
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Is. 45, 8) Roráte, 
cæli, désuper, et nubes pluant 
justum: aperiátur terra, et 
gérminet Salvatórem. (Ps. 18, 
2) Cæli enárrant glóriam Dei: 
et ópera mánuum ejus an-
núntiat firmaméntum. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Excita, quǽsu-
mus, Dómine, poténtiam tu-
am, et veni, et magna nobis 
virtúte succúrre; ut per auxí-
lium grátiæ tuæ, quod nostra 
peccáta præpédiunt, indul-
géntia tuæ propitiatiónis 
accéleret. Qui vivis et regnas. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Isaiáš 45, 8) Rosu 
dejte, nebesa, shůry a 
oblakové, dštěte Sprave-
dlivého; otevři se, země, a 
vypuč Spasitele. (Žalm 18, 2)
Nebesa vypravují slávu Boží 
a díla rukou jeho hlásá 
obloha. V. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Vzbuď, prosí-
me, Pane, moc svou a přijď, a 
silou velikou nám přispěj, 
aby pomocí milosti Tvé, co 
hříchy naše zdržují, shovíva-
vé slitování Tvé uspíšilo. Jenž 
žiješ a kraluješ s Bohem Ot-
cem v jednotě. 
 
ČTENÍ z prvního listu sv. 

TICHÁ MODLITBA – Na pří-
tomné oběti, prosíme, Pane, 
usmířen shlédni, aby prospí-
valy i naší zbožnosti i spáse. 
Skrze Pána našeho Ježíše Kri-
sta, Syna tvého. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Isaiáš 7, 14)
Hle, Panna počne a porodí 
syna a jméno jeho bude slouti 
Emanuel. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijavše da-
ry, prosíme, Pane, aby s opě-
továním tajemství vzrůstalo i 
uskutečnění naší spásy. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. 

SECRETA – Sacrifíciis præ-
séntibus, quǽsumus, Dómi-
ne, placátus inténde: ut et de-
votióni nostræ profíciant et 
salúti. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum. 
 
COMMUNIO (Is. 7, 14) Ecce, 
Virgo concípiet, et páriet 
fílium: et vocábitur nomen 
ejus Emmánuel. 
 
POSTCOMMUNIO – Sump-
tis munéribus, quǽsumus, 
Dómine: ut, cum fequentatió-
ne mystérii, crescat nostræ 
salútis efféctus. Per Dómi-
num nostrum. 
 

Čtvrtá neděle adventní 
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Texty ke mši svaté 

Jeden pouze je Spravedlivý, jeden jen bez hříchu. Ten může za nás zaplatiti 
výkupné, aby se nám otevřely opět brány ztraceného Nebe! Jak něžně po Něm 
úpěl Prorok Isaiáš a s ním očekávající lidstvo! Takovou něžnou touhu Bůh 
nenechá nikdy oslyšenu! Tak máme také toužiti po Ježíši v Nejsvětější Svátosti! 
Modleme se s Církví, aby Bůh svou Milostí odstranil ty překážky, jež zabraňují, 
aby Pán k nám mohl přijíti! 
Epištola: O včerejší sobotě byli svěceni vyvolení věřící na sluhy Boží. Dnes jim 
Církev slovy sv. Pavla předvádí důstojnost jejich úřadu a nabádá je k věrnému 
plnění jejich povinností. Toto napomenutí platí i pro ostatní věřící, neboť věrné 
vykonávání povinností nás uschopňuje k dokonalé přípravě na příchod Kristův 
ve sv. Přijímání i k poslednímu Soudu. 
Evangelium: Připravme cestu Páně a vyplňme upřímnou lítostí údolí 
zanedbaných povinností k Bohu, k bližnímu a k sobě! Snesme skromností a 
pokorou pahrbky své pýchy, nadutosti a povyšování se nad druhé. Veďme 
cestu svého srdce přímo ke svému nejvyššímu cíli a nebluďme vědomě 
oklikami! Uhlaďme drsnost své povahy láskou obětavou a milosrdnou! Pak 
můžeme být jisti, že Pán k nám zavítá a obdaruje nás hojnou milostí. 



