
 

INTROITUS (Psalm. 63, 3) 
Protexísti me, Deus, a con-
véntu malignántium, allelúja: 
a multitúdine operántium 
iniquitátem, allelúja, allelúja. 
(Ps. ib. 2) Exáudi, Deus, 
oratiónem meam, cum 
déprecor: a timóre inimíci 
éripe ánimam meam. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui beátum 
Fidélem, seráphico spíritus 
ardóre succénsum, in veræ 
fídei propagatióne martýrii 
palma et gloriósis miráculis 
decoráre dignátus es: ejus, 
quǽsumus, méritis et inter-
cessióne, ita nos per grátiam 
tuam in fide et caritáte confír-
ma; ut in servítio tuo fidéles 
usque ad mortem inveníri 
mereámur. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (5, 1-
5). 
Stabunt justi in magna 
constántia advérsus eos, qui 
se angustiavérunt et qui abs-
tulérunt labóres eórum. Vi-
déntes turbabúntur timóre 
horríbili, et mirabúntur in 
 

VSTUP (Žalm 63, 3) Ochránil 
jsi mne, Bože, od shluku 
bezbožníků, aleluja; od 
množství těch, kteří páší 
nepravost, aleluja, aleluja. (Ž. 
tamt. 2) Vyslyš, Bože, 
modlitbu mou, když úpím 
k tobě, zachraň duši mou 
před hrozným nepřítelem. V. 
Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
svatého Fidelia, serafickým 
žárem zapáleného, při 
rozšiřování pravé víry ráčil 
mučednickou palmou a 
slavnými zázraky okrášliti, 
prosíme, tak nás jeho 
zásluhami a přímluvou 
milostí svou ve víře a v lásce 
utvrď, abychom si zasloužili 
býti nalezeni ve tvé službě 
věrnými až do smrti. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z knihy Moudrosti (5, 
1-5). 
Tehdy stát budou spravedliví 
s velkou důvěrou proti těm, 
kteří kdysi sužovali je a kteří 
mařili námahy jejich. Vidouce 
to budou zděšeni hroznou 
bázní a budou se hroziti ne- 
 

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: Sanctus. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 63, 11) 
Radovati se bude spravedlivý 
v Pánu a doufati bude 
v něho; i budou chváleni 
všichni, kdož jsou přímého 
srdce, aleluja, aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Dej, 
prosíme, Pane, Bože náš, 
abychom, jako se těšíme 
časným slavením památky 
tvých Svatých, tak se věčně 
radovali z patření na ně. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 
 
 

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. 
 
COMMUNIO (Psalmus 63, 
11) Lætábitur justus in 
Dómino, et sperábit in 
eo: et laudabúntur omnes 
recti corde, allelúja, alle- 
lúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Da, 
quǽsumus, Dómine, Deus 
noster: ut, sicut tuórum 
commemoratióne Sanctórum 
temporáli gratulámur offício; 
ita perpétuo lætémur as-
péctu. Per Dóminum no-
strum. 
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ve vás. Jako ratolest nemůže 
nésti ovoce sama od sebe, 
nezůstane-li ve kmeni, tak 
ani vy, nezůstanete-li ve mně. 
Já jsem vinný kmen, vy jste 
ratolesti; kdo zůstává ve mně 
a já v něm, ten přináší ovoce 
mnoho, neboť beze mne 
nemůžete činiti nic. Jestliže 
kdo ve mně nezůstane, 
vyvržen bude ven jako 
ratolest; i uschne a seberou ji 
a vrhnou na oheň a bude 
hořeti. Zůstanete-li ve mně a 
slova má zůstanou-li ve vás, 
cokoliv budete chtíti, proste a 
stane se vám. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 88, 6) 
Nebesa oslavovati budou 
divy tvé, Pane, a věrnost tvou 
ve shromáždění spravedli-
vých, aleluja, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dary 
naše, prosíme, Pane, a 
modlitby přijmi, nebeskými 
tajemstvími nás očisť a 
milostivě vyslyš. Skrze Pána 
našeho. 
 
PREFACE – Věru hodno a 
spravedlivo jest, slušno a 
spasitelno, abychom tebe, 
Pane, každého sice času, 
 

nadálé spásy. Říkat budou si 
vespolek kajíce se, z duše 
sklíčené budou hořekovat: To 
jsou ti, kteří byli nám kdysi 
na posměch a které tupit bylo 
naším zvykem. My nemoudří 
měli jsme, že jejich život je 
šílenství a jejich konec že jest 
bezectný. Hle, kterak při-
počteni jsou k synům Božím, 
a mezi svatými jest úděl 
jejich. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 88, 6) 
Nebesa oslavovati budou 
divy tvé, Pane, a věrnost  
tvou ve shromáždění sva-
tých. Aleluja. V. Z. 20, 4) 
Vstavil jsi, Pane, na hlavu 
jeho korunu z drahého kame-
ní. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 
(15, 1-7). 
Za onoho času řekl Ježíš 
učedníkům svým: Já jsem 
pravý vinný kmen a Otec můj 
jest vinař. Každou ratolest ve 
mně, která nenese ovoce, 
odejme a každou, která nese 
ovoce, očistí, aby nesla více 
ovoce. Vy jste již čisti tím 
slovem, které jsem vám 
mluvil. Zůstaňte ve mně a já 
 

subitatióne insperátæ salútis, 
dicéntes intra se, pœnitén-
tiam agéntes, et præ angústia 
spíritus geméntes: Hi sunt, 
quos habúimus aliquándo in 
derísum et in similitúdinem 
impropérii. Nos insensáti vi-
tam illórum æstimabámus in-
sániam, et finem illórum sine 
honóre: ecce, quómodo com-
putáti sunt inter fílios Dei, et 
inter Sanctos sors llórum est. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 88, 6) 
Confitebúntur cæli mirabília 
tua, Dómine: étenim veritá-
tem tuam in ecclésia sanctó-
rum. Allelúja. V. (Ps. 20) Po-
suísti, Dómine, super caput 
ejus corónam de lápide pre-
tióso. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (15, 1-7). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Ego sum vitis 
vera: et Pater meus agrícola 
est. Omnem pálmitem in me 
non feréntem fructum, tollet 
eum: et omnem, qui fert fruc-
tum, purgábit eum, ut fruc-
tum plus áfferat. Jam vos 
mundi estis propter sermó-
nem, quem locútus sum vo- 
 

bis. Manéte in me: et ego in 
vobis. Sicut palmes non po-
test ferre fructum a semet-
ípso, nisi mánserit in vite: sic 
nec vos, nisi in me manséritis. 
Ego sum vitis, vos pálmites: 
qui manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum: 
quia sine me nihil potéstis 
fácere. Si quis in me non 
mánserit, mittétur foras sicut 
palmes, et aréscet, et cólligent 
eum, et in ignem mittent, et 
ardet. Si manséritis in me, et 
verba mea in vobis mánse-
rint: quodcúmque voluéritis, 
petétis, et fiet vobis. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 88, 6) 
Confitebúntur cæli mirabília 
tua, Dómine: et veritátem 
tuam in ecclésia sanctórum, 
allelúja, allelúja. 
 
SECRETA – Munéribus nos-
tris, quǽsumus, Dómine, pre-
cibúsque suscéptis: et cælésti-
bus nos munda mystériis, et 
cleménter exáudi. Per Dó-
minum nostrum. 
 
PRÆFATIO – Vere dignum et 
justum est, æquum et 
salutáre: Te quidem Dómine 
omni témpore, sed in hoc 
 


