
 

INTROITUS (Ps. 97, 1 et 2) 
Cantáte Dómino cánticum 
novum, allelúja: quia mirabí-
lia fecit Dóminus, allelúja: 
ante conspéctum géntium re-
velávit justítiam suam, allelú-
ja, allelúja, allelúja. (Ibid. I) 
Salvábit sibi déxtera ejus: et 
bráchium sanctum ejus. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui fidé-
lium mentes uníus éfficis 
voluntátis: da pópulis tuis id 
amáre quod prǽcipis, id 
desidáre quod promíttis; ut 
inter mundánas varietátes ibi 
nostra fixa sint corda, ubi 
vera sunt gáudia. Per 
Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Jacóbi 
Apóstoli (1, 17-21). 
Caríssimi: Omne datum ópti-
mum, et omne donum perféc-
tum desúrsum est, descén-
dens a Patre lúminum, apud 
quem non est transmutátio 
nec vicissitúdinis obumbrá-
tio. Voluntárie enim génuit 
nos verbo veritátis, ut simus 
inítium áliquod creáturæ 
ejus. Scitis, fratres mei dilectí-
ss 
 

VSTUP (Žalm 97, 1 a 2)        
Pějte Pánu novou píseň, 
aleluja, neboť zázračné učinil 
Pán věci, aleluja. Před zra-       
ky národů zjevil svou 
spravedlnost, aleluja, ale- 
luja, aleluja. (Ž. tamt. 1) 
Pomáhala mu pravice jeho a 
rámě jeho svaté. V. Sláva Otci 
i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž či-
níš, že mysli věřících jsou 
stejné vůle, dej, ať lid tvůj 
miluje to, co přikazuješ, po 
tom touží, co slibuješ, aby 
uprostřed světských proměn 
srdce naše kotvila tam, kde 
jest pravá blaženost. Skrze 
Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu svatého Jakuba 
Apoštola (1, 17-21). 
Nejmilejší! Všecko dání dobré 
a každý dar dokonalý jest 
shůry, sestupuje od Otce 
světel, u něhož není proměny 
ani z obratu zastínění. 
Dobrovolně zajisté zplodil 
nás slovem pravdy, abychom 
byli jakousi prvotinou 
tvorstva jeho. Víte to, 
milovaní bratři moji. Budiž 
jftzj 

pravdu, tak jí dosáhli důstoj-
nými mravy. Skrze Pána. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 16, 8) Až 
přijde Utěšitel Duch pravdy, 
on usvědčí svět z hříchů, 
spravedlnosti a soudu, ale-
luja, aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přispěj 
nám, Pane, Bože náš, aby-
chom tím, co jsme u víře při-
jali, byli i od hříchů očištěni i 
ze všelikých nebezpečí vytr-
ženi. Skrze Pána našeho. 

sic eam dignis móribus asse-
quámur. Per Dóminum. 
 
COMMUNIO (J. 16) Cum vé-
nerit paráclitus Spíritus veri-
tátis, illé árguet mundum de 
peccáto et de justítia et de 
judício, allelúja, allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Adésto 
nobis, Dómine, Deus noster: 
ut per hæc, quæ fidéliter 
súmpsimus, et prugémur a 
vítiis et a perículis ómnibus 
eruámur. Per Dóminum. 
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pošlu ho k vám. A on přijda, 
usvědčí svět z hříchu a ze 
spravedlnosti a ze sou-       
du; z hříchu, že nevěří                
ve mne; ze spravedlnosti,            
že jdu k Otci a již ne-              
uzříte mne, ze soudu pak,             
že kníže tohoto světa již          
jest odsouzen. Ještě mnoho 
mám mluviti vám, ale 
nemůžete snésti nyní.              
Když však přijde onen           
Duch pravdy, naučí vás 
všeliké pravdě, neboť ne-
bude mluviti sám od                
sebe, nýbrž co uslyší, bude 
mluviti a příští věci zvě-        
stuje vám. On mě oslaví, 
neboť z mého vezme a 
zvěstuje vám. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 65, 1-2 a 16) 
Plesejte Bohu, všecky země, 
pějte píseň jménu jeho. Pojď-
te a slyšte; i budu vypravova-
ti vám všem, kteří se bojíte 
Boha, jak veliké věci Bůh uči-
nil mé duši, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Bože, 
jenž jsi nás vznešeným spole-
čenstvím s touto obětí učinil 
účastnými jediného nejvyšší-
ho Božství, dej, prosíme, aby-
chom, jako poznáváme tvou 
pr 

