
   

INTROITUS (Is. 65, 19 et 23) 
Exsultábo in Jerúsalem et ga-
udébo in pópulo meo: et non 
audiétur in eo ultra vox fletus 
et vox clamóris. Elécti mei 
non laborábunt frustra neque 
generábunt in conturbatióne: 
quia semen benedictiórum 
Dómini est, et nepótes eórum 
cum eis. (Ps. 43, 2) Deus, áuri-
bus nostris audívimus: patres 
nostri narravérunt opus, 
quod operátus es in diébus 
eórum. V. Glória Patri, et 
Fílio, et Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Deus, qui mul-
titúdinem populórum beáti 
Bonifátii Mártyris tui atque 
Pontíficis zelo, ad agnitiónem 
tui nóminis vocáre dignátus 
es: concéde propítius; ut, 
cujus solémnia cólimus, 
étiam patrocínia sentiámus. 
Per Dóminum. 
 
LÉCTIO libri Sapiéntiæ (Eccli. 
44, 1-15). 
Laudémus viros gloriósos et 
paréntes nostros in generatió-
ne sua. Multam glóriam fecit 
Dóminus magnificéntia sua a 
sǽculo. Dominántes in pote- 
 
 

VSTUP (Isaiáš 65, 19 a 23) 
Plesati budu z Jerusalema a 
radovati se ze svého lidu, a 
nebude v něm již slyšeti hlas 
pláče a hlas křiku. Vyvolení 
moji nebudou se namáhati 
nadarmo, aniž roditi se bu-
dou ke zděšení, neboť jsou 
plémě požehnaných od Hos-
podina, a potomci jejich zů-
stanou s nimi. (Ž. 43, 2) Bože, 
na své uši jsme slcýhali, otco-
vé naši vyprávěli o díle, které 
jsi vykonal za dnů jejich. V. 
Sláva otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
ráčil množství národů horli-
vostí svatého Bonifáce, Mu-
čedníka svého a Biskupa, po-
volati k poznání svého jména, 
uděl milostivě, abychom, 
jehož slavnost konáme, také 
ochrany pocítili. Skrze Pána 
našeho. 
 
ČTENÍ z knihy Sirachovcovy 
(44, 1-15). 
Chvalte muže slavné, otce 
naše podle jejich pokolení. 
Mnoho slávy způsobil jim 
Pán svou velebností od věku. 
Byli panovníky ve svých ří- 
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 ších, mužové velicí mocí, 
moudrostí příslušnou byli 
obdařeni, proroctvími do-
kazovali důstojnost proroků; 
byli vůdci lidu dob svých, 
mocí své moudrosti svatou 
naukou ho vedli, dovedně 
vymýšleli způsoby zpěvu, a 
přísloví písemně zazna-
menávali; muži bohatí, 
mocní, milovníci umění, 
pokojně bydlili ve svých 
domech. Ti všichni došli 
slávy v současných poko-
leních, a za svého života měli 
chválu. Někteří z nich zro-
zení zůstavili jméno, že 
hlásána je chvála jejich; a po 
jiných z nich nezůstalo pa-
mátky, zhynuli, jako by 
nikdy nebyli, zrodili se, jako 
by se nebyli zrodili, a synové 
jejich s nimi. Ale tito jsou 
mužové bohabojní, jejichžto 
činy zbožnosti nezanikly. 
Potomstvu jejich zůstává 
majetek jejich. Ve smlouvách 
stojí pevně potomstvo jejich, 
a jejich synové zásluhami 
jejich. Zůstane až na věky 
památka jejich, sláva jejich 
nebude vyhlazena. Těla jejich 
v pokoji pohřbena byla, ale 
jméno jejich rod od rodu žije. 
 
