
 

INTROITUS (Gal. 6, 14) Nos 
autem gloriári opórtet in Cru-
ce Dómini nostri Jesu Christi: 
in quo est salus, vita, et resur-
réctio nostra: per quem salvá-
ti, et liberáti sumus. (Psalm. 
66, 2) Deus misereátur nostri, 
et benedícat nobis: illúminet 
vultum suum super nos, et 
misereátur nostri. V. Glória 
Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui nos ho-
diérna die Exaltatiónis sanctæ 
Crucis ánnua sollemnitáte 
lætíficas: præsta, quǽsumus; 
ut, cujus mystérium in terra 
cognóvimus, ejus redemptió-
nis prǽmia in cælo mereá-
mur. Per eúndem Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Philippénses (2, 
5-11). 
Fratres: Hoc enim sentíte in 
vobis, quod et in Christo 
Jesu: qui, cum in forma Dei 
esset, non rapínam arbitrátus 
est esse se æquálem Deo: sed
Semetípsum exinanívit, for-
mam servi accípiens, in simi-
litúdinem hóminum factus, et 

VSTUP (Gal. 6, 14) My pak se 
musíme honositi v Kříži Pána 
našeho Ježíše Krista, v němž 
je spása, život a vzkříšení 
naše, skrze nějž jsme spaseni 
a vykoupeni. (Ž. 66, 2) Bůh 
nám budiž milostvi a žehnej 
nám; nechej zářiti obličej svůj 
nad námi a smiluj se nad 
námi. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Bože, jenž nás 
dnešního dne obšťastňuješ 
výroční slavností Povýšení 
svatého Kříže, uděl, prosíme, 
abychom, kteří jsme jeho ta-
jemství poznali na zemi, za-
sloužili si jeho odměny vy-
koupení v nebi. Skrze téhož 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola k Filippenským (2, 
5-11). 
Bratři! To zajisté smýšlení 
mějte v sobě, které bylo i 
v Kristu Ježíši, jenž jsa ve 
způsobě Boží, nepokládal to-
ho za věc uloupenou, že jest
Rovný Bohu, nýbrž sebe 
sama zmařil přijav způsobu 
služebníka tím, že se podob-

měli uctívati, tak získali 
věčné plody jeho spásné 
slávy. Skrze téhož Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ – Znamením 
Kříže, Bože náš, vysvoboď 
nás od našich nepřátel. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přispěj 
nám, Pane, Bože náš, a jimž 
dáváš radovati se z úcty 
svatého Kříže, ty také jeho 
ustavičnou pomocí braň. Skr-
ze Pána našeho. 

adoráre merúimus, ita perén-
niter ejus glóriæ salutáris po-
tiámur efféctu. Per eúndem 
Dóminum. 
 
 
COMMUNIO – Per signum 
Crucis de inimícis nostris 
líbera nos, Deus noster. 
 
POSTCOMMUNIO – Adésto 
nobis, Dómine, Deus noster: 
et quos sanctæ Crucis lætári 
facis honóre, ejus quoque 
perpétuis defénde subsídiis. 
Per Dóminum nostrum. 
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bude kníže toho světa ven 
vyvržen, a já, budu-li pový-
šen od země, potáhnu všecko 
k sobě. To pak pravil nazna-
čuje, jakou smrtí měl zemříti. 
Zástup odpověděl jemu: My 
jsme slyšeli ze zákona, že Kri-
stus zůstává na věky; i kterak 
ty pravíš: Musí povýšen býti 
Syn člověka? Kdo jest tento 
Syn člověka? Ježíš tedy řekl 
jim: Ještě krátký čas jest svě-
tlo mezi vámi. Choďte, po-
kud máte světlo, aby vás ne-
zachvátila tma; a kdo chodí 
ve tmě, neví, kam jde. Dokud 
máte světlo, věřte ve světlo, 
abyste byli syny světla. 
J                                Říká se Věřím. 
 
