
 

INTROITUS (Cant. 2, 3) Sub 
umbra illíus, quem desiderá-
veram, sedi: et fructus ejus 
dulcis gútturi meo. (Ps. 83, 2-
3) Quam dilécta tabernácula 
tua, Dómine virtútum! 
concupíscit, et déficit ánima 
mea in átria Dómini. V. 
Glória Patri. 
 
ORÁTIO – Dómine Jesu 
Christe, qui investigábiles 
divítias Cordis tui beátæ 
Margarítæ Maríæ Vírgini 
mirabíliter revelásti: da nobis 
ejus méritis et imitatióne; ut 
te in ómnibus et super ómnia 
diligéntes, jugem in eódem 
Corde tuo mansiónem hábere 
mereámur: Qui vivis et 
regnas. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Ephésios (3, 8-9 
et 14-19). 
Fratres: Mihi, ómnium sanc-
tórum mínimo, data est grátia 
hæc, in géntibus evangelizáre 
investigábiles divítias Christi, 
et illumináre omnes, quæ sit 
dispensátio sacraménti ab-
scónditi a sǽculis in Deo, qui 
ómnia creávit. Hujus rei 

 

VSTUP (Velepíseň 2, 3) Ve 
stínu jeho, po němž jsem 
prahla, sedím; a ovoce jeho 
lahodí mému hrdlu. (Ž. 83, 2-
3) Jak milé jsou tvé stánky, 
Pane zástupů! Má duše 
prahne a touží po nádvořích 
Hospodina. V. Sláva Otci i 
Synu. 
 
MODLITBA – Pane Ježíši 
Kriste, jenž jsi nevyzpy-
tatelná bohatství Srdce svého 
obdivuhodně zjevil svaté 
Marketě Marii, Panně, dej 
nám pro její zásluhy a pro její 
následování, abychom, tebe 
ve všem a nade vše milujíce, 
zasloužili si míti v témže 
tvém Srdci příbytek: Jenž 
žiješ. 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola k Efesským (3, 8-9 a 
14-19). 
Bratři! Mně, nejmenšímu ze 
všech věřících, byla dána mi-
lost tato, zvěstovati mezi po-
hany nevystihlé to bohatství 
Kristovo a objasnit všem, kte-
rak bylo uskutečněno to ta-
jemství, jež od věků bylo 
skryto v Bohu, Stvořiteli vše- 
 

K PŘIJÍMÁNÍ (Velep. 6, 2) 
Náležím svému milému, a 
můj milý je můj, ten, jenž se 
pase mezi liliemi. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijavše 
Pane Ježíši, tajemství Těla a 
Krve tvé, prosíme, uděl nám 
na přímluvu svaté Markety 
Marie, Panny, abychom, 
odloživše pyšné marnosti 
světa, zasloužili si obléci 
mírnost a pokoru tvého 
Srdce: Jenž žiješ a kraluješ 
s Bohem Otcem. 

COMMUNIO (Cant. 6, 2) 
Ego dilécto meo, et diléctus 
meus mihi, qui páscitur inter 
lília. 
 
POSTCOMMUNIO – Córpo-
ris et Sánguinis tui, Dómine 
Jesu, sumptis mystériis: con-
céde nobis, quǽsumus, beáta 
Margaríta María Vírgine 
intercedénte; ut, supérbis sǽ-
culi vanitátibus exútis, man-
suetúdinem et humilitátem 
Cordis tui indúere mere-
ámur: Qui vivis. 

Sv. Markety Marie Alacoque 
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Texty ke mši svaté 



 

Ježíš řekl: Velebím tebe, Otče, 
Pane nebe i země, že jsi skryl 
tyto věci před moudrými a 
opatrnými a zjevil jsi je 
nedospělým; ano, Otče, že tak 
se tobě zalíbilo. Všecko jest 
mi dáno od mého Otce, a 
nikdo nezná Syna, leč Otec, 
aniž kdo zná Otce, leč Syn, a 
komu by chtěl Syn zjeviti. 
Pojďte ke mně všichni, kteří 
se lopotíte a jste obtíženi, a já 
vás občerstvím. Vezměte jho 
mé na sebe a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorný 
srdcem; a naleznete pokoj 
duším svým; neboť jho mé 
jest sladké a břímě mé jest 
lehké. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Zach. 9, 17) 
Co lepšího může míti a co 
krásnějšího, nežli obilí 
vyvolených a víno, které 
plodí panny? 
 
