stvořil,
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všecko zachováváš a spravuješ, jenž dobré odmě
ňuješ a zlé tresceš. Věřím, že Syn Boží se vtělil, 
aby nás vykoupil, a že Duch Svatý svou milostí nás 
posvěcuje. Věřím, že duše naše nesmrtelná, milost 
pak Boží nám ke spáse nevyhnutelně potřebná jest. 
Věřím a vyznávám všecko, čemu Ježíš Kristus učil, 
co svati apoštolé kázali a čemu svátá římsko-kato- 
lická Církev věřili velí. Tomu všemu věřím, protože 
jsi, Bože, věčná a neskonalá pravda a moudrost, 
kteréž nelze, aby oklamala, aniž lze, aby byla okla
mána. Bože, rozmnož víru moul

Vzbuzení Naděje
Doufám, Bože, a důvěřuji se pevně, že mi pro 

zásluhy Ježíše Krista ráčíš dáti spásu věčnou, kterou 
jsi přislíbil všem, kdož tvá přikázání zachovávají. 
Proto doufám od tebe, že mi odpustíš hříchy mé i 
dáš všechny potřebné milosti, abych si zasloužil 
věčnou blaženost. Toto všecko doufám od tebe, po
něvadž js i všemohoucí, nejvýš dobrotivý, milosrdný 
a věrný a proto splniti můžeš a chceš, co js i při
slíbil. V této naději chci žiti a  umříti. Bože, posilni 
naději moul

Vzbuzení Lásky
Bože a Pane můj 1 Miluji tě z celého srdce svého 

a ze vší síly své, protože js i tak neskonale slavný, 
dobrý a dokonalý. Ty, věčný Otče, stvořil js i všecko, 
i také mne. Ty, Pane Ježíši, jsi mne na kříži vy
koupil, ty, Duše Svatý, mne posvěcuješ. Zdaž je  
možná láska větší, než jest láska tvá! Trojjediný 
Bože, dej mi, bych tě nade všecko miloval, poně
vadž ty jsi mne od věčnosti miloval a nade všechno 
lásky hoden jsi. A miluj i-li tebe, kterak bych mohl 
nemilovali toho, jehož milovali mi kážeš? Jest to 
bližní můj. Každého člověka, přítele i nepřítele, chci
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milovati jako sebe samého pro tebe a v tobě, ukři
žovaný Ježíši můj! V této svaté lásce k tobě a bliž
nímu dej mi žiti a umříti, i všecko raději trpěti, než 
jediným hříchem zarmoutiti tvé srdce láskou planoucí. 
Bože, rozněcuj ve mně tuto lásku k tobě vždy víc a 
více i dej, abych v této lásce s tebou spojen setrval 
na věky. Amen.

Vzbuzení d okonalé líto s ti

Bože můj, jelikož js i svrchovaně dokonalý, nesko
nale dobrý, proto tě miluji nade všecko; a poněvadž 
tě miluji, proto lituji srdečně všech svých hříchů a 
mám je  v největší nelibosti, neboř jsem jimi tebe, 
neskonalou Dobrotu, urazil a rozhněval. Odpusť mi; 
s pomocí tvé milosti již nikdy tebe, Bože lásky nej
hodnější, hříchem nechci rozhněvati.

P o sv. P ř ijím á n í
Ježíši, již  js i ke mně přišel, již js i v mém srdci. 

Pozdravuji tě, milý Spasiteli 1 Klaním se ti, objímám 
tě, vinu tě k svému srdci. Děkuji ti, že js i ráčil do 
mého ubohého srdce zavítati. Maria, můj svátý An
děle Strážný, moji svati patronové, vzdávejte díky 
Pánu Ježíši za mne!

Dobrý Ježíši, tys se mi zcela daroval, také já  se 
ti zcela daruji, a proto chci od této chvíle tvým, 
zcela tvým býti. Chci, aby moje duše zcela tobě 
náležela, by mé tělo, všecky mé mohutnosti, mé smysly 
jen  tobě sloužily a jen  tobě líbiti se snažily. Tobě, 
Ježíši, zasvěcuji všecky své myšlenky, svá přání, své 
náklonnosti, své řeči, své skutky, svůj celý život. 
Dosti dlouho jsem tě urážel, tohoto dne a ostatních 
dní svého života chci zcela k tomu použiti, bych tě 
miloval. Čiň se mnou a se vším, co mého jest, jak 
se ti líbí.
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Blahoslavená Rodičko Boží, ty jsi nám Spasitele 
s nebe přivolala; tvým prostřednictvím dostalo se i 
mně té nevýslovné milosti, že týž Spasitel do srdce 
mého sestoupil. Proto sjednocuji se s pocity, jimiž 
oplývala duše tvá, když jsi Boha ve svém lůně cho
vala, a v nadšeném chvalozpěvu, jenž tehdy vytryskl 
ze srdce tvého, volám:

.Velebí duše má Hospodina, a duch můj zaplesal 
v Bohu, Spasiteli mém, že vzhlédl na ponížení slu
žebnice své, neboř aj, od této chvíle blahoslavili mě 
budou všecka pokolení. Neboř veliké věci učinil mi 
ten, jenž jest mocný; a svaté jest jméno jeho a mi
losrdenství jeho trvá od pokolení do pokolení, těm, 
kteří se ho bojí. On učinil mocné věci ramenem 
svým. Rozptýlil pyšné smýšlením srdce jejich, sesadil 
mocné s trůnu a povýšil nízké. Lačné naplnil do
brými věcmi, a bohaté propustil prázdné. Ujal se 
Israele, služebníka svého, pamětliv svého milosrden
ství, jakož byl mluvil k otcům našim, s hledem 
k Abrahamovi a potomstvu jeho na věky.*

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jakož bylo na 
počátku, i nyní i vždycky, a na věky věkův. Amen.

