
 

INTROITUS (Is. 30, 30) Pópu-
lus Sion: ecce, Dóminus véni-
et ad salvándas gentes: et au-
dítam fáciet Dóminus glóri-
am vocis suæ in lætítia cordis 
vestri. (Ps. 79, 2) Qui regis Is-
rael, inténde: qui dedúcis, ve-
lut ovem, Joseph. V. Glória. 
 
ORATIO – Excita, Dómine, 
corda nostra ad præparándas 
unigéniti tui vias: ut per ejus 
advéntum purificátis tibi 
méntibus servíre mereámur. 
Qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Romános (c. 15, 
4-13). 
Fratres: Quæcúmque scripta 
sunt, ad nostram doctrínam 
scripta sunt: ut per patiénti-
am et consolatiónem Scriptu-
rárum spem habeámus. Deus 
autem patiéntiæ et solátii det 
vobis idípsum sápere in altér-
utrum secúndum Jesum Chri-
stum: ut unánimes, uno ore 
honorificétis Deum et Patrem 
Dómini nostri Jesu Christi. 
Propter quod suscípite ínvi-
cem, sicut et Christus suscé-

VSTUP (Is. 30, 30) Lide 
Sionský, hle, Hospodin přijde 
spasit národy a pro radost 
vašeho srdce učiní, abyste 
slyšeli veliký hlas jeho. (Ž. 79, 
2) Slyš, pastýři Israelův, ty, 
jenž jako ovečku Josefa 
vedeš. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Pohni, Pane, 
srdce naše k připravení cest 
pro svého jednorozeného Sy-
na, abychom příchodem jeho 
očistění na duši, tobě sloužiti 
byli hodni. Jenž s tebou žije a 
kraluje v jednotě. 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola k Římanům (15, 4 až 
13). 
Bratři! Cokoli bylo napsáno, 
k našemu poučení bylo 
napsáno, abychom trpělivostí 
a útěchou Písma měli naději. 
Bůh pak trpělivosti a útěchy, 
dej vám jednostejně smýšleti 
vespolek podle Ježíše Krista, 
abyste jednomyslně jedněmi 
ústy oslavovali Boha a Otce 
Pána našeho Ježíše Krista. 
Proto ujímejte se vespolek, 
jakož i Kristus se vás ujal ke 
slávě Boží. Pravím totiž, že 

nás oživíš, a lid tvůj z tebe 
radovati se bude. Ukaž nám, 
Hospodine, milosrdenství 
své a spasení své nám daruj. 
 
TICHÁ MODLITBA – Usmiř 
se, prosíme, Pane, prosbami a 
oběťmi naší pokory; a kde se 
nedostává přímluvných zá-
sluh, přispěj nám svou 
pomocí. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Bar. 5) Jeru-
saleme, povstaň a postav se 
na výši a viz potěšení, které 
přijde k tobě od Boha tvého. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nasyceni 
krmí duchovní potravy, 
pokorně tě, Pane, prosíme, 
abys nás účastenstvím na 
tomto tajemství učil pohrdati 
věcmi pozemskými a mi-
lovati nebeské. Skrze Pána 
našeho. 

bis nos, et plebs tua lætábitur 
in te: osténde nobis, Dómine, 
misericórdiam tuam, et salu-
táre tuum da nobis. 
 
SECRETA – Placáre, quǽsu-
mus, Dómine, humilitátis 
nostræ précibus et hóstiis: et 
ubi nulla súppetunt suffrágia 
meritórum, tuis nobis succúr-
re præsídiis. Per Dóminum 
nostrum. 
 
COMMUNIO (Bar. 5, 5: 4, 36)
Jerúsalem, surge et sta in 
excélso, et vide jucunditátem, 
quæ véniet tibi a Deo tuo. 
 
