1-3) Ad te, Dómine, levávi
ánimam meam: Deus meus,
in te confído, non erubéscam:
neque irrídeant me inimíci
mei: étenim univérsi, qui te
exspéctant, non confundéntur.

K tobě, Pane, pozdvihuji
svou duši, Bože můj, v tebe
doufám, nedopusť, abych byl
zahanben a aby se mi
vysmívali moji nepřátelé;
vždyť nižádný, kdo v tebe
doufá, nepozná zahanbení.

SECRETA – Tibi, Dómine,
sacrifícia dicáta reddántur:
quæ sic ad honórem nóminis
tui deferénda tribuísti, ut
éadem remédia fíeri nostra
præstáres. Per Dóminum
nostrum.

TICHÁ MODLITBA – Tobě,
Pane, buďtež podány zasvěcené oběti, jež jsi popřál tak
ke cti svého jména přinésti,
že jsi dal, aby se staly našimi
léky. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista.

COMMUNIO (Ps. 50, 21) Acceptábis sacrifícium justítiæ,
oblatiónes et holocáusta, super altáre tuum, Dómine.

K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 50, 21) Přijímáš oběť zákonnou, zápaly
a celopaly na svém oltáři,
Pane.

POSTCOMMUNIO – Quǽsumus, Dómine, Deus noster:
ut, quos divínis reparáre non
désinis sacraméntis, tuis non
destítuas
benígnunauxíliis.
Per Dóminum nostrum.

PO PŘIJÍMÁNÍ – Prosíme,
Pane, Bože náš, abys dobrotivě nezbavoval své pomoci
těch, jež neustáváš božskými
obnovovati svátostmi. Skrze
Pána našeho Ježíše Krista.
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Neděle desátá po Svatém Duchu
INTROITUS (Ps. 54, 17, 18, 20
et 23) Cum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his, qui appropínquant mihi: et humiliávit eos,
qui est ante sǽcula et manet
in ætérnum: jacta cogitátum
tuum in Dómino, et ipse te
enútriet. (Ps. ib. 2) Exáudi,
Deus, oratiónem meam, et ne
despéxeris
deprecatiónem
meam: inténde mihi, et exáudi me. V. Glória.

VSTUP (Ž. 54, 17, 18, 20 a 23)
Když jsem volal k Pánu,
vyslyšel můj hlas před těmi,
kdož se ke mně nepřátelsky
blíží. Pokořil je, kterýž jest od
pravěku a zůstává na věky.
Slož svou starost na Pána a
on tě zachová. (Ž. tamt. 2)
Vyslyš, Bože, modlitbu mou,
nepohrdej mou prosbou.
Popatř na mne a vyslyš mne.
V. Sláva Otci i Synu i Duchu
Svatému.

ORATIO – Deus, qui omnipoténtiam tuam parcéndo
máxime et miserándo maniféstas: multíplica super nos
misericórdiam tuam; ut, ad
tua promíssa curréntes, cæléstium bonórum fácias esse
consórtes. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium
tuum.

MODLITBA – Bože, jenž
svou všemohoucnost nejvíce
projevuješ, když odpouštíš a
se smilováváš, rozhojni nad
námi své milosrdenství a
učiň nás, kteří za tvými
přísliby spějeme, účastnými
nebeských statků. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista, Syna
tvého.

LÉCTIO Epístolæ b. Pauli
Apóstoli ad Corínthios (I, c.
12, 2-11).
Fratres: Scitis, quóniam, cum
gentes essétis, ad simulácra
muta prout ducebámini eúntes. Ideo notum vobis fácio,
quod nemo in Spíritu Dei lo-

