
 

INTROITUS (Eccli. 51, 30) De-
dit mihi Dóminus linguam 
mercédem meam: et in ipsa 
laudábo eum. (Allelúja, alle-
lúja.) (Ps. 38, 2) Dixi: Custódi-
am vias meas; ut non delín-
quam in lingua mea. V. Gló-
ria Patri. 
 
ORATIO – Deus, qui ob inví-
ctum beáti Joánnis sacramen-
tále siléntium nova Ecclésiam 
tuam Mártýrii coróna decorá-
sti: da; ut, ejus exémplo et in-
tercessióne ori nostro custó-
diam ponéntes, beátis, qui 
lingua non sunt lapsi, annu-
merémur. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (21, 
26-31). 
Stultus a fenéstra respíciet in 
domum: vir autem erudítus 
foris stabit. Stultítia hóminis 
auscultáre per óstium: et pru-
dens gravábitur contumélia. 
Lábia imprudéntium stulta 
narrábunt: verba autem pru-
déntium statéra ponderabún-
tur. In  ore fatuórum cor illó-
rum: et in corde sapiéntium 
os illórum. Dum maledícit 

VSTUP (Sir. 51, 30) Dal Pán 
jazyk za mzdu mou; jím 
chváliti jej budu. (Aleluja, 
aleluja.) (Ž. 38, 2) Pravil jsem 
si: Ostříhati chci svých cest, 
abych nezhřešil svým jazy-
kem. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
pro neporušenou svátostní 
mlčelivost svatého Jana Cír-
kev svou novou mučedni-
ckou korunou ozdobil, dej, 
abychom po jeho příkladu a 
na jeho přímluvu úst svých 
střežili a tak byli připočteni 
k svatým, kteří jazykem ne-
chybili. Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(21, 26-31). 
Blázen dveřmi do domu na-
hlédává, ale muž ukázněný 
postojí venku. Neukázněný 
poslouchá skrze dveře, mou-
drý však nerad slýchá hanli-
vé řeči. Ústa nemoudrých ne-
rozvážně mluví; ale slova 
moudrých na vážkách vážena 
bývají. V ústech mívají bláho-
ví svoje srdce; ale moudří mí-
vají ústa svá v srdci. Bezbož-

skryté mluvy a budeš 
vpravdě bez zahanbení a 
nalezneš milost před tváří 
všech lidí. (Aleluja.) 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Tato 
svatá tajemství, prosíme, 
Pane, nechť v nás zanítí onen 
oheň, jímžto slavný Mučed-
ník a Kněz tvůj Jan při konání 
jich planul. Skrze Pána 
našeho. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Is. 6, 6-7) Při-
letěl ke mně jeden ze Serafů, 
maje v ruce své žhavý uhel, 
jejž vzal s oltáře, i dotkl se 
mých úst. (Aleluja.) 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Křehkost 
naši, Pane, nechť nebeský 
tento stůl chlebem silných 
posilní, jenž svatého Mučed-
níka a Kněze tvého Jana, po-
koušeného proti zachování 
svátostné vážnosti, k vítězství 
povždy živil. Skrze Pána 
našeho. 

velatióne sermónis abscóndi-
ti, et eris vere sine confusió-
ne: et invénies grátiam in 
conspéctu ómnium hómi-
num. (Allelúja) 
 
SECRETA – Hæc tua, Dómi-
ne, sacra mystéria illum in 
nobis, quǽsumus, ignem ac-
céndant: quo ínclitus Martyr 
et Sacérdos tuus Joánnes, ea 
peragéndo, flagrábat. Per Dó-
minum. 
 
 
COMMUNIO (Is. 6, 6-7) Vo-
lávit ad me unus de Séraph-
im: et in manu ejus cálculus, 
quem túlerat de altári, et 
tétigit os meum. (Allelúja.) 
 
