
 

 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 91, 13-14)
Justus et palma florébit: sicut 
cedrus Líbani multiplicábitur: 
plantátus in domo Dómini: in 
átriis domus Dei nostri. 
(Allelúja, allelúja.) (Ib. 2) Bon-
um est confitéri Dómino: et 
psállere nómini tuo, Altíssi-
me. V. Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Sanctíssimæ Geni-
trícis tuæ Sponsi, quǽsumus, 
Dómine, méritis adjuvémur: 
ut, quod possibílitas nostra 
non óbtinet, ejus nobis 
intercessióne donétur. Qui vi-
vis et regnas. 
 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (45, 
1-6). 
Diléctus Deo et homínibus, 
cujus memória in benedictió-
ne est. Símilem illum fecit in 
glória sanctórum, et magnifi-
cávit eum in timóre inimicó-

 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Ž. 19, 13-14) Spra-
vedlivý kvete jako palma, 
jako cedr na Libanu roste, za-
sazen v domě Hospodinově, 
v síních domu Boha našeho. 
(Aleluja, aleluja.) (Tamt. 2)
Sluší se oslavovati Hospodi-
na; opěvovati tvé jméno, Svr-
chovaný. V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Prosíme tě,
Pane, by nám zásluhami 
Snoubence tvé přesvaté Ro-
dičky bylo pomoženo, aby, 
čeho naše síly dosáhnouti ne-
mohou, jeho přímluvou nám 
bylo uděleno. Jenž žiješ. 
 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(45, 1-6). 
Milý byl Bohu i lidem, jehož-
to památka je v požehnání. 
Proslavil ho podobně jako 
svaté, a velkým učinil ho na 
postrach nepřátel. Slovy jeho 

TICHÁ MODLITBA – Povin-
nost služebnosti své, Pane, 
vůči tobě plníme, snažně pro-
síce, abys v nás darů svých 
na přímluvu svatého Josefa, 
Snoubence Rodičky Syna své-
ho Ježíše Krista, Pána našeho, 
uchoval, k jehož vznešeného 
svátku oslavení tobě přináší-
me oběti chvály. Skrze téhož. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 1, 20)
Josefe, synu Davidův, neboj 
se přijmouti Marii, manželku 
svou, neboť, co v ní jest 
zplozeno, z Ducha Svatého 
jest. (Aleluja.) 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přispěj 
nám, prosíme, milosrdný Bo-
že, pro přimlouvajícího se za 
nás svatého Josefa, Vyznava-
če, opatruj v nás milostivě 
své dary. Skrze Pána našeho. 

SECRETA – Débitum tibi, 
Dómine, nostræ réddimus 
servitútis, supplíciter exorán-
tes: ut, suffrágiis beáti Joseph, 
Sponsi Genitrícis Fílii tui Jesu 
Christi, Dómini nostri, in no-
bis tua múnera tueáris, ob cu-
jus venerándam festivitátem 
laudis tibi hóstias immolá-
mus. Per eúndem Dóminum. 
 
 
COMMUNIO (Matth. 1, 20)
Joseph, fili David, noli timére 
accípere Maríam cónjugem 
tuam: quod enim in ea natum 
est, de Spíritu Sancto est. 
(Allelúja.) 
 
POSTCOMMUNIO – Adésto 
nobis, quǽsumus, miséricors 
Deus: et, intercedénte pro no-
bis beáto Joseph Confessóre, 
tua circa nos propitiátus dona 
custódi. Per Dóminum. 

Sv. Josefa, snoubence bl. Panny Marie, vyznavače 

V elektronické podobě najdete na www.krasaliturgie.cz → Ke stažení → 
Texty ke mši svaté 

Jaké svatosti a čistoty musil sv. Josef býti, když jej Bůh ustanovil za pěstouna 
Bohočlověka a snoubence panenské jeho Matky! Tuto svou dvojí úlohu 
vykonával pokorně a rytířsky zároveň. Oba svěřené poklady chránil a skrýval 
podle přání Božího; nebylo pečlivějšího pěstouna a čistšího manžela! Od něho 
se mohou učit otcové dokonalému vykonávání povinností otcovských a 
manželé svaté úctě ke svým manželkám. Pro své skryté ctnosti za života byl po 
smrti Bohem odměněn velkou mocí přímluvnou. Obracejme se tedy k němu
s důvěrou ve všech svých potřebách. 

V postě připomínka dne. 

Preface o sv. Josefu. 