ČTENÍ z 1. listu sv. Pavla
Apoštola ke Korintským. (12,
2-11).
Bratři! Víte, že když jste byli
pohany, k němým modlám
jakkoli puzeni jste chodili.
Proto vám oznamuji, že
nikdo mluvě v Duchu Božím

quens, dicit anáthema Jesu.
Et nemo potest dícere, Dóminus Jesus, nisi in Spíritu Sancto. Divisiónes vero gratiárum sunt, idem autem Spíritus. Et divisiónes ministratiónum sunt, idem autem Dóminus. Et divisiónes operatiónum sunt, idem vero Deus,
qui operátur ómnia in ómnibus. Unicuique autem datur
manifestátio Spíritus ad utilitátem. Alii quidem per Spíritum datur sermo sapiéntiæ:
alii autem sermo sciéntiæ
secúndum eúndem Spíritum:
álteri fides in eódem Spíritu:
álii grátia sanitátum in uno
Spíritu: álii oprátio virtútum,
álii prophetía, álii descrétio
spírituum, álii génera linguárum, álii interpretátio sermónum. Hæc autem ómnia operátur unus atque idem Spíritus, dívidens síngulis, prout
vult.

nepraví: Proklet buď Ježíš a
nikdo nemůže říci: Pánem
jest Ježíš, leč v Duchu
Svatém. Jsou pak dary
rozličné, ale tentýž Duch; a
rozličné jsou služby, ale
tentýž Pán, a rozličné jsou
působnosti, ale tentýž Bůh,
který působí to všecko ve
všech. Každému však dává se
zjevení Ducha k prospěchu.
Jednomu totiž dává se skrze
Ducha řeč moudrosti, jinému
řeč poznání podle téhož
Ducha, jinému víra v témž
Duchu, jinému pak dar
uzdravování v tomtéž Duchu, jinému divů činění,
jinému prorokování, jinému
rozeznávání
duchů,
jinému dar rozličných jazyků,
jinému
vykládání
řečí; to pak všecko působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému, jak
chce.

GRADUALE (Ps. 16, 8 et 2)
Custódi me, Dómine, ut
pupíllam óculi: sub umbra
alárum tuárum prótege me.
V. De vultu tuo judícium
meum pródeat: óculi tui
vídeant æquitátem.
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 64, 2)

STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 16, 8 a
2) Opatruj mne, Pane, jako
zřítelnici oka; ve stínu svých
perutí mne chraň. V. Od
tváře tvé nechť vyjde soud
nade mnou; oči tvé vidí
správně.
Aleluja, aleluja. V. (Žalm

Te decet hymnus, Deus, in Sion: et tibi redétur votum in Jerúsalem.
Allelúja.

64, 2) Tobě, Bože, přísluší
chvalozpěv na Sionu; tobě
budiž splněn slib v Jerusalemě. Aleluja.

EVANGELIUM † Sequéntia
sancti Evangélii secúndum
Lucam (18, 9-14).
In illo témpore: Dixit Jesus ad
quosdam, qui in se confidébant tamquam justi et aspernabántur céteros, parábolam
istam: Duo hómines ascendérunt in templum, ut orárent:
unus pharisǽus, et alter publicánus. Pharisǽus stans,
hæc apud se orábat: Deus,
grátias ago tibi, quia non sum
sicut céteri hóminum: raptóres, injústi, adúlteri: velut étiam hic publicánus. Jejúno bis
in sábbato: décimas do ómnium, quæ possídeo. Et publicánus a longe stans nolébat
nec óculos ad cælum leváre:
sed percutiébat pectus suum,
dicens: Deus, propítius esto
mihi peccatóri. Dico vobis:
Descéndit hic justificátus in
domum suam ab illo: quia
omnis qui se exáltat, humiliábitur: et qui se humíliat, exaltábitur.

EVANGELIUM † Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše
(18, 9-14).
Za onoho času řekl Pán Ježíš
k některým lidem, kteří v sebe důvěřovali, že jsou spravedliví, a jinými pohrdali, podobenství toto: Dva lidé
vstoupili do chrámu, aby se
modlili, jeden fariseus a druhý celník. Fariseus postaviv
se, modlil se sám u sebe takto: Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé: lupiči, nespravedliví, cizoložníci, aneb
jako i tento celník. Postím se
dvakráte za týden, desátky
dávám ze všeho, co vytěžím.
Ale celník stoje zdaleka, nechtěl ani oči pozdvihnouti
k nebi, nýbrž bil se v prsa
svá a říkal: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Pravím
vám: Tento odešel do svého
domu ospravedlněn, onen nikoli, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo
se ponižuje, bude povýšen.

OFFERTORIUM (Psalm. 24, OBĚTOVÁNÍ (Ž.
geg

24, 1-3)