Duše Kristova, posvěť mne,
Tělo Kristovo, uzdrav mne,
Krvi Kristova, napoj mněl 
Vodo z boku Kristova," obmyj mne. 
Umučení Kristovo, síliž mne!
O dobrý Ježíši, vyslyš mne!
Ve své rány ukryj mne,

' odloučit nedej od sebe, 
úkladu zlého uchraň mě!
V hodině smrti navštiv mne, 
přijití k sobě přikaž mně, 
na nebi věčně ať chválím tě 
na věky věkův! Amen.
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Modlitba sv. Růžence
Růženec je  modlitba, kterou se zvláště uctívá Panna Maria. 

Tato modlitbo je  zároveň rozjímáním o vtěleni, utrpení a oslovení 
Ježíši Krista. V nynějším uspořádáni pochází od sv. Dominika, 
zakladatele řádu kazatelského; je jí  počátky sahají však až do 
V. století.

Růženec se nazývá také mariánským žaltářem, nebof jako tento 
se skládá ze ISO žalmů Davidových, tak celý růženec pozůstává 
ze 150 pozdraveni andělských (Zdrávasů). Dělí se na 15 oddílů 
(desátků) po 10 Zdrávasech. Každý desátek počíná chválou na 
Nejsv. Trojici (Sláva Otci t Synu . . .) a Otčenášem. Při jednot* 
livých desátcích rozjímá se některé tajemství ze života Páně a 
Panny Marie. Podle těchto tajemství rozeznává se trojí Růženec: 
radostný, bolestný a slavný. Každá tato část Růžence počíná 
úvodní modlitbou: apoštolským Vyznáním viry, Otčenášem a tro
jím Zdrávasem.

Modlitba Růžence je  výbornou modlitbou pro všecky stavy, nebof 
uspokojí I člověka prostého I vzdělance. Ten, kdo miluje Matku 
Boží, opakuje rád slova andělského pozdravení, nebof mu Jsou 
drahá. Nábožná modlitba Růžence přináší ctitelům Panny Marie 
zvláštní milosti, umlčuje Peklo, znemožňuje hříchy, posiluje ctnosti, 
odvádí srdce od tohoto světa, rozmnožuje touhu po Nebi a vymáhá 
odpuštění a milosrdenství od Boha.

Růženec Je obdařen přehojnými odpustky.

Úv o d
Věřím v Boha. Otče náš. Zdrávas Maria.

1. Který v nás Víru rozmnož.
2. Který v nás Naději posilniž.
3. Který v nás Lásku roznítiž.

T a j e ms t v í  R ů ž e n c e  r a d o s t n é h o
Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala.

2. S  kterým jsi, Panno, sv. Alžbětu navštívila.
3. Kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila.
4. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.
5. Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla.

T a j e m s t v í  R ů ž e n c e  b o l e s t n é h o
1. Který se pro nás krví potil.
2. Který pro nás bičován byl.
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3. Který pro nás trním korunován byl.
4. Který pro nás těžký kříž nesl.
5. Který pro nás ukřižován byl.

T a j e ms t v í  R ů ž e n c e  s l a v n é h o
1. Který z mrtvých vstal.
2. Který na Nebe vstoupil.
3. Který Ducha Svatého seslal.
4. Který tě, Panno, na Nebe vzal.
5. Který tě, Panno, na Nebi korunoval.

Anděl Páně
V. Anděl Páně zvěstoval Marii.
$ .  A počala z Ducha Svatého.

Zdrávas Mar i a. . .
Uf. (I řekla Maria:) Aj, já  dívka Páně.

Staniž mi se podle slova tvého.
Zdrávas Mar i a . . .  

t .  A Slovo tělem stalo se.
A přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria . . .
t .  Oroduj za nás, Svatá Boží Rodičko.
$ .  Abychom hodni učiněni byli zaslíbeni Kristových.

M o d l e m e  s e
Milost svou, prosime, Páně, v mysl naši vlej, aby

chom, kteři jsme zvěstováním Andělovým vtělení 
Krista, Syna tvého, poznali, skrze umučeni jeho a 
křiž k slávě vzkříšení přivedeni byli. Skrze téhož 
Krista Pána našeho.

&. Amen.
V době velikonoční říká se místo Anděl Páně následující modlitbo:

Královno Nebes, vesel se, aleluja,
Neboř ten, jehož js i zasloužila nosili, aleluja,
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Povstal, jak byl řekl, aleluja,
Pros za nás Boha, aleluja.
Hí. Raduj a vesel se, Panno Maria, aleluja.
1£. Neboť Pán vstal vpravdě, aleluja.

M o d l e m e  s e
Bože, jenž jsi zmrtvýchvstáním Syna svého Páni 

našeho Ježíše Krista svět obveseliti ráčil, uděl, pro 
símě, abychom skrze jeho Rodičku Pannu Marii dc 
sáhli radosti života věčného. Skrze téhož Krista Pánj 
našeho.

•1$. Amen.
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