
 

INTROITUS (Ps. 131, 9-10) 
Sacerdótes tui, Dómine, 
índuant justítiam, et sancti tui 
exsúltent: propter David 
servum tuum, non avértas 
fáciem Christi tui. (Ps. ib. 1) 
Meménto, Dómine, David: et 
omnis mansuetúdinis ejus. V. 
Glória Patri, et Fílio, et 
Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Deus, qui pópulo 
tuo ætérnæ salútis beátum 
Wolfgángum Confessórem 
tuum atque Pontíficem 
minístrum tribuísti: præsta, 
quǽsumus; ut, quem 
doctórem vitæ habúimus in 
terris, intercessórem habére 
mereámur in cælis. Per 
Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Hebr. (7, 23-27). 
Fratres: Plures facti sunt sa-
cerdótes, idcírco quod morte 
prohiberéntur permanére: Je-
sus autem, eo quod máneat 
in ætérnum, sempitérnum 
habet sacerdótium. Unde et 
salváre in perpétuum potest 
accedéntes per semetípsum 
ad Deum: semper vivens ad 
 

VSTUP (Žalm 131, 9-10) 
Kněží tvoji, Pane, nechť se 
obléknou ve spravedlnost a 
svatí tvoji ať plesají. Pro 
Davida, služebníka svého, 
neodvracej tváře od 
Pomazaného svého. (Ž. tamt. 
1) Pamětliv buď, Pane, Da-
vida a všeliké jeho zbožnosti. 
V. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
svému lidu svatého Wolf-
ganga, Vyznavače svého a 
Biskupa, za přisluhovatele 
věčné spásy udělil, popřej, 
prosíme, abychom toho, 
jehož jsme měli učitelem 
života na zemi, zasloužili si 
míti přímluvcem v nebi. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola k Židům (7, 23-27). 
Bratři! Učiněno jest kněžími 
mnoho, poněvadž jim smrt 
bránila zůstávati. Ježíš však 
má kněžství nepomíjející, 
poněvadž zůstává na věky. 
Proto také může dokonale 
spasiti ty, kteří přistupují 
k Bohu skrze něho, jsa 
vždycky živ, aby za ně 
 

cího. Amen, pravím vám, 
nad vším statkem svým jej 
ustanoví. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Bože, 
odplatiteli věrných duší, 
popřej, abychom na prosby 
svatého Wofganga, Vyzna-
vače tvého a Biskupa, jehož 
ctihodnou památku slavíme, 
odpuštění došli. Skrze Pána 
našeho. 

vigilántem: amen, dico vobis, 
super ómnia bona sua 
constítuet eum. 
 
POSTCOMMUNIO – Deus, 
fidélium remunerátor animá-
rum: præsta; ut beáti Wolf-
gangi Confessóris tui atque 
Pontíficis, cujus venerándam 
celebrámus festivitátem, pré-
cibus indulgéntiam conse-
quámur. Per Dóminum. 
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zloděj, bděl by a nenechal by 
si podkopati dům svůj. Proto 
i vy buďte připraveni, neboť 
Syn člověka přijde v hodinu, 
kterou nevíte. Kdo asi jest ten 
služebník věrný a opatrný, 
jehož ustanovil pán jeho nad 
svou čeledí, aby jim pokrm 
dával včas? Blahoslaven 
služebník ten, jehož pán jeho, 
přijda, nalezne, že tak činí. 
Amen, pravím vám, ustanoví 
jej nad vším statkem svým. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 88, 25) 
Věrnost má a milost má 
s ním, a ve jménu mém 
zvelebí se jeho moc. 
 
TICHÁ MODLITBA - Výroč-
ní slavnost svatého Wolfgan-
ga, Vyznavače tvého a Bisku-
pa, prosíme, Pane, nechť nás 
učiní dobrotivosti tvé příjem-
nými, aby těmito úkony 
zbožného smíření jej blažená 
odplata provázela, nám pak 
dary milosti tvé zjednala. 
Skrze Pána našeho. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Matouš 24, 46-
47) Blahoslavený služebník, 
jejž pán, přijda, nalezne bdí- 
 

orodoval. Takový zajisté 
příslušel nám velekněz, 
svatý, nevinný, nepo-
skvrněný, oddělený od 
hříšníků a vyvýšenější nad 
nebesa, jenž nemá potřebí 
každého dne, jako kněží, 
konati oběti nejprve za hříchy 
své, potom za hříchy lidu; 
neboť to učinil jednou, 
obětovav sebe sama Ježíš 
Kristus, Pán náš. 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 131, 
16-17) Kněze jeho obléknu 
v spásu a svatí jeho radostí 
plesati budou. V. Odtamtud 
dám vzrůsti moci Davidově, 
připravím světlo pro Poma-
zaného svého. Aleluja, alelu-
ja. V. (Ž. 109, 4) Přisáhl Pán a 
nebude toho želeti: Ty budiž 
knězem na věky podle řádu 
Melchisedechova! Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (24, 42-47). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Bděte, 
neboť nevíte, v kterou ho-
dinu Pán váš přijde. To však 
vězte: Kdyby hospodář vě-
děl, v kterou hodinu přijde 
 

interpellándum pro nobis. 
Talis enim decébat, ut nobis 
esset póntifex, sanctus, ínno-
cens, impollútus, segregátus 
a peccatóribus, et excélsior 
cælis factus: qui non habet 
necessitátem cotídie, que-
mádmodum sacerdótes, prius 
pro suis delíctis hóstias offér-
re, deínde pro pópuli: hoc e-
nim fecit semel, seípsum offe-
réndo, Jesus Christus, 
Dóminus noster. 
 
GRADUALE (Ps. 131, 16-17) 
Sacerdótes ejus índuam salu-
tári: et sancti ejus exsultatió-
ne exsultábunt. V. Illuc pro-
dúcam cornu David: parávi 
lucérnam Christo meo. 
Allelúja., allelúja. V. (Ps. 109, 
4) Jurávit Dóminus, et non 
pœnitébit eum: Tu es sacér-
dos in ætérnum, secúndum 
órdinem Melchísedech. Allel. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (24, 42-47). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Vigiláte, quia 
nescítis, qua hora Dóminus 
vester ventúrus sit. Illud au-
tem scitóte, quóniam, si sciret 
paterfamílias, qua hora fur 
 

ventúrus esset, vigiláret úti-
que, et non síneret pérfodi 
domum suam. Ideo et vos es-
tóte paráti: quia qua nescítis 
hora Fílius hóminis ventúrus 
est. Quis, putas, est fidélis 
servus et prudens, quem con-
stituit dóminus suus super 
famíliam suam, ut det illis ci-
bum in témpore? Beátus ille 
servus, quem, cum vénerit 
dóminus ejus, invénerit sic 
faciéntem. Amen, dico vobis, 
quóniam super ómnia bona 
sua constítuet eum. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 88, 25) 
Véritas mea et misericórdia 
mea cum ipso: et in nómine 
meo exaltábitur cornu ejus. 
 
SECRETA – Sancti Wofgangi 
Confessóris tui atque Pontífi-
cis, quǽsumus, Dómine, án-
nua solémnitas pietáti tuæ 
nos reddat accéptos: ut, per 
hæc piæ placatiónis offícia, et 
illum beáta retribútio comité-
tur, et nobis grátiæ tuæ dona 
concíliet. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
COMMUNIO (Matth. 24, 46 et 
47) Beátus ervus, quem, cum 
vénerit dóminus, invénerit 
 


