
 

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. 
 
ORATIO – Omnípotens sem-
pitérne Deus, qui Slavóniæ 
gentes per beátos Confessó-
res tuos atque Pontífices Cy-
ríllum et Methódium ad agni-
tiónem tui nóminis veníre tri-
buísti: præsta; ut, quorum 
festivitáte gloriámur, eórum 
consórtio copulémur. Per 
Dóminum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b Pauli 
Apóstoli ad Hebrǽos (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 (Ž. 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, Davida a všeliké jeho 
zbožnosti. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Všemohoucí, 
věčný Bože, jenž jsi skrze své 
svaté Vyznavače a Biskupy 
Cyrila a Metoděje dal 
slovanským národům přijíti 
k poznání svého jména, uděl, 
abychom, ze jejich slavnosti 
se radujíce, také v jejich 
společnost byli připojeni. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu svatého 
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 
 
 

še modlitby, prosíme, Pane, a 
na oběti svých věrných 
shlédni, aby tobě byly o 
slavnosti tvých Svatých 
příjemné, nám pak zjednaly 
pomoc tvé slitovnosti. Skrze 
Pána našeho. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 10, 27) 
Co vám pravím ve tmách, 
povězte ve světle, a co slyší- 
te v ucho, hlásejte na 
střechách. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Prosíme, 
všemohoucí Bože, abys jenž 
nám řáčíš skýtati dary 
nebeské, dal nám na 
přímluvu svatých svých 
Cyrila a Metoděje pohrdati 
věcmi pozemskými. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 

quǽsumus, Dómine, et tuó-
rum réspice oblatiónes fidéli-
um: ut tibi gratæ sint in tuó-
rum festivitáte Sanctórum, et 
nobis conférant tuæ propitia-
tiónis auxílium. Per Dómi-
num nostrum. 
 
COMMUNIO – Quod dico 
vobis in ténebris, dícite in lú-
mine, dicit Dóminus: et quod 
in aure audítis, prædicáte su-
per tecta. 
 
POSTCOMMUNIO – Quǽsu-
mus, omnípotens Deus: ut, 
qui nobis múnera dignáris 
præbére cæléstia, intercedén-
tibus sanctis tuis Cyríllo et 
Methódio, despícere terréna 
concédas. Per Dóminum 
nostrum. 
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jest, ale dělníků málo. Proste 
tedy Pána žní, aby poslal 
dělníky na žeň svou. Jděte; 
hle, já posílám vás jako ovce 
mezi vlky. Nenoste s sebou 
měšce, ani mošny, ani obuvi, 
a nikoho na cestě ne-
pozdravujte! Do kteréhokoli 
pak domu vejdete, napřed 
řekněte: Pokoj domu tomuto. 
A bude-li tam člověk pokoje 
hodný, spočine na něm pokoj 
váš, pakli ne, vrátí se k vám. 
V tom domě pak zůstávejte a 
jezte i pijte, co mají; neboť 
hoden jest dělník mzdy své. 
Nepřecházejte z domu do 
domu. A do kteréhokoli 
města vejdete a přijmou vás 
tam, jezte, co vám předloží, a 
uzdravujte nemocné, kteří 
jsou v něm, a rcete jim: 
Přiblížilo se k vám království 
Boží. 
 
 
Říká se Věřím.G 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 67, 36) 
Divuplný jest Bůh ve svých 
Svatých. Bůh Israelův dává 
moc a sílu lidu svému. 
Pochválen budiž Bůh. 
 
TICHÁ MODLITBA – Na na- 
 

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 Lukáše 
(10, 1-9). 
Za onoho času: Vyvolil Pán 
ještě jiných sedmdesát dva a 
poslal je po dvou před sebou 
do každého města i místa, 
kam hodlal sám přijíti. I 
pravil k nim: Žeň sice hojná 
 

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 
Lucam (10, 1-9). 
In illo témpore: Designávit 
Dóminus et álios septuáginta 
duos: et misit illos binos ante 
fáciem suam in omnem civi-
tátem et locum, quo erat ipse 
ventúrus. Et dicébat illis: 
 

Messis quidem multa, operá-
rii autem pauci. Rogáte ergo 
Dóminum messis, ut mittat 
operários in messem suam. 
Ite: ecce, ego mitto vos sicut 
agnos inter lupos. Nolíte por-
táre sácculum, neque peram, 
neque calceaménta, et némi-
nem per viam salutavéritis. 
In quamcúmque domum in-
travéritis, primum dícite: Pax 
huic dómui: et si ibi fúerit fíli-
us pacis, requiéscet super il-
lum pax vestra; sin autem, ad 
vos revertétur. In eádem au-
tem domo manéte, edéntes, et 
bibéntes, quæ apud illos sunt: 
dignus est enim operárius 
mercéde sua. Nolíte transíre 
de domo in domum. Et in 
quam cúmque civitátem in-
travéritis, et suscéperint vos, 
manducáte quæ apponúntur 
vobis: et curáte infírmos, qui 
in illa sunt, et dícite illis: Ap-
propinquávit in vos regnum 
Dei.                      Et dicitur Credo. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 67, 36) 
Mirábilis Deus in Sanctis suis: 
Deus Israel, ipse dabit 
virtútem et fortitúdinem 
plebi tuæ: benedíctus Deus. 
 
SECRETA – Preces nostras,  
 