 

státibus suis, hómines magni 
virtúte et prudéntia sua prǽ-
diti, nuntiántes in prophétis 
dignitátem prophetárum, et 
imperántes in præsénti pópu-
lo, et virtúte prudéntiæ san-
ctíssima verba. In perítia sua 
requiréntes modos músicos, 
et narrántes cármina scriptu-
rárum. Hómines dívites in 
virtúte, pulchritúdinis stúdi-
um habéntes: pacificántes in 
dómibus suis. Omnes isti in 
generatiónibus gentis suæ 
glóriam adépti sunt, et in dié-
bus suis habéntur in láudi-
bus. Qui de illis nati sunt, re-
liquérunt nomen narrándi 
laudes eórum. Et sunt, quo-
rum non est memória: perié-
runt, quasi qui non fúerint: et 
nati sunt, quasi non nati, et fí-
lii ipsórum cum ipsis. Sed illi 
viri misericórdiæ sunt, quó-
rum pietátes non defuérunt: 
cum sémine eórum pérma-
nent bona, heréditas sancta 
nepótes eórum, et in testa-
méntis stetit semen eórum: et 
fílii eórum propter illos us-
que in ætérnum manent: se-
men eórum et glória eórum 
non derelinquétur. Córpora 
ipsórum in pace sepúlta sunt, 
 

 

 



 

  

O jejich moudrosti vypravuje 
obec, a chválu jejich zvěstuje  
shromáždění. 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (1. Petr 4, 
13-14) Majíce účast na 
utrpeních Kristových, radujte 
se, abyste se také s plesáním 
zaradovali při zjevu jeho 
slávy. V. Jste-li tupeni pro 
jméno Kristovo, blahoslavení 
jste, neboť spočine na vás 
jeho čest, sláva a síla Boží, a 
tedy i jeho Duch. 
Aleluja, aleluja. V. (Is. 66, 12) 
Přivedu na něj pokoj jako 
řeku a slávu jako rozvodněný 
potok. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (5, 1-12). 
Za onoho času uzřev Pán 
Ježíš zástupy, vystoupil na 
horu a když se posadil, 
přistoupili k němu učedníci 
jeho. I otevřel ústa svá a učil 
je řka: Blahoslavení chudí 
duchem, neboť jejich jest 
království nebeské. Blahosla-
vení tiší, neboť oni zemí 
vládnouti budou. Blahoslave- 
 
 

přímluva svatého Bonifáce, 
Mučedníka tvého a Biskupa, 
jehož ochranou jsi nás dal 
vésti. Skrze Pána našeho. 

atque Pontíficis pia non desit 
orátio, cujus nos donásti pa-
trocínio gubernári. Per 
Dóminum nostrum. 

et nomen eórum vivit in ge-
neratiónem et generatiónem. 
Sapiéntiam ipsórum narrent 
pópuli, et laudem eórum 
núntiet Ecclésia. 
 
GRADUALE (1. Petri 4, 13 et 
14) Communicántes Christi 
passiónibus gaudéte, ut in 
revelatióne glóriæ ejus 
gaudeátis exsultántes. V. Si 
exprobrámini in nómine 
Christi, beáti éritis: quóniam, 
quod est honóris, glóriæ et 
virtútis Dei, et qui est ejus 
Spíritus, super vos requiéscet.  
Allelúja, allelúja. V. Decliná-
bo super eum quasi flúvium 
pacis, et quasi tórrentem in-
undántem glóriam. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (5, 1-12). 
In illo témpore: Videns Jesus 
turbas, ascéndit in montem, 
et cum sedísset, accessérunt 
ad eum discípuli ejus, et apé-
riens os suum, docébat eos, 
dicens: Beáti páuperes spíri-
tu: quóniam ipsórum est reg-
num cælórum. Beáti mites: 
quóniam ipsi possidébunt 
terram. Beáti, qui lugent: 
 
 



 

 

 

