
 

INTROITUS (Eccli. 15, 5) In mé-
dio Ecclésiæ apéruit os ejus: et 
implévit eum Dóminus spíritu 
sapiéntiæ et intelléctus: stolam 
glóriæ índuit eum. (Ps. 91, 2) Bo-
num est confitéri Dómino: et 
psállere nómini tuo, Altíssime. V. 
Glória Patri et Fílio. 
 
ORATIO – Adésto supplicatióni-
bus nostris, omnípotens Deus: et 
quibus fidúciam sperándæ piéta-
tis indúlges, intercedénte beáto
Augustíno Confessóre tuo atque 
Pontífice, consuétæ misericórdiæ 
tríbue benígnus efféctum. Per 
Dóminum nostrum. 
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ORATIO – Deus, qui beátum 
Hermétem Mártyrem tuum 
virtúte constántiæ in passióne 
roborásti: ex ejus nobis imitatióne 
tríbue, pro amóre tuo próspera 
mundi despícere, et nulla ejus 
advérsa formidáre. Per Dómi-
num nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli Apó-
stoli ad Timótheum (2, c. 4, 1-8). 
Caríssime: Testíficor coram Deo, 
et Jesu Christo, qui judicatúrus 
est vivos et mórtuos, per advén-
tum ipsíus et regnum ejus: prǽ-
dica verbum, insta opportúne, 
importúne: árgue, óbsecra, íncre-
pa in omni patiéntia, et doctrína. 
gg 

VSTUP (Sir. 15, 5) Uprostřed 
shromáždění otevřel Pán ústa 
jeho a naplnil jej duchem mou-
drosti a rozumu; rouchem slávy 
přioděl jej. (Ž. 91, 2) Sluší osla-
vovati Pána; jméno tvé opěvo-
vati, Svrchovaný. V. Sláva Otci i 
Synu i Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Přispěj snažným 
prosbám našim, všemohoucí Bo-
že, a jimž dáváš pevnou naději ve 
svou otcovskou lásku, na přímlu-
vu svatého Augustina, Vyznava-
če svého a Biskupa, uděl dobroti-
vě účinek obvyklého milosrden-
ství svého. Skrze Pána našeho. 
 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
svatého Hermeta, Mučedníka 
svého, upevnil silou vytrvalosti 
v mukách, uděl nám, abychom 
po jeho příkladu z lásky k tobě 
pohrdali prospěchem světa a 
nebáli se žádného jeho proti-
venství. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z 2. listu svatého Pavla 
Apoštola k Timotheovi (4, 1-8). 
Nejmilejší! Zapřísahám tě před 
Bohem a Ježíšem Kristem, jenž 
bude soudit živé i mrtvé, skrze 
příchod jeho a království jeho, 
hlásej slovo, naléhej včas i ne-
včas, usvědčuj, přimlouvej, kárej, 
a to se vší trpělivosti a moudrostí 
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to, co jim vyneslo slávu, nám 
prospělo k spáse. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna tvého, 
jenž s tebou žije. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Luk 12, 42) Věrný 
služebník a opatrný, jejž usta-
novil pán nad sovu čeledí, aby 
jim včas dával míru pšenice. 
Aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Aby nám, Pane, 
tvé oběti přinesly spásu, nechť 
svatý Augustin, Biskup tvůj a 
Učitel výborný, jest přímluvcem. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. 
 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Naplněni jsou-
ce, Pane, nebeským požehnáním, 
prosíme milostivost tvou, aby-
chom na přímluvu svatého 
Hermeta, Mučedníka tvého, co 
pokorně konáme, to spasitelně 
pocítili. Skrze Pána našeho. 

quǽsumus, ut, quod illis cóntulit 
glóriam, nobis prosit ad salútem. 
Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
 
COMMUNIO (Luc. 12, 42) Fidélis 
servus et prudens, quem constí-
tuit dóminus super famíliam su-
am: ut det illis in témpore trítici 
mensúram. Allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Ut nobis, 
Dómine, tua sacrifícia dent salú-
tem: beátus Augustínus Póntifex 
tuus et Doctor egrégius, quǽsu-
mus, precátor accédat. Per Dómi-
num nostrum. 
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POSTCOMMUNIO – Repléti, 
Dómine, benedictióne cælésti, 
quǽsumus, cleméntiam tuam: ut, 
intercedénte beáto Herméte 
Mártyre tuo, quæ humíliter 
gérimus, salúbriter sentiámus. 
Per Dóminum nostrum. 

Sv. Augustina – biskupa, vyznavače a Učitele Církve 
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může se ukrýti město na hoře 
ležící. Aniž rozsvěcují svíci a 
kladou ji pod kbelík, nýbrž na 
svícen, aby svítila všem, kteří 
jsou v domě. Tak svěť světlo vaše 
před lidmi, ať vidí skutky vaše 
dobré a velebí Otce vašeho, jenž 
jest v nebesích. Nedomnívejte se, 
že jsem přišel zrušit zákon nebo 
Proroky; nepřišel jsem zrušit, 
nýbrž naplnit. Vpravdě zajisté 
pravím vám: dokud nepomine 
nebe a země, nepomine jediné 
písmě neb jediná čárka ze 
zákona, až se všecko stane. Kdo 
by tedy zrušil jeden z příkazů 
těchto nejmenších a vyučil tak 
lidi, nejmenším slouti bude 
v království nebeském; kdo by 
však je činil a jim učil, ten bude 
slouti velikým v království 
nebeském.                   Říká se Věřím.
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 91, 13)
Spravedlivý jako palma pokvete, 
jako cedr na Libanu poroste. 
 
