
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 2, 7)
Dóminus dixit ad me: Fílius 
meus es tu, ego hódie génui 
te. (Ps. ibid. 1) Quare fre-
muérunt gentes: et pópuli 
meditáti sunt inánia? V. Gló-
ria Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui hanc 
sacratíssimam noctem veri 
lúminis fecísti illustratióne 
claréscere: da, quǽsumus; ut, 
cujus lucis mystéria in terra 
cognóvimus, ejus quoque 
gáudiis in cælo perfruámur. 
Qui tecum vivit. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Titum (2, 11-15). 
Caríssime: Appáruit grátia 
Dei Salvatóris nostri ómnibus 
homínibus, erúdiens nos, ut, 
abnegántes impietátem et sæ-
culária desidéria, sóbrie et 
juste et pie vivámus in hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Ž. 2, 7) Hospodin 
řekl ke mně: Syn můj jsi ty, já 
dnes jsem tebe zplodil. (Žalm 
tamt 1) Proč se bouří lidská 
pokolení a národové osnují 
marné plány? V. Sláva Otci i 
Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
tuto přesvatou noc jasem 
pravého světla ozářil, dej, 
prosíme, abychom téhož 
světla, jehož tajemství jsme 
poznali na zemi, také radostí 
požívali v nebi. Jenž s tebou 
žije a kraluje. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Titovi (2, 11-15). 
Nejmilejší! Ukázala se milost 
Boha, Spasitele našeho, všem 
lidem, učíc nás, abychom 
odřeknouce se bezbožnosti a
světských žádostí, střízlivě a 
spravedlivě a pobožně byli 

Sláva na výsostech Bohu, a 
na zemi pokoj lidem dobré 
vůle. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 95, 11 a 13)
Veselte se nebesa a plesej 
země před tváří Hospodi-
novou, neboť přišel. 
 
TICHÁ MODLITBA – Příjem-
na budiž tobě, prosíme, Pane, 
oběť dnešní slavnosti, aby-
chom štědrotou milosti tvé 
skrze tuto přesvatou výměnu 
shledáni byli podobni tomu, 
v němž je s tebou spojena na-
še podstata. Jenž s tebou žije. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 109, 3) V le-
sku svatých z lůna před 
jitřenkou zplodil jsem tebe. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Dej nám, 
prosíme, Pane, Bože náš, 
abychom, kteří se radujeme, 
že můžeme narození Pána 
našeho Ježíše Krista obno-
vovat ve svátostech, zaslou-
žili si jeho společenství dojíti 
hodným životem. Jenž s te-
bou žije a kraluje. 

lo multitúdo milítiæ cæléstis, 
laudántium Deum et dicénti-
um: Glória in altíssimis Deo, 
et in terra pax homínibus bo-
næ voluntátis. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 95, 11 et 
13) Læténtur cæli, et exsúltet 
terra ante fáciem Dómini: 
quóniam venit. 
 
SECRETA – Accépta tibi, sit, 
Dómine, quǽsumus, hodiér-
næ festivitátis oblátio: ut, tua 
grátia largiénte, per hæc sa-
crosáncta commércia, in illíus 
inveniámur forma, in quo te-
cum est nostra substántia. 
Qui tecum vivit et regnat. 
 
COMMUNIO – In splendóri-
bus sanctórum, ex útero ante 
lucíferum génui te. 
 
POSTCOMMUNIO – Da no-
bis, quǽsumus, Dómine, De-
us noster: ut, qui nativitátem 
Dómini nostri Jesu Christi 
mystérii nos fequentáre gau-
démus; dignis conversatióni-
bus ad ejus mereámur 
perveníre consortium. Qui 
tecum vivit. 
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Ve Vstupu mluví Božský Otec ke svému Jednorozenému. Marně chtějí národové 
se sebe svrhnouti jho poslušnosti k Bohu; ode dneška jim bude vládnouti dítko, 
které drží na své dlani celý vesmír. 
Dnes zazní opět zpěv Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostech Bohu, neboť v této 
noci přeradostné jej andělské hlasy po prvé člověčenstvu předzpívaly. 
Opakujme jej v srdci svém a děkujme bez ustání Bohu za jeho lásku k nám. 
Vzdáme-li mu svůj povinný hold, ucítíme v duši pokoj, který byl při narození 
Vykupitelově slíben lidem pokorným a dobré vůle. 
Epištola: Ačkoliv Spasitel náš zjevil se mezi námi jako slaboučké dítko, jest 
přece veliký Bůh. 
 

Svaté Evangelium líčí prostými slovy 
úžasnou událost narození Spasitelova. 
 