       

i dá radovati se ze slavnosti 
svatého Bonifáce, Mučedníka 
tvého a Biskupa. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
PREFACE – Věru hodno a 
spravedlivo jest, slušno a 
spasitelno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali, 
Hospodine svatý, Otče 
všemohoucí, věčný Bože, 
skrze Krista, Pána našeho. 
Skrze něhož velebnost tvou 
chválí Andělé, koří se 
Panstva, chvějí se Mocnosti, 
nebesa a nebeské Síly, i svatí 
Serafové společným plesáním 
oslavují; s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, 
kteřížto u pokorném vyzná-
vání pravíme: Svatý, Svatý, 
Svatý Pán. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Zj. 3, 21) Kdo 
zvítězí, tomu dám seděti se 
mnou na mém trůně, jakož i 
já jsem zvítězil a posadil jsem 
se s Otcem svým na trůně 
jeho. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Posvěceni 
jsouce, Pane, spásným 
tajemstvím, prosíme, aby 
nám nescházela dobrotivá 
 

ní lkající, neboť oni potěšeni 
budou. Blahoslavení, kteří 
lačnějí a žíznějí po spra-
vedlnosti, neboť oni nasyceni 
budou. Blahoslavení milo-
srdní, neboť oni milosrden-
ství dojdou. Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni Boha 
viděti budou. Blahoslavení 
pokojní, neboť oni synové 
Boží slouti budou. Blaho-
slavení, kteří protivenství trpí 
pro spravedlnost, neboť jejich 
jest království nebeské. 
Blahoslavení jste, když pro 
mne budou vás tupiti a 
pronásledovati a mluviti 
všecko zlé proti vám lhouce: 
radujte se a veselte se, neboť 
odplata vaše hojná jest 
v nebesích. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 15, 7 a 8) 
Dobrořečím Pánu, jenž mi  
dal rozum; vidím Boha stále 
před svou tváří, neboť stojí 
po mé pravici, abych se 
nezviklal. 
 
TICHÁ MODLITBA – Nechť 
na tyto obětiny, Pane, 
prosíme, sestoupí hojné 
požehnání, které nechť i naše 
posvěcení milosrdně způsobí 
 
 

quóniam ipsi consolabúntur. 
Beáti, qui esúriunt et sítiunt: 
justítiam quóniam ipsi 
saturabúntur. Beáti mise-
ricórdes: quóniam ipsi 
misericórdiam consequéntur. 
Beáti mundo corde: quóniam 
ipsi Deum vidébunt. Beáti 
pacífici: quóniam fílii Dei 
vocabúntur. Beáti, qui 
persecutiónem patiúntur 
propter justítiam: quóniam 
ipsórum est regnum 
cælórum. Beáti estis, cum 
maledíxerint vobis et per-
secúti vos fúerint, et díxerint 
omne malum advérsum vos, 
mentiéntes, propter me: 
gaudéte et exsultáte, quó-
niam merces vestra copiósa 
est in cælis. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 15, 7 et 
8) Benedícam Dóminum, qui 
tríbuit mihi intelléctum: pro-
vidébam Deum in conspéctu 
meo semper, quóniam a dex-
tris est mihi ne commóvear. 
 
SECRETA – Super has hós-
tias, Dómine, quǽsumus, 
benedíctio copiósa descéndat: 
quæ et sanctificatiónem nost-
ram misericórditer operétur; 
 
 

et de sancti Bonifátii Mártyris 
tui atque Pontíficis fáciat 
solemnitáte gaudére. Per 
Dóminum nostrum. 
 
PRÆFATIO – Vere dignum et 
justum est, æquum et 
salutáre, nos tibi semper et 
ubíque grátias ágere: Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus: per Christum, 
Dóminum nostrum. Per 
quem majestátem tuam lau-
dant Angeli, adórant Domi-
natiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli cælorúmque Virtútes ac 
beáta Séraphim sócia exsul-
tatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces ut 
admítti júbeas, deprecámur, 
súpplici confessióne dicéntes: 
Sanctus, sanctus, sanctus. 
 
COMMUNIO (Apoc. 3, 21) 
Qui vícerit, dabo ei sedé- 
re mecum in throno  
meo: sicut et ego vici et sedi 
cum Patre meo in throno 
ejus. 
 
POSTCOMMUNIO – Sancti-
ficáti, Dómine, salutári mys-
tério: quǽsumus; ut nobis 
sancti Bonifátii Mártyris tui 
 