TICHÁ MODLITBA – Svatého 
Augustina, Biskupa tvého a Uči-
tele, ať nám neschází dobrotivá 
modlitba, jež by dary naše tobě 
zpříjemnila a vždycky nám tvé 
odpuštění vymohla. Skrze Pána 
našeho. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Přinášíme 
ti, Pane, oběť chvály na památku 
tvých Svatých, dej, prosíme, aby 
to 

učitelskou. Neboť bude čas, kdy 
zdravého učení nesnesou, nýbrž 
nashromáždí si učitelů podle 
vlastních chtíčů, majíce lechtání 
v uších a kdy od pravdy sluch 
svůj odvrátí a obrátí se k bájím. 
Ty však bdi, ve všem snášej zlé, 
konej dílo hlasatele Evangelia, 
naplň službu svou. Buď střízliv. 
Neboť já již jsem vydáván v oběť 
a čas mé smrti nastává. Dobrý boj 
jsem bojoval, běh jsem dokonal, 
víru jsem zachoval; pro bu-
doucnost jest mi uložena koruna 
spravedlnosti, kterou mi dá 
v onen den Pán, spravedlivý sou-
dce, ale nejen mně, nýbrž i všem 
těm, kteří milovali příchod jeho. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Žalm 36, 30-
31) Ústa spravedlivého pronášejí 
moudrost a jazyk jeho mluví to, 
co jest pravé. V. Zákon Boha je 
v srdci jeho; proto nekolísají se 
jeho kroky. 
Aleluja, aleluja. V. Vyvolil jsem 
Davida, služebníka svého; 
svatým olejem svým jsem jej 
pomazal. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Matouše (5, 
13-19). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Vy jste sůl 
země. Jestliže sůl se zkazí, čím se 
osolí? K ničemu nehodí se již, leč 
aby byla vyhozena a pošlapána 
od lidí. Vy jste světlo světa. Ne-
ggeg 

Erit enim tempus, cum sanam 
doctrínam non sustinébunt, sed 
ad sua desidéria coacervábunt si-
bi magístros, pruriéntes áuribus, 
et a veritáte quidem audítum a-
vértent, ad fábulas autem conver-
téntur. Tu vero vígila, in ómni-
bus labóra, opus fac Evangelístæ, 
ministrérium tuum imple. Sóbri-
us esto. Ego enim jam delíbor, et 
tempus resolutiónis meæ instat. 
Bonum certámen certávi, cursum 
consummávi, fidem servávi. In 
réliquo repósita est mihi coróna 
justítiæ, quam redet mihi Dómi-
nus in illa die, justus judex: non 
solum autem mihi, sed et iis, qui 
díligunt advéntum ejus. 
 
GRADUALE (Ps. 36, 30-31) Os 
justi meditábitur sapiéntiam, et 
lingua ejus loquétur judícium. V. 
Lex Dei ejus in corde ipsíus: et 
non supplantabúntur gressus 
ejus. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 88, 2)
Invéni David servum meum, 
óleo sancto meo unxi eum. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (5, 13-19). 
In illo témpore: Dixit Jesus discí-
pulis suis: Vos estis sal terræ. 
Quod si sal evanúerit, in quo sali-
étur? Ad níhilum valte ultra, nisi 
ut mittátur foras, et conculcétur 
ab homínibus. Vos estis lux mun-
fe 

di. Non potest cívitas abscóndi 
supra montem póstia. Neque ac-
céndunt lucérnam, et ponunt e-
am sub módio, sed super cande-
lábrum, ut lúceat ómnibus qui in 
domo sunt. Sic lúceat lux vestra 
coram homínibus, ut vídeant ó-
pera vestra bona, et gloríficent 
Patrem vestrum, qui in cælis est. 
Nolíte putáre, quóniam veni sól-
vere legem, aut Prophétas: non 
veni sólvere, sed adimplére. A-
men, quippe dico vobis, donec 
tránseat cælum et terra, jota u-
num aut unus apex non præterí-
bit a lege, donec ómnia fiant. Qui 
ergo sólverit unum de mandátis 
istis mínimis, et docúerit sic hó-
mines, mínimus vocábitur in reg-
no cælórum: qui autem fécerit et 
docúerit, hic magnus vocábitur 
in regno cælórum.                 Credo. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 91) Justus ut 
palma florébit: sicut cedrus, quæ
in Líbano est, multiplicábitur. 
 
SECRETA – Sancti Augustíni 
Pontíficis tui atque Doctóris no-
bis, Dómine, pia non desit orátio: 
quæ et múnera nostra concíliet; 
et tuam nobis indulgéntiam 
semper obtíneat. Per Dóminum 
nostrum. 
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SECRETA – Sacrifícium tibi, Dó-
mine, laudis offérimus in tuórum 
commemoratióne Sanctórum: da, 
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