
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 83, 10-11) Pro-
téctor noster, áspice, Deus, et ré-
spice in fáciem Christi tui: quia 
mélior est dies una in átriis tuis 
super míllia. (Ps. ib. 2-3) Quam 
dilécta tabernácula tua, Dómine 
virtútum! Concupíscit, et déficit 
ánima mea in átria Dómini. V. 
Glória. 
 
ORATIO – Custódi, Dómine, 
quǽsumus, Ecclésiam tuam pro-
pitiatióne perpétua: et quia sine 
te lábitur humána mortálitas; tuis 
semper auxíliis et abstrahátur a 
nóxiis et ad salutária dirigátur. 
Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ beáti Pauli 
Apóstoli ad Gálatas (5, 16-24). 
Fratres: Spíritu ambuláte, et desi-
déria carnis non perficiétis. Caro 
enim concupíscit advérsus spíri-
tum, spíritus autem advérsus car-
nem: hæc enim sibi ínvicem ad-
versántur, ut non quæcúmque 
vultis, illa faciátis. Quod si spí-
ritu ducímini, non estis sub lege. 
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VSTUP (Ž. 83, 10-11) Popatři, 
Bože, ochránce náš, a vzhlédni na 
tvář svého Pomazaného! Lepší 
jest jeden den v síních tvých  
nežli tisíce jiných. (Ž. tamt. 2-3) 
Jak milé jsou tvé stánky, Pane 
zástupů! Duše má touží a pra-
hne po síních Páně. V. Sláva  
Otci. 
 
MODLITBA – Ochraňuj, Pane, 
prosíme, Církev svou ustavičnou 
milostivostí; a jelikož bez tebe 
klesá smrtelný člověk, nechť jest 
povždy vzdalován od věcí škod-
livých a ke spasitelným veden. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola ke Galatům (5, 16-24). 
Bratři! Podle ducha žijte a žádosti 
těla nevykonáte. Nebo tělo žádá 
proti duchu, duch pak proti tělu; 
ti totiž jsou proti sobě, abyste 
nečinili to, co byste chtěli. Jste-li 
však vedeni duchem, nejste pod 
zákonem. Zjevny pak jsou skutky 
těla; jsou to smilství, nečistota, 
geg 

TICHÁ MODLITBA – Popřej 
nám, Pane, prosíme, aby se tato 
spásná oběť stala i očistnou 
našich hříchů i usmířením tvé 
moci. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 6, 33) 
Nejprve hledejte království 
Božího, a všecko ostatní bude 
vám přidáno, praví Pán. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nechť nás 
Bože, svátosti tvé vždycky 
očišťují a chrání a k dosažení 
věčného spaseni vedou. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého, jenž s tebou žije a kraluje 
v jednotě Ducha Svatého Bůh. 
 

SECRETA – Concéde nobis, 
Dómine, quǽsumus, ut hæc 
hóstia salutáris et nostrórum fiat 
purgátio delictórum, et tuæ 
propitiátio potestátis. Per 
Dóminum. 
 
COMMUNIO (Matth. 6, 33) 
Primum quǽrite regnum Dei, et 
ómnia adjiciéntur vobis, dicit 
Dóminus. 
 
POSTCOMMUNIO – Puríficent 
semper et múniant tua sa-
craménta nos, Deus: et ad 
perpétuæ ducant salvatiónis 
efféctum. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Fílium tuum: 
Qui tecum vivit et regnat. 

Neděle čtrnáctá po Svatém Duchu 
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Jak milý je křesťanský chrám, v němž ve dne v noci přebývá Bůh a v otevřené 
náruči má připraveny dary pro ty, kdož o ně prosí! Zdali jest chrám i nám tak 
drahý a zdali alespoň v předepsané dny sem spěcháme, není-li nám v ostatní 
dni možno přijíti? 
Epištola: Dokud žijeme ještě na tomto světě, bude tělo neustále bojovati proti 
duši. Ta se však nesmí poddati tělu v otroctví, neboť by celou věčnost za to 
trpěla. Křesťan dostává hojných milostí, aby tento boj šťastně vybojoval; 
nenechme jich tedy ležeti ladem! 
Evangelium: Pán Ježíš nám dnes v Evangeliu ukazuje, proč máme všecku svou 
důvěru složiti na Boha. 
 

 



 

se přidrží a druhým pohrdne. 
Nemůžete Bohu sloužiti a 
mamonu. Proto pravím vám: 
nepečujte úzkostlivě o život svůj, 
co byste jedli, ani o tělo své, čím 
byste se odívali. Není-li život 
více nežli pokrm a tělo více než 
oděv? Pohleďte na ptactvo 
nebeské, že neseje, ani nežne, ani 
neshromažďuje do stodol, a Otec 
váš nebeský živí je. Nejste-li vy 
dražší nežli ono? A kdo z vás 
přemýšleje může přidati ke své 
podstavě loket jeden? A proč 
pečujete úzkostlivě o svůj oděv? 
Pozorujte kvítí polní, kterak 
roste, nepracuje aniž přede; 
pravím pak vám, že ani 
Šalomoun ve vší slávě své nebyl 
tak oděn, jako jedno z nich. 
Jestliže tedy trávu polní, která 
dnes jest a zítra do peci vržena 
bývá, Bůh tak odívá, čím spíše 
vás, malověrní? Nepečujte tedy 
úzkostlivě, říkajíce: Co budeme 
jísti, aneb co budeme píti, aneb 
čím se budeme odívati? Neboť 
toho všeho pohané hledají; ví 
zajisté Otec váš nebeský, že toho 
všeho potřebujete. Hledejte tedy 
nejprve království Božího a 
spravedlnosti jeho, a toto všecko 
bude vám přidáno. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 33, 8-9) 
Hospodinův Anděl táboří vůkol 
těch, kteří se ho bojí a vyprostí je. 
Okuste a zvíte, jak něžný jest 
Pán. 
 
