
 

INTROITUS (Ps. 36, 30-31) Os 
justi meditábitur sapiéntiam, 
et lingua ejus loquétur 
judícium: lex Dei ejus in 
corde ipsíus. Allelúja, 
allelúja. (Ps. ib. 1) Noli 
æmulári in malignántibus: 
neque zeláveris faciéntes 
iniquitátem. V. Glória Patri, 
et Fílio, et Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Deus, qui, ad chri-
stiánam páuperum eruditió-
nem et ad juvéntam in via ve-
ritátis firmándam, sanctum 
Joánnem Bapt. Confessórem 
excitásti, et novam per eum 
in Ecclésia famíliam collegí-
sti: concéde propítius; ut ejus 
intercessióne et exémplo, stú-
dio glóriæ tuæ in animárum 
salúte fervéntes, ejus in cælis 
corónæ partícipes fíeri 
valeámus. Per Dóminum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (31, 
8-11). 
Beátus vir, qui invéntus est 
sine mácula, et qui post 
aurum non ábiit, nec sperávit 
in pecúnia et thesáuris. Quis 
est hic, et laudábimus eum? 
fecit enim mirabília in vita 
 
 

VSTUP (Žalm 36, 30-31) Ústa 
spravedlivého pronášejí 
moudrost a jazyk jeho mluví 
to, co jest pravé; zákon Boha 
jeho je v srdci jeho. Aleluja, 
aleluja. (Ž. tamt. 1) Nezáviď 
zlým jejich štěstí a nežárli na 
ty, kdož páší nepravost. V. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
pro křesťanské vyučování 
chudých a pro utvrzení 
mládeže na cestě pravdy 
svatého Jana Křtitele, Vyzna-
vače, povzbudil a jím novou 
rodinu v Církvi shromáždil, 
uděl milostivě, abychom hor-
lením pro tvou čest na jeho 
přímluvu a jeho příkladem 
pro spásu duší se stravujíce, 
mohli se státi účastnými jeho 
koruny v nebi. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(31, 8-11). 
Šťasten muž, který shledán 
byl bez vady, který za zlatým 
kovem se nehonil, po peně-
zích, po pokladech nedychtil. 
Kdo je takový? Abychom ho 
chválili! Neboť činil divy 
 
 

K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 24, 46 a 
47) Blahoslavený služebník, 
jejž Pán, přijda, nalezne 
bdícího. Amen, pravím vám, 
nad vším statkem svým jej 
ustanoví. Aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Občerstveni 
pokrmem a nápojem nebes-
kým, Bože náš, snažně tebe 
prosíme, abychom, na jehož 
památku jsme toto přijali, 
toho i chráněni byli pros-
bami. Skrze Pána. 
 
 

COMMUNIO (Matth. 24, 45 et 
47) Beátus servus, quem, cum 
vénerit dóminus, invénerit 
vigilántem: amen, dico vobis, 
super ómnia bona sua 
constítuet eum. Allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Refécti 
cibo potúque cælésti, Deus 
noster, te súpplices exorá-
mus: ut, in cujus hæc com-
memoratióne percépimus, e-
jus muniámur et précibus. 
Per Dóminum nostrum. 
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dítko takové pro jméno mé, 
mě přijímá. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 88, 25) 
Věrnost má a milosrdenství 
mé je s ním a ve jménu  
mém zvelebí se jeho moc. 
Aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tobě, 
Pane, přinášíme na památku 
tvých Svatých oběti chvály, 
pro něž doufáme, že budeme 
zbaveni běd přítomných i 
budoucích. Skrze Pána 
našeho. 
 
