
 

INTROITUS (Ps. 102, 20)
Benedícite Dóminum, omnes 
Angeli ejus: poténtes virúte, 
qui fácitis verbum ejus, ad 
audiéndam vocem sermó-
num ejus. (Ps. ib. 1) Bénedic, 
ánima mea, Dómino: et ómni-
a, quæ intra me sunt, nómini 
sancto ejus. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Deus, qui, miro 
órdine, Angelórum ministé-
ria hominúmque dispénsas: 
concéde propítius; ut, a qui-
bus tibi ministrántibus in cæ-
lo semper assístitur, ab his in 
terra vita nostra muniátur. 
Per Dóminum. 
 
LÉCTIO libri Apocalýpsis b. 
Joánnis Apóstoli (1, 1-5). 
In diébus illis: Significávit 
Deus, quæ opórtet fíeri cito, 
mittens per Angelum suum 
servo suo Joánni, qui testimó-
nium perhíbuit verbo Dei, et 
testimónium Jesu Christi, 
quæcúmque vidit. Beátus, qui 
legit et audit verba prophetíæ 
hujus: et servat ea, quæ in ea 
scripta sunt: tempus enim 
prope est. Joánnes septem ec-
clésiis, quæ sunt in Asia. Grá-

VSTUP (Ž. 102, 20) Chvalte 
Pána, všichni Andělé jeho, 
udatní rekové, kteří plníte 
rozkazy jeho, poslušni jsouce 
hlasu slova jeho. (Ž. tamt. 1)
Dobrořeč, duše má, Hos-
podinu a vše, co ve mně jest, 
svatému jeho jménu. V. Sláva 
Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž 
obdivuhodným řádem roz-
děluješ služby Andělů i lidí, 
uděl milostivě, aby, kteří 
před tebou v nebi stále jako 
služebníci stojí, těmi náš 
život na zemi byl chráněn. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ ze Zjevení sv. Jana (1, 
1-5). 
V těch dnech ukázal Bůh, co 
musí se státi vbrzku; a on na-
značil to skrze Anděla svého, 
poslav jej služebníku svému 
Janovi, a ten osvědčuje jakož-
to slovo Boží a svědectví Ježí-
še Krista všecko, co byl viděl. 
Blahoslavený, kdo čte a kdo 
poslouchá slova proroctví 
toho a kdo zachovává, co 
v něm jest napsáno, neboť čas 
jest blízko. Jan sedmi obcím v 

Otce mého, jenž jest v ne-
besích.                     Říká se Věřím. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Zjev. sv. Jana 8, 
3 a 4) Postavil se Anděl 
k oltáři, maje v ruce kadi-
delnici zlatou, a bylo mu 
dáno mnoho kadidla; i vy-
stoupil oblak vůní před Boha, 
aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Obětu-
jeme Ti, Pane, dary chvály, 
pokorně prosíce, abys je na 
přimlouvající se za nás pros-
bu andělskou i usmířen přijal 
i dal, aby prospěly k naší spá-
se. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Dan, 3, 58)
Dobrořečte, všichni Andělé 
Páně, Pánu; chvalozpěvy 
zpívejte a nade všecko ho 
vyvyšujte na věky. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Opřeni 
jsouce o přímluvu svatého 
tvého Archanděla Michala, 
snažně tě, Pane, prosíme, 
abychom, co ústy bereme, 
také duší dosáhli. Skrze Pána 
našeho. 

vident fáciem Patris mei, qui 
in cælis est.          Et dicitur Credo. 
 
OFFERTORIUM (Apoc. 8)
Stetit Angelus juxta aram 
templi, habens thuríbulum 
áureum in manu sua, et data 
sunt ei incénsa multa: et 
ascéndit fumus arómatum in 
conspéctu Dei, allelúja. 
 
SECRETA – Hóstias tibi, Dó-
mine, laudis offérimus, sup-
plíciter deprecántes: ut eás-
dem, angélico pro nobis in-
terveniénte suffrágio, et pla-
cátus accípias, et ad salútem 
nostram proveníre concédas. 
Per Dóminum. 
 
COMMUNIO (Dan. 3, 58)
Benedícite, omnes Angéli 
Dómini, Dóminum: hymnum 
dícite et superexaltáte eum in 
sǽcula. 
 