POSTCOMMUNIO – Fragili-
tátem nostram, Dómine, cæ-
léstis hæc mensa fórtium pa-
ne confírmet: qui beáti Már-
tyris et Sacerdótis tui Joánnis 
tentátam contra honórem sac-
raménti constántiam, júgiter 
áluit ad victóriam. Per Dómi-
num. 
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ní sv. Evangelia podle 
Matouše (11, 2-10). 
Za onoho času Jan uslyšev ve 
vězení o skutcích Kristových, 
poslal k němu dva z učední-
ků svých a vzkázal mu: Ty-li 
jsi ten, který přijíti má, či jiné-
ho čekáme? A Ježíš odpoví-
daje řekl jim: Jděte a zvěstujte 
Janovi, co jste slyšeli a viděli: 
slepí vidí, kulhaví chodí, ma-
lomocní se očišťují, hluší sly-
ší, mrtví vstávají z mrtvých,
chudým se zvěstuje evangeli-
um, a blahoslaven jest, kdo se 
nebude horšiti nade mnou. 
Když pak oni odcházeli, po-
čal Ježíš mluviti k zástupům 
o Janovi: Co jste vyšli na 
poušť vidět? Třtinu-li větrem 
se klátící? Anebo co jste vyšli 
vidět? Člověka-li měkkým 
rouchem oděného? Hle ti, 
kteří nosí měkká roucha, 
v domech královských jsou. 
Ale co jste vyšli vidět? Proro-
ka-li? Zajisté; pravím vám, i 
více nežli Proroka; neboť ten-
to jest to, o němž jest psáno: 
Hle, já posílám Anděla svého 
před tváří tvou, který připra-
ví cestu tvou před tebou. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Sir. 42, 1)
Neopětuj řečí zjevováním 

ný, když satanovi zlořečí, 
zlořečí tím sám sobě. Dona-
šeč sebe sama poskvrňuje, 
mezi všemi bývá nenáviděn, i 
kdo s ním obcuje, docházívá 
záští. Mlčelivý a rozumný, 
ten ctěn bývá. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Přísl. 11, 
13) Kdo obchází lstně, vynáší 
tajnosti, ale kdo jest věrného 
ducha, tají je. V. (Ž. 14, 1 a 3)
Pane, kdo bude přebývati 
v stánku tvém, anebo kdo 
odpočívati na tvé hoře svaté? 
Kdo nejednal lstně jazykem 
svým, aniž bližnímu svému 
činil křivdy. 
Aleluja, aleluja. V. (Sir. 25, 11)
Blahoslavený, kdo jazykem 
svým nehřešil a kdo nesloužil 
nehodným sebe. 
Aleluja. 
 
 
Aleluja, aleluja. V. (Sir. 25, 11)
Blahoslavený, kdo jazykem 
svým nehřešil a kdo nesloužil 
nehodným sebe.  
Aleluja. V. (Přísl. 10, 31) Jazyk 
bezbožných zahyne, avšak 
jazyk moudrých zůstane 
zdráv. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-

ímpius diábolum, maledícit 
ipse ánimam suam. Susúrro 
coinquinábit ánimam suam, 
et in ómnibus odiétur: et, qui 
cum eo mánserit, odiósus 
erit: tácitus et sensátus 
honorábitur. 
 
GRADUALE (Prov. 11, 13)
Qui ámbulat fraudulénter, 
revélat arcána: qui autem 
fidélis est ánimi, celat. V. 
(Psalm. 14, 1 et 3) Dómine, 
quis habitábit in tabernáculo 
tuo, qut quis requiéscet in 
monte sancto tuo? Qui non 
egit dolum in lingua sua: nec 
fecit próximo suo malum. 
Allelúja, allelúja. V. (Eccli. 25, 
11) Beátus, qui lingua sua 
non est lapsus, et qui non 
servívit indígnis se. 
Allelúja. 
 
 
Allelúja, allelúja. V. (Eccli. 25, 
11) Beátus, qui lingua sua 
non est lapsus, et qui non 
servívit indígnis se.  
Allelúja. V. (Prov. 10, 31) Lin-
gua pravórum períbit: lingua 
autem sapiéntium est sánitas. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 

sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (11, 2-10). 
In illo témpore: Cum audísset 
Joánnes in vínculis ópera 
Christi, mittens duos de dis-
cípulis suis, ait illi: Tu es, qui 
ventúrus es, an álium exspec-
támus? Et respóndens Jesus, 
ait illis: Eúntes renuntiáte 
Joánni, quæ audístis et vidí-
stis. Cæci vident, claudi ám-
bulant, leprósi mundántur, 
surdi áudiunt, mórtui resúr-
gunt; páuperes evangelizán-
tur: et beátus est, qui non fúe-
rit scandalizátus in me. Illis 
autem abeúntibus, coepit Je-
sus dícere ad turbas de Joán-
ne: Quid exístis in desértum 
vidére? Arúndinem vento 
agitátam? Sed quid exístis vi-
dére? Hóminem móllibus 
vestítum? Ecce, qui móllibus 
vestiúntur, in dómibus re-
gum sunt. Sed quid exístis vi-
dére? Prophétam? Etiam dico 
vobis, et plus quam Prophé-
tam. Hic est enim, de quo 
scriptum est: Ecce, ego mitto 
Angelum meum ante fáciem 
tuam, qui præparábit viam 
tuam ante te. 
 
OFFERTORIUM (Eccli. 42)
Non dúlices sermónem de re-
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