
 

INTORITUS – Gaudeámus 
omnes in Dómino, diem fes-
tum celebrántes sub honóre 
beáti Jósaphat Mártyris: de 
cujus passióne gaudent 
Angeli et colláudant Fílium 
Dei. (Ps. 32, 1) Exsultáte, justi, 
in Dómino: rectos decet 
collaudátio. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Excita, quǽsu-
mus, Dómine in Ecclésia tua 
Spíritum, quo replétus beátus 
Jósaphat Martyr et Póntifex 
tuus ánimam suam pro óvi-
bus pósuit: ut, eo intercedén-
te, nos quoque eódem Spíritu 
moti ac roboráti, ánimam 
nostram pro frátribus pónere 
non vereámur. Per Dóminum 
nostrum… in unitáte ejúsdem 
Spíritus Sancti. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Hebr. (5, 1-6). 
Fratres: Omnis póntifex ex 
homínibus assúmptus, pro 
homínibus constitúitur in iis, 
quæ sunt ad Deum: ut ófferat 
dona, et sacrifícia pro peccá-
tis: qui condolére possit iis, 
qui ignórant et errant: quóni-
am et ipse circúmdatus est 
 

VSTUP – Radujme se všichni 
v Pánu, oslavujíce svátek na 
počest svatého Josafata, Mu-
čedníka, z jehož vítězného 
utrpení se radují Andělé a 
chválí Syna Božího. (Ž. 32, 1) 
Plesejte, spravedliví, v Pánu; 
dobrým přísluší chváliti. V. 
Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Vzbuď, prosí-
me, Pane, v Církvi své Du-
cha, jímž naplněn byv svatý 
Josafat, Mučedník a Biskup 
tvůj, život svůj za všecky po-
ložil, abychom na jeho pří-
mluvu také my tímtéž Du-
chem vedeni a posíleni jsou-
ce, nezdráhali se za bratry 
položiti svůj život. Skrze 
Pána našeho… v jednotě 
téhož Ducha Svatého. 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola k Židům (5, 1-6). 
Bratři! Každý velekněz, jsa 
brán z lidí, ustanovuje se pro 
lidi ve věcech, které 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  
 

K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 10, 14) 
Já jsem pastýř dobrý, a 
znám ovce své a znají mne 
mé. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Pane, nechť 
nám udělí ducha síly tato 
nebeská hostina, která živila 
stále život svatého Josafata, 
Mučedníka tvého a Biskupa, 
pro čest Církve až k vítězství. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého, jenž 
s tebou žije. 

COMMUNIO (Joann. 10, 14) 
Ego sum pastor bonus: et 
cognósco oves meas, et 
cognóscunt me meæ. 
 
POSTCOMMUNIO – Spí-
ritum, Dómine, fortitúdinis 
hæc nobis tríbuat mensa 
cæléstis: quæ sancti Jósaphat 
Mártyris tui atque Pontíficis 
vitam pro Ecclésiæ honóre 
júgiter áluit ad victóriam. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
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život za své ovce. Nájemník 
však a ten, kdo není pravý 
pastýř, jehož nejsou ovce 
vlastní, vida vlka, an jde, 
opouští ovce a utíká; a vlk 
lapá a rozhání ovce. 
Nájemník pak utíká, 
poněvadž jest nájemník a 
nezáleží mu na ovcích. Já 
jsem pastýř dobrý a znám své 
a znají mne moje. Jako mne 
zná Otec, i já znám Otce, a ži- 
vot svůj dávám za ovce své. 
Mám ještě jiné ovce, které 
nejsou z tohoto ovčince; také 
ty musím přivésti a hlas můj 
slyšeti budou, a bude jeden 
ovčinec a jeden pastýř. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Jan 15, 13) 
Větší lásky nemá nikdo nad 
tu, než aby kdo položil život 
svůj za své přátele. 
 
TICHÁ MODLITBA – Milos-
tivý Bože, zkrop svým 
požehnáním tyto dary a nás 
ve víře zpevni, kterou svatý 
Josafat, Mučedník a Biskup 
tvůj, prolitou krví potvrdil. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého, jenž 
s tebou v jednotě. 

obklíčen slabostí; a proto má 
za hříchy obětovati jak za lid, 
tak za sebe. A nikdo nebere té 
důstojnosti sobě sám, nýbrž 
jsa povolán od Boha, jakož i 
Aron. Tak ani Kristus 
neosobil si sám důstojnosti 
velekněze, 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 jsi kněz na věky 
podle řádu Melchisedechova. 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Žalm 88, 
21-23) Vyvolil jsem Davida, 
služebníka svého; svatým o-
lejem svým jsem jej pomazal. 
Proto ruka má mu bude 
pomáhati; rámě mé jej posílí. 
V. Nic nepořídí nepřítel proti 
němu, syn nepravosti jemu 
neuškodí. 
Aleluja, aleluja. V. Tento jest 
kněz, jejž korunoval Pán. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 
(10, 11-16). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
fariseům: Já jsem pastýř 
dobrý. Dobrý pastýř dává 
 

infirmitáte: et proptérea de-
bet, quemádmodum pro pó-
pulo, ita étiam et pro semet-
ípso offérre pro peccátis. Nec 
quisquam sumit sibi honó-
rem, sed qui vocátur a Deo, 
tamquam Aaron. Sic et Chris-
tus non semetípsum clarificá-
vit, ut póntifex fíeret: sed qui 
locútus est ad eum: Fílius me-
us es tu, ego hódie génui te. 
Quemádmodum et in álio lo-
co dicit: Tu es sacérdos in 
ætérnum, secúndum órdinem 
Melchísedech. 
 
GRADUALE (Ps. 88, 21-23) 
Invéni David servum meum, 
óleo sancto meo unxi eum: 
manus enim mea auxiliábitur 
ei, et bráchium meum 
confortábit eum. V. Nihil 
profíciet inimícus in eo, et 
fílius iniquitátis non nocébit 
ei. 
Allelúja, allelúja. V. Hic est 
sacérdos, quem coronávit 
Dóminus. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (10, 11-16). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
pharisǽis: Ego sum pastor 
bonus. Bonus pastor ánimam 
 

suam dat pro óvibus suis. 
Mercennárius autem et qui 
non est pastor, cujus non sunt 
oves própriæ, videt lupum 
veniéntem, et dimíttit oves et 
fugit: et lupus rapit et dispér-
git oves: mercennárius autem 
fugit, quia mercennárius est 
et non pértinet ad eum de ó-
vibus. Ego sum pastor bonus: 
et cognósco meas et cognó-
scunt me meæ. Sicut novit me 
Pater, et ego agnósco Patrem 
et ánimam meam pono pro 
óvibus meis. Et álias oves 
hábeo, quæ non sunt ex hoc 
ovíli: et illas opórtet me 
addúcere, et vocem meam 
áudient, et fiet unum ovíle et 
unus pastor. 
 
OFFERTORIUM (Joann. 15, 
13) Majórem caritátem nemo 
habet, ut ánimam suam ponat 
quis pro amícis suis. 
 
SECRETA – Clementíssime 
Deus, múnera hæc tua bene-
dictióne perfúnde, et nos in 
fide confírma: quam sanctus 
Jósaphat Martyr et Póntifex 
tuus, effúso sánguine, 
asséruit. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum. 
 