TICHÁ MODLITBA – Popřej 

nestydatost, chlípnost, mo-
dloslužba, čarodějství, ne-
přátelství, sváry, řevnivosti, 
zlosti, osobivosti, různice, 
roztržky, závist, vraždy, opil-
ství, obžerství a věci jim 
podobné; o těch vám před-
povídám, jakož jsem byl již 
předpověděl, že kdo takové    
věci dělají, království Božího 
nedojdou. Plodem Ducha       
však jest láska, radost, po-       
koj, trpělivost, přívětivost, 
dobrotivost, shovívavost, ti-
chost, důvěra, mírnost, zdrže-
livost, čistota. Proti takovým 
věcem zákon není. Ti však,     
kteří jsou Kristovi, ukřižovali   
tělo své i s vášněmi a žá-    
dostmi. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 117, 8 a 9) 
Lépe jest důvěřovati v Pána, než 
důvěřovati v člověka. V. Lépe 
jest doufati v Pána, nežli doufati 
v knížata. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 94, 1) 
Pojďte, veselme se v Pánu, 
plesejme Bohu spásnému svému. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Matouše (6, 
24-33). 
Za onoho času řekl Ježíš 
učedníkům svým: Nikdo nemůže 
dvěma pánům sloužiti; neboť 
buď bude jednoho nenáviděti a 
druhého milovati, aneb jednoho 
ge 

Manifésta sunt autem ópera car-
nis, quæ sunt fornicátio, immun-
dítia, impudicítia, luxúria, idoló-
rum sérvitus, venefícia, inimicíti-
æ, contentiónes, æmulatiónes, i-
ræ, rixæ, dissensiónes, sectæ, in-
vídiæ, homicídia, ebrietátes, co-
messatiónes, et his simília: quæ 
prædíco vobis, sicut prædíxi: 
quóniam, qui tália agunt, reg-
num Dei non consequéntur. 
Fructus autem Spíritus est: cári-
tas, gáudium, pax, patiéntia, be-
nígnitas, bónitas, longanímitas, 
mansuetúdo, fides, modéstia, 
continéntia, cástitas. Advérsus 
hujúsmodi non est lex. Qui au-
tem sunt Christi, carnem suam 
crucifixérunt cum vítiis et concu-
piscéntiis. 
 
GRADUALE (Ps. 117, 8 et 9) 
Bonum est confídere in Dómino, 
quam confídere in hómine. V. 
Bonum est speráre in Dómino, 
quam speráre in princípibus. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 94, 1) 
Veníte, exsultémus Dómino, 
jubilémus Deo, salutári nostro. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (6, 24-33). 
In illo témpore: Dixit Jesus discí-
pulis suis: Nemo potest duóbus 
dóminis servíre: aut enim unum 
ódio habévit, et álterum díliget: 
aut unum sustinébit et álterum 
geg 
 

contémnet. Non potéstis Deo ser-
víre et mammónæ. Ideo dico vo-
bis, ne sollíciti sitis ánimæ ves-
træ, quid manducétis, neque cór-
pori vestro, quid induámini. 
Nonne ánima plus est quam esca: 
et corpus plus quam vestimén-
tum? Respícite volatília cæli, 
quóniam non serunt neque me-
tunt neque cóngregant in hórrea: 
et Pater vester cæléstis pascit illa. 
Nonne vos magis pluris estis il-
lis? Quis autem vestrum cógitans 
potest adjícere ad statúram suam 
cúbitum unum? Et de vestiménto 
quid sollíciti estis? Consideráte 
lília agri, quómodo crescunt: non 
labórant neque nen. Dico autem 
vobis, quóniam nec Sálomon in 
omni glória sua coopértus est si-
cut unum ex istis. Si autem fœ-
num agri, quod hódie est et cras 
in clíbanum míttitur, Deus sic 
vestit: quanto magis vos módicæ 
fídei? Nolíte ergo sollíciti esse, 
dicéntes: Quid manducábimus 
aut quid bibémus aut quo operié-
mur? Hæc enim ómnia gentes in-
quírunt. Scit enim Pater vester, 
quia his ómnibus indigétis. Quǽ-
rite ergo primum regnum Dei, et 
justítiam ejus: et hæc ómnia adji-
ciéntur vobis. 
 
OFFERTORIUM (Psalm. 33, 8-9) 
Immíttet Angelus Dómini in 
circúitu timéntium eum, et 
erípiet eos: gustáte et vidéte, 
quóniam suávis est Dóminus. 


