
 

INTROITUS (Ps. 118, 95-96) 
Me exspectavérunt peccató-
res, ut pérderent me: testi-
mónia tua, Dómine, intelléxi: 
omnis consummatiónis vidi 
finem: latum mandátum tu-
um nimis. (Ps. ib. 1) Beáti 
immaculáti in via: qui ámbu-
lant in lege Dómini. V. Glória 
Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto, sicut erat in princípio. 
 
ORATIO – Concéde, quǽsu-
mus, plebi tuæ, omnípotens 
Deus: ut, quæ beátæ Lúd-
milæ Mártyris tuæ translati-
óne lætátur in terris, ejúsdem 
ætérna societáte perfruátur in 
cælis. Per Dóminum nost-
rum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (51, 
1-8 et 12). 
Confitébor tibi, Dómine, Rex, 
et collaudábo te Deum Salva-
tórem meum. Confitébor nó-
mini tuo: quóniam adjútor et 
protéctor factus es mihi, et li-
berásti corpus meum a perdi-
tióne, a láqueo linguæ iníquæ 
et a lábiis operántium men-
dácium, et in conspéctu as- 
tántium factus es mihi adjú- 
 

VSTUP (Ž. 118, 95-96) Na 
mne číhali hříšníci, aby mne 
zahubili; já pak rozkazů 
tvých šetřila, Pane. Všeliké 
věci, jakkoliv dokonalé, vidě-
la jsem konec, jenom přiká-
zání tvé přesahuje všecky 
meze. (Ž. tamt. 1) Blahosla-
vení, kteří bez poskvrnění 
kráčejí, kteří chodí v zákoně 
Páně. V. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Uděl, prosíme, 
všemohoucí Bože, lidu 
svému, aby, jenž se na zemi 
těší při přenesení ostatků 
svaté Ludmily, Mučednice 
tvé, požíval jejího věčného 
společenství v nebi. Skrze 
Pána našeho. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(51, 1-8 a 12). 
Oslavovati budu tě, Pane, 
Králi, chválit tě, Boha, 
Spasitele svého. Oslavovat 
budu jméno tvoje, že jsi byl 
pomocník a ochránce můj, a 
vysvobodil tělo mé ze 
záhuby, z osidla jazyka 
nešlechetného, a od rtů těch, 
kteří páchají lež; proti mým 
nepřátelům zastal ses mne. 
 

OBĚTOVÁNÍ (Žalm 44, 3) 
Rozlita jest milost na tvých 
rtech, proto ti požehnal 
Bůh na věky a na věky vě- 
ků. 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi, 
Pane, dary, které ti v den 
přenesení svaté Ludmily, 
Mučednice tvé, přinášíme, 
jejíž ochranou doufáme dojíti 
spásy. Skrze Pána našeho. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žalm 118, 161-
162) Knížata pronásledovala 
mne bez příčiny, avšak jenom 
slov tvých se bálo srdce mé; 
já radovati se budu z řečí 
tvých jako ten, kdo našel 
hojnou kořist. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nechť nám 
jsou nápomocna, Pane, při-
jatá tajemství a na přímluvu 
svaté Ludmily, Mučednice 
tvé, ať učiní, bychom se 
z ustavičné záštity těšiti 
mohli. Skrze Pána. 

OFFERTORIUM (Ps. 44, 3) 
Diffúsa est grátia in lábiis 
tuis: proptérea benedíxit te 
Deus in ætérnum, et in 
sǽculum sǽculi. 
 
SECRETA – Súscipe, Dómine, 
múnera, quæ in beátæ 
Lúdmilæ Mártyris tuæ 
translatióne deférimus: cujus 
non confídimus patrocínio 
liberári. Per Dóminum. 
 
COMMUNIO (Psalm. 118, 
161-162) Príncipes persecúti 
sunt me gratis, et a verbis tuis 
formidávit cor meum: 
lætábor ego super elóquia 
tua, quasi qui invénit spólia 
multa. 
 
