
 

INTROITUS (Is. 9, 2 et 6) Lux ful-
gébit hódie super nos: quia natus 
est nobis Dóminus: et vocábitur 
Admirábilis, Deus, Princeps 
pacis, Pater futúri sǽculi: cujus 
regni non erit finis. (Ps. 92, 1)
Dóminus regnávit, decórem 
indútus est: indútus est Dóminus 
fortitúdinem, et præcínxit se. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Da nobis, quǽsumus, 
omnípotens Deus: ut, qui nova 
incarnáti Verbi tui luce perfúndi-
mur; hoc in nostro respléndeat 
ópere, quod per fidem fulget in 
mente. Per eúndem. 
 
Připomínka sv. Anastasie:J 
ORATIO – Da, quǽsumus, omní-
potens Deus: ut, qui beáte Ana-
stásiæ, Mártyris tuæ, sollémnia 
cólimus; ejus apud te patrocínia 
sentiámus. Per Dóminum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Titum (c. 3). 
Caríssime: Appáruit benígnitas et 
humánitas Salvatóris nostri Dei: 
non ex opéribus justítiæ, quæ 
fécimus nos, sed secúndum suam 
misericórdiam salvos nos fecit, 
per lavácrum regeneratiónis et 
renovatiónis Spíritus Sancti, 
quem effúdit in nos abúnde per 
Jesum Christum, Salvatórem nos-
trum: ut, justificáti grátia ipsíus, 
g 

VSTUP (Is. 9, 2 a 6) Světlo zazáří 
dnes nad námi, neboť se nám 
narodil Pán; a slouti bude 
Podivuhodný Bůh, Kníže pokoje, 
Otec budoucího věku, jehož 
království nebude konce. (Žalm 
92, 1) Pán kraluje, oděn jest 
krásou; oděn jest Pán silou a 
opásán. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Dej nám, prosíme, 
všemohoucí Bože, kteří jsme 
novým světlem vtěleného Slova 
tvého prozářeni, aby to se 
obráželo v našem díle, co věrou 
plane v mysli. Skrze téhož Pána. 
 
 
MODLITBA – Dej, prosíme, vše-
mohoucí Bože, abychom, kteří 
svátek svaté Anastasie, Mučedni-
ce tvé, slavíme, její ochrany u te-
be zakoušeli. Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Titovi (3, 4-7). 
Nejmilejší! Ukázala se dobrota a 
lidumilnost Boha, Spasitele naše-
ho; nikoli pro skutky spravedli-
vé, které bychom byli vykonali 
my, nýbrž podle svého milosr-
denství spasil nás skrze koupel 
znovuzrození a obnovy Ducha 
Svatého, jehož vylil na nás hojně 
skrze Ježíše Krista, Spasitele na-
šeho, abychom ospravedlněni 
feff 

 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nasytil jsi, 
Pane, rodinu svou dary svatými; 
prosíme, občerstvuj nás vždycky 
přímluvou té, jejíž konáme 
slavnost. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

Připomínka sv. Anastasie:J 
POSTCOMMUNIO – Satiásti, 
Dómine, famíliam tuam munéri-
bus sacris: ejus, quǽsumus, sem-
per interventióne nos réfove, cu-
jus sollémnia celebrámus. Per 
Dóminum nostrum. 
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OBĚTOVÁNÍ (Ž. 92, 1-2) Bůh 
upevnil okrsek zemský, jenž 
sebou nepohne. Připraven jest 
trůn tvůj, Bože, odedávna, od 
věčnosti ty jsi. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dary naše, 
prosíme, Pane, nechť tajemstvím 
narození dnešního odpovídají a 
pokoj srdcím našim vždycky 
vlévají, aby tak, jako člověk 
zrozený se zaskvěl spolu i co 
Bůh, tak aby nám tato pozemská 
podstata poskytla, což božské 
jest. Skrze téhož Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi, 
prosíme, Pane, blahosklonně 
dary obětované a dopřej, aby 
přímluvnými zásluhami svaté 
Anastasie, Mučednice tvé, staly 
se pomocí naší spásy. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna tvého. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Zach 9, 9) Plesej, 
dcero Sionská, zpívej chvály, dce-
ro Jerusalemská. Hle, Král tvůj 
přichází, Svatý a Spasitel světa. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Toho svátostné 
znovuzrození nás, Pane, vždycky 
obnov, jehož podivuhodné 
narození zničilo lidskou sešlost. 
Skrze téhož Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. 