PREFACE – Věru hodno a 
spravedlivo jest, slušno a 
spasitelno, abychom tebe, 
Pane, každého sice času, 
zvláště však v tento ještě 
slavněji velebili, kdy Kristus 
jest obětován jakožto beránek 
náš velikonoční. Onť jest 
pravý Beránek, jenž sňal 
hříchy světa, jenž smrt naši 
svou smrtí zničil a život 
svým zmrtvýchvstáním ob- 
novil. A proto s Anděly a 
Archanděly, s Trůny a 
Panstvy a s celým zástupem 
nebeského vojska pějeme 
chvalozpěv slávy tvé, bez 
ustání říkajíce: Svatý. 
 

v životě svém! Kdo se osvěd- 
čil v bohatství, že zůstal bez-
vadný? Budiž jemu věčná slá-
va vzdávána! Kdo mohl pře-
stoupit a nepřestoupil, kdo 
zlé činiti a neučinil? Proto jest 
upevněno štěstí jeho od Pána 
a jeho almužny hlásat bude 
všecka obec svatých. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Jak. 1, 12) 
Blahoslavený člověk, jenž 
snáší pokušení, neboť když 
bude zkušen, obdrží korunu 
života. Aleluja. V. (Sirach. 45, 
9) Miloval jej Pán a ozdobil 
jej; rouchem slávy jej přiodě. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (18, 1-10). 
Za onoho času přistoupili 
učedníci k Ježíšovi a řekli: 
Kdo, myslíš, jest větší v krá-
lovství nebeském? A Ježíš, 
zavolav k sobě dítě, postavil 
je uprostřed nich a řekl 
Amen, pravím vám: Neo-
brátíte-li se a nebudete-li jako 
maličcí, nevejdete do krá-
lovství nebeského. Kdo se 
tedy poníží jako toto dítě, ten 
je větší v království nebes-
kém. A kdo přijme jedno 
 

ua. Qui probátus est in illo, 
et perféctus est, erit illi glória 
ætérna: qui pótuit tránsgredi, 
et non est transgréssus: fácere 
mala, et non fecit: ídeo 
stabilíta sunt bona illíus in 
Dómino, et eleemósynas 
illíus enarrábit omnis ecclésia 
sanctórum. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Jac. 1, 
12) Beátus vir, qui suffert ten-
tatiónem: quóniam, cum pro-
bátus fúerit, accípiet corónam 
vitæ. Allelúja. V. (Eccli. 45, 9) 
Amávit eum Dóminus et 
ornávit eum: stolam glóriæ 
índuit eum. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (18, 1-10). 
In illo témpore: Accessérunt 
discípuli ad Jesum, dicéntes: 
Quis, putas, major est in reg-
no cælórum? Et ádvocans Je-
sus párvulum, státuit eum in 
médio eórum et dixit: Amen, 
dico vobis, nisi convérsi fué- 
ritis et efficiámini sicut pár-
vuli, non intrábitis in regnum 
cælórum. Quicúmque ergo 
humiliáverit se sicut párvulus 
iste, hic est major in regno 
cælórum. Et qui suscéperit u- 
 

num párvulum talem in nó- 
mine meo, me súscipit. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 88, 25) 
Véritas mea et misericórdia 
mea cum ipso: et in nómine 
meo exaltábitur cornu ejus. 
Allelúja. 
 
SECRETA – Laudis tibi, Dó-
mine, hóstias immolámus in 
tuórum commemoratióne 
Sanctórum: quibus nos et 
præséntibus éxui malis confí-
dimus et futúris. Per Dómi-
num nostrum. 
 
PRÆFATIO – Vere dignum et 
justum est, æquum et 
salutáre: Te quidem Dómine 
omni témpore, sed in hoc 
potíssimum gloriósius præ-
dicáre, cum Pascha nostrum 
immolátus est Christus. Ipse 
enim verus est Agnus, qui 
ábstulit peccáta mundi. Qui 
mortem nostram moriéndo 
destrúxit, et vitam resur-
géndo reperávit. Et ídeo cum 
Angelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, 
cumque omni milítia cæléstis 
exércitus, hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fine 
dicéntes: Sanctus. 
 