POSTCOMMUNIO – Repléti 
cibo spirituális alimóniæ, 
súpplices te, Dómine, depre-
cámur: ut hujus participa-
tióne mystérii, dóceas nos 
terréna despícere et amáre 
cæléstia. Per Dóminum nos-
trum. 
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ní sv. Evangelia podle 
Matouše (11, 2-10). 
Za onoho času Jan uslyšev ve 
vězení o skutcích Kristových, 
poslal k němu dva z učední-
ků svých a vzkázal mu: Ty-li 
jsi ten, který přijíti má, či jiné-
ho čekáme? A Ježíš odpoví-
daje řekl jim: Jděte a zvěstujte 
Janovi, co jste slyšeli a viděli: 
slepí vidí, kulhaví chodí, ma-
lomocní se očišťují, hluší sly-
ší, mrtví vstávají z mrtvých, 
chudým se zvěstuje evangeli-
um, a blahoslaven jest, kdo se 
nebude horšiti nade mnou. 
Když pak oni odcházeli, po-
čal Ježíš mluviti k zástupům 
o Janovi: Co jste vyšli na 
poušť vidět? Třtinu-li větrem 
se klátící? Anebo co jste vyšli 
vidět? Člověka-li měkkým 
rouchem oděného? Hle ti, 
kteří nosí měkká roucha, 
v domech královských jsou. 
Ale co jste vyšli vidět? Proro-
ka-li? Zajisté; pravím vám, i 
více nežli Proroka; neboť ten-
to jest to, o němž jest psáno: 
Hle, já posílám Anděla svého 
před tváří tvou, který připra-
ví cestu tvou před tebou. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 84) Bože, 
když se k nám obrátíš, opět 

Kristus Ježíš se stal při-
sluhovatelem obřezaných pro 
pravdivost Boží, aby potvrdil 
zaslíbení otcům daná, pohané 
však že pro milosrdenství 
oslavují Boha, jak jest psáno: 
Proto budu tě vyznávati mezi 
pohany, Hospodine, a jménu 
tvému prozpěvovati. A opět 
dí: Veselte se, pohané, 
s lidem jeho. A opět: Chvalte 
Hospodina, všickni pohané, a 
velebte ho, všickni národové. 
A opět Isaiáš praví: Bude 
výhon z kořene Jesseova, jenž 
povstane, aby vládl nad 
národy; v něho budou ná-
rodové doufati. Bůh pak 
naděje naplň vás veškerou 
radostí a pokojem z víry,
abyste oplývali v naději a 
mocí Ducha Svatého. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 49) Ze 
Sionu vyjde skvělost jeho 
krásy; Bůh přijde zjevně. V. 
Shromážděte mu ctitele jeho, 
kteří smlouvu s ním dotvrzují 
obětmi. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 121, 1)
Zaradoval jsem se proto, že 
mi bylo řečeno: Půjdeme do 
domu Páně! Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-

pit vos in honórem Dei. Dico 
enim, Christum Jesum miní-
strum fuísse circumcisiónis 
propter veritátem Dei, ad 
confirmándas promissiónes 
patrum: gentes autem super 
misericórdia honoráre Deum, 
sicut scriptum est: Proptérea 
confitébor tibi in géntibus, 
Dómine, et nómini tuo cantá-
bo. Et íterum dicit: Lætámini, 
gentes, cum plebe ejus. Et íte-
rum: Laudáte, omnes gentes, 
Dóminum: et magnificáte 
eum, omnes pópuli. Et rursus 
Isaías ait: Erit radix Jesse, et 
qui exsúrget régere gentes, in 
eum gentes sperábunt. Deus 
autem spei répleat vos omni 
gáudio et pace in credéndo: 
ut abundétis in spe et virtúte 
Spíritus Sancti. 
 
GRADUALE (Ps. 49, 2-3) Ex 
Sion spécies decóris ejus: De-
us maniféste véniet. V. Con-
gregáte illi sanctos ejus, qui 
ordinavérunt testaméntum 
ejus super sacrifícia. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 121, 
1) Lætátus sum in his, quæ 
dicta sunt mihi: In domum 
Dómini íbimus. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia

sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (11, 2-10). 
In illo témpore: Cum audísset 
Joánnes in vínculis ópera 
Christi, mittens duos de dis-
cípulis suis, ait illi: Tu es, qui 
ventúrus es, an álium exspec-
támus? Et respóndens Jesus, 
ait illis: Eúntes renuntiáte 
Joánni, quæ audístis et vidí-
stis. Cæci vident, claudi ám-
bulant, leprósi mundántur, 
surdi áudiunt, mórtui resúr-
gunt; páuperes evangelizán-
tur: et beátus est, qui non fúe-
rit scandalizátus in me. Illis 
autem abeúntibus, coepit Je-
sus dícere ad turbas de Joán-
ne: Quid exístis in desértum 
vidére? Arúndinem vento 
agitátam? Sed quid exístis vi-
dére? Hóminem móllibus 
vestítum? Ecce, qui móllibus 
vestiúntur, in dómibus re-
gum sunt. Sed quid exístis vi-
dére? Prophétam? Etiam dico 
vobis, et plus quam Prophé-
tam. Hic est enim, de quo 
scriptum est: Ecce, ego mitto 
Angelum meum ante fáciem 
tuam, qui præparábit viam 
tuam ante te. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 84, 7-8)
Deus, tu convértens vivificá-