POSTCOMMUNIO – Auxili-
éntur nobis, Dómine, sumpta 
mystéria: et, intercedénte 
beáta Lúdmila Mártyre tua, 
sempitérna fáciant protectió-
ne gaudére. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
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benství toto: Podobno jest 
království nebeské pokladu 
skrytému v poli, jejž člověk 
nalezna, zakryje a radostí nad 
ním jde a prodá všecko, co 
má, a koupí pole to. Opět 
podobno jest království 
nebeské kupci, jenž hledal 
dobrých perel, a když nalezl 
jednu perlu drahocennou, 
odešel a prodal všecko, co 
měl, a koupil ji. Také 
podobno jest království 
nebeské síti, která byvši 
spuštěna do moře, shro-
mažďuje ze všeho rodu ryb, 
když se naplní, vytáhnou ji 
na břeh, posadí se a vyberou 
dobré do nádob, špatné však 
odvrhnou pryč. Tak bude při 
skonání světa: vyjdou Andělé 
a oddělí zlé od spravedlivých 
a uvrhnou je do peci ohnivé, 
tam bude pláč a skřípění 
zubů. Rozuměli jste všemu 
tomu? Řkou jemu: Ano. I dí 
jim: Proto každý učitel 
vyučený v království nebes-
kém podoben jest hospodáři, 
který vynáší ze své zásoby 
věci nové i staré. 
 
 
 

Podle množství slitování 
jména svého zbavils mne 
dravců řvoucích po kořisti, 
rukou těch, kdož mi o život 
ukládali; nesčetných soužení, 
která mne obklíčila, plamene, 
který mne vůkol tísnivě 
dusil, ohně, kterého já jsem 
nepodpálila; z hlubokých ú-
trob pekla a jazyka 
zprzněného a řeči lživých 
před bezbožným králem, ano, 
jazyka nespravedlivého. 
Chváliti bude až do smrti 
Pána má duše, neboť 
vytrhuješ toho, kdo v tebe 
doufá, a z rukou národů jej 
vysvobozuješ, Hospodine, 
Bože náš. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 44, 8) 
Milovala jsi spravedlnost a 
nenáviděla jsi nepravosti. V. 
Proto pomazal tě Bůh, Bůh 
tvůj, olejem radosti. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. tamt. 5) 
Ve spanilosti své a kráse své 
povstaň, šťastně pokračuj a 
vládni. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová- 
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (13, 44-52). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým podo- 
  

tor. Et liberásti me secúndum 
multitúdinem misericórdiæ 
nóminis tui a regiéntibus, 
præparátis ad escam, de má-
nibus quæréntium ánimam 
meam, et de portis tribulatió-
num, quæ circumdedérunt 
me: a pressúra flammæ, quæ 
circúmdedit me, et in médio 
ignis non sum æstuáta: de 
altitúdine ventris inferi, et a 
lingua coinquináta, et a verbo 
mendácii, a rege iníquo, et a 
lingua injústa: laudábit usque 
ad mortem ánima mea 
Dóminum: quóniam éruis 
sustinéntes te, et líberas eos 
de mánibus géntium, Dó-
mine, Deus noster. 
 
GRADUALE (Ps. 44, 8) 
Dilexísti justítiam, et odísti 
iniquitátem. V. Proptérea 
unxit te Deus, Deus tuus, 
óleo lætítiæ. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. ib. 5) 
Spécie tua et pulchritúdine 
tua inténde, próspere 
procéde et regna. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (13, 44-52). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis parábolam 
 

hanc: Símile est regnum cæló-
rum thesáuro abscóndito in 
agro: quem qui invénit homo, 
abscóndit, et præ gáudio illí-
us vadit, et vendit univérsa, 
quæ habet, et emit agrum il-
lum. Iterum símile est reg-
num cælórum hómini negoti-
atóri, quærénti bonas marga-
rítas. Invénta autem una pre-
tiósa margaríta, ábiit, et vén-
didit ómnia, quæ hábuit, et e-
mit eam. Iterum símile est 
regnum cælórum sagénæ, 
missæ in mare et ex omni 
génere píscium congregánti. 
Quam, cum impléta esset, e-
ducéntes, et secus littus se-
déntes, elegérunt bonos in 
vasa, malos autem foras mi-
sérunt. Sic erit in consumma-
tióne sǽculi: exíbunt Angeli, 
et separábunt malos de médi-
o justórum, et mittent eos in 
camínum ignis: ibi erit fletus 
et stridor déntium. Intellexís-
tis hæc ómnia? Dicunt ei: 
Etiam. Ait illis: Ideo omnis 
scriba doctus in regno cæló-
rum símilis est hómini patri-
famílias, qui profert de the-
sáuro suo nova et vétera. 
Vigiláte ítaque, quia néscítis 
diem neque horam. 
 
 