byvše milostí jeho, stali se podle 
naděje dědici života věčného, 
v Kristu Ježíši, Pánu našem. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 117)
Požehnaný, jenž přichází ve 
jménu Páně; Bůh jest Pán a dal 
nám světlo. V. Od Hospodina se 
to stalo a jest to podivuhodné 
v našich očích. 
Aleluja, aleluja. V. (Žalm 92, 1)
Pán kraluje, oděn jest krásou; 
oděn jest Pán silou a opásán 
mocí. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Lukáše (2, 
15-20). 
Za onoho času pastýři pravili 
k sobě vespolek: Pojďme až do 
Betléma a vizme tu událost, 
kterou Pán oznámil nám. I přišli 
s chvátáním a nalezli Marii a 
Josefa i dítko položené v jeslích. 
A uzřevše to, vypravovali věc, 
která jim byla pověděna o tomto 
Dítku. A všickni, kteří to slyšeli, 
divili se a také těm věcem, které 
jim byly pověděny od pastýřů. 
Maria pak zachovávala všecka ta 
slova, uvažujíc o nich v srdci 
svém. I navrátili se pastýři, 
velebíce a chválíce Boha pro 
všecko, co byli slyšeli a viděli, jak 
jim bylo pověděno. 
 
Říká se Věřím. J 

 

herédes simus secúndum spem 
vitæ ætérnæ: in Christo Jesu, 
Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Ps. 117, 26, 27, 23)
Benedíctus, qui venit in nómine 
Dómini: Deus Dóminus, et illúxit 
nobis. V. A Dómino factum est 
istud: et est mirábile in óculis 
nostri. 
Allelúja, allelúja. V. (92) Dómi-
nus regnávit, decórem índuit: 
índuit Dóminus fortitúdinem, et 
præcínxit se virtúte. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (2, 15-20). 
In illo témpore: Pastóres loque-
bántur ad ínvicem: Transeámus 
usque Béthlehem, et videámus 
hoc verbum, quod factum est, 
quod Dóminus osténdit nobis. Et 
venérunt festinántes: et invené-
runt Maríam et Joseph, et infán-
tem pósitum in præsépio. Vidén-
tes autem cognóverunt de verbo, 
quod dictum erat illis de Púero 
hoc. Et omnes, qui audiérunt, mi-
ráti sunt: et de his, quæ dicta e-
rant a pastóribus ad ipsos. María 
autem conservábat ómnia verba 
hæc, cónferens in corde suo. Et 
revérsi sunt pastóres, glorificán-
tes et laudántes Deum in ómni-
bus, que audíerant et víderant, 
sicut dictum est ad illos.       Credo. 

OFFEROTIRUM (Ps. 92, 1 et 2)
Deus firmávit orbem terræ, qui 
non commovébitur: paráta se-
des tua, Deus, ex tunc, a sǽculo 
tu es. 
 
SECRETA – Múnera nostra, 
quǽsumus, Dómine, nativitátis 
hodiérnæ mystériis apta 
provéniant, et pacem nobis 
semper infúndant: ut, sicut homo 
génitus idem refúlsit et Deus, sic 
nobis hæc terréna substántia 
cónferat, quod divínum est. Per 
eúndem Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 
 
Připomínka sv. Anastasie:J 
SECRETA – Accipe, quǽsumus, 
Dómine, múnera dignánter oblá-
ta: et beátæ Anastásiæ Mártyris 
tuæ suffragántibus méritis, ad 
nostræ salútis auxílium provení-
re concéde. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum. 
 
 
COMMUNIO (Zach. 9, 9) Exsúlta, 
fília Sion, lauda, fília Jerúsalem: 
ecce, Rex tuus venit Sanctus et 
Salvátor mundi. 
 
POSTCOMMUNIO – Hujus nos, 
Dómine, sacraménti semper nó-
vitas natális instáuret: cujus natí-
vitas singuláris humánam répulit 
vetustátem. Per eúndem Dómi-
num nostrum Jésum Christum. 

Preface a Communicantes vánoční. 