 

EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(3, 1-6). 
Roku patnáctého panování 
císaře Tiberia, když Pontius 
Pilát spravoval Judsko a He-
rodes byl tetrarchou v Galilei, 
Filip pak, bratr jeho, tetrar-
chou krajiny iturejské a tra-
chonitské, a Lysanias tetrar-
chou abilínským, za nejvyš-
ších kněží Annáše a Kaifáše 
stalo se slovo Hospodinovo 
k Janovi, synu Zachariášovu, 
na poušti. I přišel do veškeré 
krajiny jordánské a kázal 
křest pokání na odpuštění 
hříchů, jakož psáno jest 
v knize řečí Proroka Isaiáše: 
Hlas volajícího na poušti: 
Připravte cestu Páně, přímé 
čiňte stezky jeho; každé údolí 
budiž vyplněno a každá hora 
i pahrbek budiž ponížen, a 
místa křivá buďtež přímými 
a místa drsná cestami 
rovnými: a veškeré lidstvo 
uzří spásu Boží. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Lukáš 1, 28)
Zdráva’s, Maria, milosti plná; 
Pán s tebou. Požehnaná ty’s 
mezi ženami a požehnaný 
plod života tvého. 

Pavla Apoštola ke Korint-
ským (4, 1-5). 
Bratři! Tak suď každý o nás, 
jako o služebnících Kristo-
vých a správcích tajemství 
Božích. Tu se však vyžaduje
na správcích, aby každý byl 
shledán věrným. Mně pak 
pramálo záleží na tom, abych 
byl souzen od vás nebo od 
soudu lidského, však ani sám 
sebe nesoudím; vždyť ničeho 
si nejsem vědom, ale tím nej-
sem ospravedlněn; ten však, 
jenž mě soudí, jest Pán. Proto 
nesuďte před časem, doka-
vad nepřijde Pán, jenž nejen 
osvítí věci skryté v temnosti,
nýbrž i na jevo uvede rady 
srdcí; a tehdy se dostane 
chvály každému od Boha. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 144, 18 
a 21) Blízko jest Pán všem, 
kdož jej vzývají, všem,      
kdož vzývají jej v pravdě.     
V. Chválu Hospodinu hlásej-
tež ústa moje a všecko        
tělo blahoslav jeho svaté 
jméno. 
Aleluja, aleluja. V. Přijď, 
Pane, a neprodlévej; odpoutej 
lid svůj israelský od hříchů. 
Aleluja.  

Apóstoli ad Corínthios (I, c. 4, 
1-5). 
Fratres: Sic nos exístimet ho-
mo, ut minístros Christi, et 
dispensatóres mysteriórum 
Dei. Hic jam quǽritur inter 
dispensatóres, ut fidélis quis 
inveniátur. Mihi autem pro 
mínimo est, ut a vobis júdi-
cer, aut ab humáno die: sed 
neque me ipsum júdico. Nihil 
enim mihi cónscius sum: sed 
non in hoc justificátus sum: 
qui autem júdicat me, Dómi-
nus est. Itaque nolíte ante 
tempus judicáre, quoadúsque 
véniat Dóminus: qui et 
illuminábit abscóndita tene-
brárum, et manifestábit con-
sília córdium: et tunc laus erit 
unicuíque a Deo. 
 
GRADUALE (Psalm. 144, 18 
et 21) Prope est Dóminus óm-
nibus invocántibus eum, óm-
nibus, qui ínvocant eum in 
veritáte. V. Laudem Dómini 
loquétur os meum: et bene-
dícat omnis caro nomen san-
ctum ejus. 
Allelúja, allelúja. V. Veni, 
Dómine, et noli tardáre: 
reláxa facínora plebis tuæ 
Israel. Allelúja. 

EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (3, 1-6). 
Anno quintodécimo impérii 
Tibérii Cǽsaris, procuránte 
Póntio Piláto Judǽam, tetrár-
cha autem Galilǽæ Hérode, 
Philíppo autem fratre ejus tet-
rárcha Iturǽæ et Trachoníti-
dis regiónis, et Lysánia Abilí-
næ tetrárcha, sub princípibus 
sacerdótum Anna et Cáipha: 
factum est verbum Dómini 
super Joánnem, Zacharíæ fíli-
um, in desérto. Et venit in 
omnem regiónem Jordánis, 
prædicans baptísmum pæni-
téntiæ, in remissiónem pecca-
tórum, sicut scriptum est in 
libro sermónum Isaíæ Pro-
phétæ: Vox clamántis in de-
sérto: Paráte viam Dómini: 
rectas fácite sémitas ejus: om-
nis vallis implébitur: et omnis 
mons et collis humiliábitur: et 
erunt prava in dirécta, et ás-
pera in vias planas: et vidébit 
omnis caro salutáre Dei. 
 
OFFERTORIUM (Luc. 1, 28)
Ave, María, grátia plena: 
Dóminus tecum: benedícta tu 
in muliéribus, et benedíctus 
fructus ventris tui. 