však každý člověk rychlý 
k slyšení, ale zdlouhavý 
k mluvení, zdlouhavý ke 
hněvu, neboť hněv člověka 
nekoná spravedlnosti Boží. 
Proto odvrhnouce všecku 
nečistotu a všechen pozůsta-
tek špatnosti, ujměte v ti-
chosti vštípené slovo, které 
může spasiti duše vaše. 
 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 117, 16) 
Pravice Páně činí divy; 
pravice Páně mne pový-   
šila. Aleluja. V. (Řím 6, 9) 
Kristus vstav z mrtvých již 
neumírá; smrt nad ním déle 
už nepanuje. Aleluja. 
 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 
(16, 5-14). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Jdu 
k tomu, jenž mě poslal, a 
nikdo z vás neptá se mne: 
Kam jdeš? Ale že jsem vám  
ty věci mluvil, zármutek 
naplnil srdce vaše. Ale já 
pravdu pravím vám: Jest vám 
užitečno, abych já odešel, 
neboť, neodejdu-li, Utěšitel 
nepřijde k vám; odejdu-li, 
gaga 

ssimi. Sit autem omnis homo 
velox ad audiéndum: tardus 
autem ad loquéndum et tar-
dus ad iram. Ira enim viri jus-
títiam Dei non operátur. Pro-
pter quod abjiciéntes omnem 
immundítiam et abundánti-
am malítiæ, in mansuetúdine 
suscípite ínsitum verbum, 
quod potest salváre ánimas 
vestras. 
 
Alellúja, alellúja. V. (Ps. 117, 
16) Déxtera Dómini fecit vir-
tútem: déxtera Dómini exal-
távit me. Allelúja. V. (Rom. 6, 
9) Christus resúrgens ex mór-
tuis jam non móritur: mors 
illi ultra non dominábitur. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (16, 5-14). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Vado ad eum, 
qui misit me: et nemo ex vo-
bis intérrogat me: quo vadis? 
Sed quia hæc locútus sum vo-
bis, tristítia implévit cor ves-
trum. Sed ego veritátem dico 
vobis: éxpedit vobis, ut ego 
vadam: si enim non abíero, 
Paráclitus non véniet ad vos: 
si autem abíero, mittam eum 
ad 

vos. Et cum vénerit ille, árgu-
et mundum de peccáto et de 
justítia et de judício. De pec-
cáto quidem, quia non credi-
dérunt in me: de justítia vero, 
quia ad Patrem vado, et jam 
non vidébitis me: de judício 
autem, quia princeps hujus 
mundi jam judicátus est. Ad-
huc multa hábeo vobis dícere: 
sed non potéstis portáre mo-
do. Cum autem vénerit ille 
Spíritus veritátis, docébit vos 
omnem veritátem. Non enim 
loquétur a semetípso: sed 
quæcúmque áudiet, loquétur, 
et quæ ventúra sunt, annunti-
ábit vobis. Ille me clarificábit: 
quia de meo accípiet et an-
nuntiábit vobis. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 65, 1-2 et 
16) Jubiláte Deo, univérsa ter-
ra, psalmum dícite nómini 
ejus: veníte et audíte, et nar-
rábo vobis, omnes qui timétis 
Deum, quanta fecit Dóminus 
ánimæ meæ, alelúja. 
 
SECRETA – Deus, qui nos, 
per hujus sacrifícii veneránda 
commércia, uníus summæ 
divinitátis partícipes effecísti: 
præsta, quǽsumus; ut, sicut 
tuam cognóscimus veritátem, 
s 