 

rii. I šli všickni, aby se dali 
zapsat, každý do svého mě-
sta. Odešel pak i Josef z Ga-
lileje z města Nazareta do 
Judska do města Davidova, 
jež slove Betlem, poněvadž 
byl z domu a kmene Davi-
dova, aby se dal zapsat s Ma-
rií, zasnoubenou manželkou 
svou, která byla těhotná. 
Stalo se pak, když tam byli, 
naplnili se dnové, aby po-
rodila. I porodila syna svého 
prvorozeného a obvinula jej 
plénkami a položila ho v je-
slích, poněvadž neměli místa 
v hospodě. A byli v téže kra-
jině pastýři, ponocujíce a 
stráž noční konajíce nad 
svým stádem. A hle, Anděl 
Páně stanul u nich, a jasnost 
Boží obklíčila je, a báli se veli-
ce. I řekl jim Anděl: Nebojte 
se, neboť, hle, zvěstuji vám 
radost velikou, která bude 
všemu lidu. Narodilť se vám 
dnes Spasitel, to jest Kristus 
Pán, v městě Davidově. A to-
to bude vám znamením: Na-
leznete dítko plénkami zavi-
nuté a položené v jeslích. A 
hned nato bylo s Andělem 
množství vojů nebeských, 
kteří chválili Boha říkajíce: 
geg 

živi na tomto světě, očeká-
vajíce blahou naději a pří-
chod slávy velikého Boha a 
Spasitele našeho Ježíše Krista, 
jenž dal sebe samého za nás, 
aby nás vykoupil od všeliké 
nepravosti a očistil si lid pří-
jemný, jenž by byl horlitelem 
dobrých skutků. Tak mluv a 
napomínej v Kristu Ježíši, 
Pánu našem. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 109, 3 
a 1) S tebou je vláda v den tvé 
moci v lesku Svatých; z lůna 
před jitřenkou zplodil jsem 
tebe. V. Řekl Hospodin Pánu 
mému: Usedni po mé pravici, 
dokud nepoložím nepřátel 
tvých za podnož tvým 
nohám. 
Aleluja, aleluja. V. (Žalm 2, 7)
Hospodin pravil ke mně: Syn 
můj jsi ty, já dnes zplodil 
jsem tebe. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(2, 1-14). 
Za onoho času vyšel rozkaz 
od císaře Augusta, aby byl 
sepsán všechen svět. Tento 
soupis konal se první za 
náčelnictví Quiriniova v Sy-
geg  

sǽculo, exspectántes beátam 
spem et advéntum glóriæ 
magni Dei et Salvatóris nostri 
Jesu Christi: qui dedit semet-
ípsum pro nobis, ut nos redí-
meret ab omni iniquitáte, et 
mundáret sibi pópulum acce-
ptábilem, sectatórem bonó-
rum óperum. Hæc lóquere et 
exhortáre: in Christo Jesu, 
Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Ps. 109, 3 et 1)
Tecum princípium in die 
virtútis tuæ in splendóribus 
Sanctórum: ex útero ante 
lucíferum génui te. V. Dixit 
Dóminus Dómino meo: Sede 
a dextris meis: donec ponam 
inimícos tuos, scabéllum 
pedum tuórum. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 2, 7)
Dóminus dixit ad me: Fílius 
meus es tu, ego hódie génui 
te. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (2, 1-14). 
In illo témpore: Exiit edíctum 
a Cǽsare Augústo, ut descri-
berétur univérsus orbis. Hæc 
descríptio prima facta est a 
prǽside Sýriæ Cyríno: et 
gegeg 

ibant omnes, ut profiteréntur 
sínguli in suam civitátem. As-
céndit autem et Joseph a Gali-
lǽa de civitáte Názareth, in 
Judǽam in civitátem David, 
quæ vocátur Béthlehem: eo 
quod esset de domo et famíli-
a David, ut profiterétur cum 
María desponsáta sibi uxóre 
prægnánte. Factum est aut-
em, cum essent ibi, impléti 
sunt dies, ut páreret. Et pépe-
rit fílium suum primogéni-
tum, et pannis eum invólvit, 
et reclinávit eum in præsépio: 
quia non erat eis locus in di-
versório. Et pastóres erant in 
regióne eádem vigilántes, et 
custodiéntes vigílias noctis 
super gregem suum. Et ecce, 
Angelus Dómini stetit juxta 
illos, et cláritas Dei circum-
fúlsit illos, et timuérunt timó-
re magno. Et dixit illis Ange-
lus: Nolíte timére: ecce enim, 
evangelízo vobis gáudium 
magnum, quod erit omni pó-
pulo: quia natus est vobis hó-
die Salvátor, qui est Christus 
Dóminus, in civitáte David. 
Et hoc vobis signum: Invenié-
tis infántem pannis involú-
tum, et pósitum in præsépio. 
Et súbita facta est cum Ange-
ge 


