
 

INTROITUS (Ps. 36, 30-31) Os 
justi meditábitur sapiéntiam, 
et lingua ejus loquétur 
judícium: lex Dei ejus in 
corde ipsíus. (Ps. ib. 1) Noli 
æmulári in malignántibus: 
neque zeláveris faciéntes 
iniquitátem. V. Glória Patri, 
et Fílio, et Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Deus, qui beátum 
Raymúndum pœniténtiæ sac-
raménti insígnem minístrum 
elegísti, et per maris undas 
mirabíliter traduxísti: concé-
de; ut ejus intercessióne 
dignos pœniténtiæ fructus 
fácere, et ad ætérnæ salútis 
portum perveníre valeámus. 
Per Dóminum nostrum. 
 
ORATIO – Indulgéntiam no-
bis, quǽsumus, Dómine, beá-
ta Emerentiána Virgo et Mar-
tyr implóret: quæ tibi grata 
semper éxstitit, et mérito cas-
titátis, et tuæ professióne vir-
tútis. Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (31, 
8-11). 
Beátus vir, qui invéntus est 
sine mácula, et qui post 
 

VSTUP (Žalm 36, 30-31) Ústa 
spravedlivého pronášejí 
moudrost a jazyk jeho mluví 
to, co jest pravé; zákon Boha 
jeho je v srdci jeho. (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 
vyvolil svatého Rajmunda za 
výborného přisluhovatele 
svátosti pokání a zázračně 
vedl po vlnách mořských, 
uděl, abychom na jeho 
přímluvu přinášeli hodné 
plody pokání a dosíci mohli 
přístavu věčné spásy. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
MODLITBA – Odpuštění, 
prosíme, Pane, nechť nám vy-
žádá svatá Emerenciána, Pan-
na a Mučednice, která tobě 
vždycky milá byla pro záslu-
hu čistoty a pro vyznávání 
tvé moci. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(31, 8-11). 
Šťasten muž, který shledán 
byl bez vady, který za zlatým 
 

TICHÁ MODLITBA – Dary, 
které jsou tobě, Pane, záslu-
hami svaté Emerenciány, 
Panny a Mučednice tvé, za-
svěceny, dobrotivě přijmi a 
dej, aby ustavičnou nám pro-
spívaly pomocí. Skrze Pána. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 24, 46 a 
47) Blahoslavený služebník, 
jejž Pán, přijda, nalezne 
bdícího. Amen, pravím vám, 
nad vším statkem svým jej 
ustanoví. 
 
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. 
 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Božského 
daru štědrostí nasyceni, 
prosíme, Pane, Bože náš, 
abychom na přímluvu svaté 
Emerenciány, Panny a Mu-
čednice tvé, v jeho účasti stále 
mohli žíti. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

SECRETA – Hóstias tibi, 
Dómine, beátæ Emerentiánæ 
Vírginis et Mártyris tuæ 
dicátas méritis, benígnus 
assúme: et ad perpétuum 
nobis tríbue proveníre 
subsídium. Per Dóminum. 
 
COMMUNIO (Matth. 24, 45 et 
47) Beátus servus, quem, cum 
vénerit dóminus, invénerit 
vigilántem: amen, dico vobis, 
super ómnia bona sua 
constítuet eum. 
 
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. 
 
 
POSTCOMMUNIO – Divíni 
múneris largitáte satiáti, 
quǽsumus, Dómine, Deus 
noster: ut, intercedénte beáta 
Emerentiána Vírgine et 
Mártyre tua, in ejus semper 
participatióne vivámus. Per 
Dóminum nostrum. 
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čekají na pána svého, až se 
vrátí ze svatby, aby, když 
přijde a zatluče, ihned mu 
otevřeli. Blažení služebníci ti, 
které pán přijda nalezne, ani 
bdí; amen, pravím vám, že se 
přepáše a ke stolu je posadí a 
přecházeje bude je obslu-
hovati. A přijde-li o druhé 
neb i o třetí hlídce noční a tak 
je nalezne, blaženi jsou 
služebníci ti. To však vězte: 
Kdyby hospodář věděl, 
v kterou hodinu přijde zloděj, 
bděl by a nenechal by 
podkopati svůj dům. Také vy 
buďte připraveni, neboť Syn 
člověka přijde v hodinu, 
kterou netušíte. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 88, 25) 
Věrnost má a milosrdenství 
mé je s ním a ve jménu mém 
zvelebí se jeho moc. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tobě, 
Pane, přinášíme na památku 
tvých Svatých oběti chvály, 
pro něž doufáme, že budeme 
zbaveni běd přítomných i 
budoucích. Skrze Pána 
našeho. 

kovem se nehonil, po peně-
zích, po pokladech nedychtil. 
Kdo je takový? Abychom ho 
chválili! Neboť činil divy 
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. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 91, 13 
a 14) Spravedlivý jako palma 
pokvete; jako cedr na Libanu 
poroste v domě Páně. V. (Ž. 
tamt. 3) Aby zvěstováno bylo 
za jitra milosrdenství tvé a za 
noci tvá věrnost. 
Aleluja, aleluja. V. (Jak. 1, 12) 
Blahoslavený člověk, jenž 
snáší pokušení, neboť když 
bude zkušen, obdrží korunu 
života. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(12, 35-40). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Buďtež 
bedra vaše přepásána a hořte 
svíce v rukou vašich a vy 
buďte podobni lidem, kteří 
 

aurum non ábiit, nec sperávit 
in pecúnia et thesáuris. Quis 
est hic, et laudábimus eum? 
fecit enim mirabília in vita 
sua. 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. 
 
GRADUALE (Ps. 91, 13 et 14) 
Justus ut palma florébit: sicut 
cedrus Líbani multiplicábitur 
in domo Dómini. V. (Ps. ib. 3) 
Ad annuntiándum mane 
misericórdiam tuam, et 
veritátem tuam per noctem. 
Allelúja, allelúja. V. (Jac. 1, 
12) Beátus vir, qui suffert 
tentatiónem: quóniam, cum 
probátus fúerit, accípiet 
corónam vitæ. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (12, 35-40). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Sint lumbi 
vestri præcíncti, et lucérnæ 
ardéntes in mánibus vestris, 
et vos símiles homínibus 
 

exspectántibus dóminum su-
um, quando revertátur a núp-
tiis: ut, cum vénerit et pulsá-
verit, conféstim appériant ei. 
Beáti servi illi, quos, cum vé-
nerit dóminus, invénerit 
vigilántes: amen, dico vobis, 
quod præcínget se, et fáciet 
illos discúmbere, et tránsiens 
ministrábit illis. Et si vénerit 
in secúnda vigília, et si in 
tértia vigília vénerit, et ita 
invénerit, beáti sunt servi illi. 
Hoc autem scitóte, quóniam, 
si sciret, paterfamílias, qua 
hora fur veníret, vigiláret 
útique, et non síneret pérfodi 
domum suam. Et vos estóte 
paráti, quia, qua hora non 
putátis, Fílius hóminis véniet. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 88, 25) 
Véritas mea et misericórdia 
mea cum ipso: et in nómine 
meo exaltábitur cornu ejus. 
 
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. 
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