 

Miloval jej Pán a ozdobil jej; 
šatem slávy jej přioděl. 
Aleluja. V. (Os. 14, 6)
Spravedlivý vypučí jako lilie, 
pokvete na věky před Pánem. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (1, 18-21). 
Když Matka Ježíšova Maria 
byla zasnoubena Josefovi, 
nalezena jest, prve než se 
sešli, těhotnou z Ducha Sva-
tého. Josef pak, muž její, jsa 
spravedlivý a nechtěje posta-
viti ji na odiv, odhodlal se 
propustiti ji tajně. Když však 
o tom přemýšlel, hle, Anděl 
Páně se ukázal mu ve snách a 
řekl: Josefe, synu Davidův, 
neboj se přijmouti Marii, 
manželku svou, neboť co se 
v ní počalo, z Ducha Svatého 
jest. Porodí pak syna, a 
nazveš jméno jho Ježíš 
(Spasitel), neboť on spasí lid 
svůj od hříchů jejich. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 88, 25)
Věrnost moje a milosrdenství 
moje bude s ním; ve jménu 
mém se zvelebí jeho moc. 
(Aleluja.) 
 

příšerné úkazy zkrotil, slav-
ným učinil ho před králi. Dal 
mu přikázání pro svůj národ, 
a svou velebnost mu ukázal. 
Pro jeho věrnost a tichost se 
zasvětil jej, vyvolil ho 
z veškerého lidstva. Dopřál 
mu slyšet Boha, mluvu jeho, 
kázal mu též, aby vstoupil do 
oblaku. Dále tváří v tvář mu 
dal přikázání, zákon života a 
osvícení. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 20, 4-
5) Pane, přišel jsi mu vstříc se 
sladkými milostmi, vstavil jsi 
na jeho hlavu korunu 
z drahého kamení. V. Života 
žádal od tebe, i dal jsi mu 
mnohost dní na všecky věky 
věků. 
 
TRAKTUS (Ž. 111, 1-3) Blaze 
člověku, jenž se bojí Boha, 
jenž v přikázáních jeho velice 
si libuje. V. Mocné bude na 
zemi jeho símě; pokolení 
spravedlivých bude požehná-
no. V. Sláva a bohatství jest 
v domě jeho, a spravedlivé 
skutky jeho, potrvají na věky 
věků. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Sir. 45, 9)
ge 

rum, et in verbis suis monstra 
placávit. Glorificávit illum in 
conspéctu regum, et jussit illi 
coram pópulo suo, et osténdit 
illi glóriam suam. In fide et 
lenitáte ipsíus sanctum fecit 
illum, et elégit eum ex omni 
carne. Audívit enim eum et 
vocem ipsíus, et indúxit illum 
in nubem. Et dedit illi coram 
præcépta, et legem vitæ et 
disciplínæ. 
 
GRADUALE (Ps. 20, 4-5) Dó-
mine, prævenísti eum in be-
nedictiónibus dulcédinis: po-
suísti in cápite ejus corónam 
de lápide pretióso. V. Vitam 
pétiit a te, et tribuísti ei longi-
túdinem diérum in sǽculum 
sǽculi. 
 
TRACTUS (Ps. 111, 1-3)
Beátus vir, qui timet Dó-
minum: in mandátis ejus 
cupit nimis. V. Potens in  
terra erit semen ejus: ge-
nerátio rectórum benedi-
cétur. V. Glória et divítiæ in 
domo ejus: et justí-
tia ejus manet in sǽculum 
sǽculi. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Eccli. 45, 
g 

9) Amávit eum Dóminus, et 
ornávit eum: stolam glóriæ 
índuit eum. Allelúja. V. Jus-
tus germinábit sicut lílium: et 
florébit in ætérnum ante 
Dóminum. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (1, 18-21). 
Cum esset desponsáta Mater 
Jesu María Joseph ántequam 
convenírent, invénta est in ú-
tero habens de Spíritu Sancto. 
Joseph autem, vir ejus, cum 
esset justus et nollet eam tra-
dúcere, vóluit occúlte dimít-
tere eam. Hæc autem eo cogi-
tánte, ecce, Angelus Dómini 
appáruit in somnis ei, dicens: 
Joseph, fili David, noli timére 
accípere Maríam cónjugem 
tuam: quod enim in ea natum 
est, de Spíritu Sancto est. Pá-
riet autem fílium: et vocábis 
nomen ejus Jesum; ipse enim 
salvum fáciet pópulum suum 
a peccátis eórum. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 88, 25)
Véritas mea et misericórdia 
mea cum ipso: et in nómine 
meo exaltábitur cornu ejus. 
(Allelúja.) 
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