POSTCOMMUNIO – Beáti 
Archángeli tui Michaélis in-
tercessióne suffúlti: súpplices 
te, Dómine, deprecámur; ut, 
quod ore proséquimur, con-
tingámus et mente. Per Dó-
minum. 
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nebudete-li jako maličcí, ne-
vejdete do království nebes-
kého. Kdo se tedy poníží jako 
toto dítě, ten je větší v králov-
ství nebeském. A kdo přijme 
jedno dítko takové pro jméno 
mé, mě přijímá. Kdo by však 
pohoršil jedno z maličkých 
těchto, kteří ve mne věří, to-
mu bylo by lépe, aby mlýn-
ský kámen zavěšen byl na 
hrdlo jeho a on pohroužen 
byl do hlubiny mořské. Běda 
světu pro pohoršení! Nutno 
zajisté jest, aby přicházela po-
horšení, ale běda člověku to-
mu, skrze něhož pohoršení 
přichází. Pohoršuje-li tě však 
ruka tvá neb noha tvá, utni ji 
a vrhni ji od sebe; lépe jest to-
bě vejíti do života bezrukému 
neb kulhavému, než abys 
maje obě ruce neb obě nohy, 
uvržen byl do ohně věčného. 
A jestliže oko tvé tě pohoršu-
je, vylup je a vrhni od sebe; 
lépe jest tobě jednookému ve-
jíti do života, než obě oči ma-
jícímu uvrženu býti do pekel-
ného ohně. Hleďte, abyste 
nepohrdali některým z těchto 
maličkých; neboť pravím 
vám, že Andělé jejich 
v nebesích stále patří na tvář 
ubu 

v Asii: Milost vám a pokoj od 
toho, jenž jest a jenž byl a 
jenž přijde, a od sedmi du-
chů, kteří jsou před trůnem 
jeho, a od Ježíše Krista, jenž 
jest svědek věrný, prvoroze-
nec mrtvých a kníže králů 
pozemských, jenž nás miluje 
a nás obmyl od hříchů našich 
krví svou. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 102, 20 
a 1) Dobrořečte Pánu, všichni 
Andělé jeho; udatní rekové, 
kteří plníte vůli jeho. V. Do-
brořeč, duše má, Hospodinu, 
a vše, co ve mně jest, jeho 
svatému jménu. 
Aleluja, aleluja. V. Svatý 
Michaeli Archanděli, braň 
nás v boji, abychom ne-
zahynuli na hrozném soudu. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (18, 1-10). 
Za onoho času přistoupili u-
čedníci k Ježíšovi a řekli: Kdo 
myslíš jest větší v království 
nebeském? A Ježíš, zavolav 
k sobě dítě, postavil je upro-
střed nich a řekl Amen, pra-
vím vám: Neobrátíte-li se a 
unb 

tia vobis et pax ab eo, qui est 
et qui erat et qui ventúrus est: 
et a septem spirítibus, qui in 
conspéctu throni ejus sunt: et 
a Jesu Christo, qui est testis 
fidélis, primogénitus mortuó-
rum et princeps regum terræ, 
qui diléxit nos et lavit nos a 
peccátis nostris in sánguine 
suo. 
 
GRADUALE (Ps. 102, 20 et 1)
Benedícite Dóminum, omnes 
Angeli ejus: poténtes virtúte, 
qui fácitis verbum ejus. V. Bé-
nedic, ánima mea, Dóminum, 
et ómnia interióra mea no-
men sanctum ejus. 
Allelúja, allelúja. V. Sancte 
Míchaël Archángele, defénde 
nos in prǽlio: ut non pereá-
mus in treméndo judício. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (18, 1-10). 
In illo témpore: Accessérunt 
discípuli ad Jesum, dicéntes: 
Quis, putas, major est in reg-
no cælórum? Et ádvocans Je-
sus párvulum, státuit eum in 
médio eórum et dixit: Amen, 
dico vobis, nisi convérsi fué-
nig 

ritis et efficiámini sicut pár-
vuli, non intrábitis in regnum 
cælórum. Quicúmque ergo 
humiliáverit se sicut párvulus 
iste, hic est major in regno 
cælórum. Et qui suscéperit u-
num párvulum talem in nó-
mine meo, me súscipit. Qui 
autem scandalizáverit unum 
de pusíllis istis, qui in me cre-
dunt, éxpedit ei, ut suspendá-
tur mola asinária in collo e-
jus, et demergátur in profún-
dum maris. Væ mundo a 
scándalis! Necésse est enim, 
ut véniant scándala: verúmta-
men væ hómini illi, per quem 
scándalum venit! Si autem 
manus tua vel pes tuus scan-
dalízat te, abscíde eum et 
prójice abs te: bonum tibi est 
ad vitam íngredi débilem vel 
claudum, quam duas manus 
vel duos pedes habéntem 
mitti in ignem ætérnum. Et si 
óculus tuus scandalízat te, é-
rue eum et prójice abs te: bo-
num tibi est cum uno óculo in 
vitam intráre, quam duos ó-
culos habéntem mitti in ge-
hénnam ignis. Vidéte, ne con-
temnátis unum ex his pusíl-
lis: dico enim vobis, quia An-
geli eórum in cælis semper 
jijji 