OBĚTOVÁNÍ – Chraň, Pane, 
lid svůj znamením svatého 
Kříže před všemi nástrahami 
veškerých nepřátel, abychom 
ti konali příjemnou službu a 
naše oběť aby byla milá. 
Aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Majíce 
býti nasyceni Tělem a Krví 
Ježíše Krista, Pána našeho, 
jímž je posvěcena korouhev 
Kříže, prosíme, Pane, Bože 
náš, abychom, jako jsme jej 
geg 

ným stal lidem a ve vnějším 
zjevu byl shledán jako člověk. 
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 jmé-
no, (zde se pokleká) aby ve jmé-
nu Ježíšově pokleklo veškeré 
koleno: nebešťanů, pozem-
šťanů i těch, kteří jsou v pod-
světí, a aby každý jazyk vyz-
nal, že Pán Ježíš Kristus jest 
ve slávě Boha Otce. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Filip. 2, 8-
9) Kristus stal se pro nás 
poslušným až k smrti, a to 
smrti kříže. V. Proto také  
Bůh povýšil ho a dal mu 
jméno, které jest nade všecko 
jméno. 
Aleluja, aleluja. V. Sladké 
dřevo, sladké hřeby, sladké 
drží břemeno, které jsi jediné 
bylo hodno nésti Krále nebes 
a Pána. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 
(12, 31-36). 
Za onoho času řekl Ježíš zá-
stupům židovským: Nyní na-
stává soud nad světem, nyní 
ge 

hábitu invéntus ut homo. 
Humiliávit semetípsum, fac-
tus obœdiens usque ad 
mortem, mortem autem 
crucis. Propter quod et Deus 
exaltávit illum: et donávit illi 
nomen, quod est super omne 
nomen: (hic genuflectitur) ut in 
nómine Jesu omne genu 
flectátur cæléstium, terré-
strium et infernórum: et 
omnis lingua confiteátur, 
quia Dóminus Jesus Christus 
in glória est Dei patris. 
 
GRADUALE (Philipp. 2, 8-9)
Christus factus est pro nobis 
obœdiens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. V. Pro-
pter quod et Deus exaltávit il-
lum: et dedit illi nomen, quod 
est super omne nomen. 
Allelúja, allelúja. V. Dulce lig-
num, dulces clavos, dúlcia fe-
rens póndera: quæ sola fuísti 
digna sustinére Regem cæló-
rum, et Dóminum. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (12, 31-36). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
turbis Judæórum: Nunc judí-
cium est mundi: nunc prin-
geg 

ceps hujus mundi ejiciétur fo-
ras. Et ego si exaltátus fúero a 
terra, ómnia traham ad meíp-
sum. Hoc autem dicébat, sig-
níficans qua morte esset mo-
ritúrus. Respóndit ei turba: 
Nos audívimus ex lege, quia 
Christus manet in ætérnum: 
et quómodo tu dicis: Opórtet 
exaltári Fílium hóminis? Quis 
est iste Fílius hóminis? Dixit 
ergo eis Jesus: Adhuc módi-
cum lumen in vobis est. Am-
buláte dum lucem habétis, ut 
non vos ténebræ comprehén-
dant: et qui ámbulat in téne-
bris, nescit quo vadat. Dum 
lucem habétis, crédite in lu-
cem, ut fílii lucis sitis.      Credo. 
 
OFFERTORIUM – Prótege, 
Dómine, plebem tuam per 
signum sanctæ Crucis ab 
insídiis inimicórum ómnium: 
ut tibi gratam exhibeámus 
servitútem, et acceptábile fiat 
sacrifícium nostrum. Allelúja. 
 
SECRETA – Jesu Christi, Dó-
mini nostri, Córpore et Sán-
guine saginándi, per quem 
Crucis est sanctificátum ve-
xíllum: quǽsumus, Dómine, 
Deus noster: ut, sicut illud 
geg 