TICHÁ MODLITBA – Nechť 
ti jsou, Pane, příjemné dary 
lidu tvého a uděl, aby nás 
zanítil onen božský oheň, 
jímž, vyšlehnuvším ze Srdce 
Syna tvého, svatá Marketa 
Marie mocně plála. Skrze 
téhož Pána. 

ho. Za tou příčinou skláním 
kolena svá před Otcem Pána 
našeho Ježíše Krista, po němž 
se jmenuje všeliký rod na 
nebi i na zemi, aby vám dal 
podle bohatství velebnosti 
své skrze Ducha svého v síle 
zmohutněti pro vnitřního 
člověka, tak aby Kristus 
přebýval skrze víru v srdcích 
vašich, zakořeněných a 
založených v lásce, abyste 
mohli pochopiti se všemi 
věřícími, která je šířka a délka 
i výše a hloubka, i poznati 
Kristovu lásku převyšující 
veškeré poznání, abyste byli 
naplněni ve veškerou plnost 
Boží. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Velepíseň 
8, 7) Spousty vod nedovedly 
uhasiti lásku, ani řeky ji 
nezatopí. V. (Ž. 72, 26) 
Zhynulo tělo mé i srdce mé, 
Bůh mého srdce a úděl můj je 
Bůh na věky. 
Aleluja, aleluja. V. (Velep. 7, 
10) Jsem svého milého, on po 
mně prahne. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (11, 25-30). 
Za onoho času promluviv 
 

Hujus rei grátia  flecto génua 
mea ad Patrem Dómini nostri 
Jesu Christi, ex quo omnis 
patérnitas in cælis et terra 
nominátur, ut det vo-bis, 
secúndum divítias glóriæ 
suæ, virtúte corroborári per 
Spíritum ejus in interiórem 
hóminem, Christum habitáre 
per fidem in córdibus vestris: 
in caritáte radicáti et fundáti, 
ut possítis comprehéndere 
cum ómnibus sanctis, quæ sit 
latitúdo, et longitúdo, et 
sublímitas, et profúndum: 
scire étiam supereminéntem 
sciéntiæ caritátem Christi, ut 
impleámini in omnem plenti-
túdinem Dei. 
 
GRADUALE (Cant 8, 7) 
Aquæ multæ non potuérunt 
exstínguere caritátem, nec 
flúmina óbruent illam. V. (Ps. 
72, 26) Defécit caro mea et cor 
meum: Deus cordis mei, et 
pars mea Deus in ætérnum. 
Allelúja, allelúja. V. (Cant. 7, 
10) Ego dilécto meo, et ad me 
convérsio ejus. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (11, 25-30). 
In illo témpore: Respóndens 
 

Jesus, dixit: Confíteor tibi, Pa-
ter, Dómine cæli et terræ, 
quia abscondísti hæc a sapi-
éntibus et prúdentibus, et re-
velásti ea párvulis. Ita, Pater: 
quóniam sic fuit plácitum an-
te te. Omnia mihi trádita sunt 
a Patre meo. Et nemo novit 
Fílium nisi Pater: neque Pat-
rem quis novit nisi Fílius, et 
cui volúerit Fílius reveláre. 
Veníte ad me omnes, qui la-
borátis et oneráti estis, et ego 
refíciam vos. Tóllite jugum 
meum super vos, et díscite a 
me, quia mitis sum et húmilis 
corde: et inveniétis réquiem 
animábus vestris. Jugum 
enim meum suáve est et onus 
meus leve. 
 
OFFERTORIUM (Zachar. 9, 
17) Quid bonum ejus est et 
quid pulchrum ejus, nisi 
fruméntum electórum et 
vinum gérminans vírgines? 
 
SECRETA – Accépta tibi sint, 
Dómine, plebis tuæ múnera: 
et concéde; ut ignis ille 
divínus nos inflámmet, quo 
de Corde Fílii tui emísso 
beáta Margaríta María 
veheménter æstuávit. Per 
eúndem Dóminum. 


