
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 118, 137 et 
124) Justus es, Dómine, et 
rectum judícium tuum: fac  
um servo tuo secúndum 
misericórdiam tuam. (Ps. ib. 
1) Beáti immaculáti in via: 
qui ámbulant in lege Dómini. 
V. Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Da, quǽsumus, 
Dómine, pópulo tuo 
diabólica vitáre contágia: et te 
solum Deum pura mente 
sectári. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Ephésios (4, 1-6). 
Fratres: Obsecro vos ego vin-
ctus in Dómino, ut digne am-
bulétis vocatióne, qua vocáti 
estis, cum omni humilitáte et 
mansuetúdine, cum patiéntia, 
supportántes ínvicem in cari-
táte, solíciti serváre unitátem 

 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Ž. 118, 137 a 124)
Spravedliv jsi, Pane, a soud 
tvůj jest poctivý. Nalož se 
svým služebníkem podle mi-
losrdenství svého. (Ž. tamt. 1)
Blahoslaveni bezúhonní na 
cestě, kteří kráčejí podle zá- 
kona Páně. V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Dej, prosíme, 
Pane, aby se lid tvůj vyhýbal 
nakažení ďáblem a tebe, 
jediného Boha, s čistou 
následoval myslí. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Efesským (4, 1-6). 
Bratři! Napomínám vás já vě-
zeň v Pánu, abyste žili hodně 
toho povolání, s veškerou po-
korou a tichostí, s trpělivostí, 
snášejíce se vespolek v lásce, 
snažíce se zachovávati jed-
notu Ducha ve svazku poko-

TICHÁ MODLITBA – Veleb-
nost tvou, Pane, pokorně 
prosíme, aby tyto svaté oběti, 
které konáme, oprostily nás 
od hříchů i minulých i příš-
tích. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 75, 12-12)
Sliby čiňte a plňte Pánu, Bo-
hu svému, všichni, kdož jste 
vůkol něho a přinášíte dary 
Hroznému, tomu, jenž podtí-
ná pýchu knížat, hroznému 
veškerým králům země. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Svátostmi 
tvými, všemohoucí Bože, 
nechť se i chyby naše vyhojí i 
léky pro věčnost nám 
vzejdou. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

SECRETA – Majestátem tu-
am, Dómine, supplíciter de-
precámur: ut hæc snacta, quæ 
gérimus, et a prætéritis nos 
delíctis éxuant et futúris. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum. 
 
COMMUNIO (Psalmus 75, 
12-13) Vovéte et réddite Dó-
mino, Deo vestro, omnes, qui 
in circúitu ejus affértis múne-
ra: terríbili, et ei qui aufert 
spíritum príncipum: terríbili 
apud omnes reges terræ. 
 
POSTCOMMUNIO – Sancti-
ficatiónibus tuis, omnípotens 
Deus, et vítia nostra curéntur, 
et remédia nobis ætérna 
provéniant. Per Dóminum 
nostrum. 

Neděle sedmnáctá po Svatém Duchu 

V elektronické podobě najdete na www.krasaliturgie.cz → Ke stažení → 
Texty ke mši svaté 

Zákony, jež Bůh dává, jsou spravedlivé: proto jich musíme poslouchati. 
Abychom však mohli plně dostáti svým povinnostem, potřebujeme k tomu 
milosti Boží. Prosme tedy o ni, neboť pouze čistý život podle přikázání činí 
šťastným. 
Epištola: Svatý Pavel nám dnes připomíná, jak musíme pečovati o to, abychom 
láskou a mírem zachovávali neporušenou jednotu Církve. 
Evangelium: Celý Zákon a všichni Proroci kotví ve dvou nejvyšších 
přikázáních. Není větší povinnosti nad povinnost Lásky! Na tomto základě 
postavil Kristus svou Církev. 

 



 

srdce svého a z celé duše své 
a ze vší mysli své. To jest 
největší a první přikázání. 
Druhé pak jest podobné 
jemu: Milovati budeš bliž-
ního svého jako sebe samého. 
Na těch dvou přikázáních 
záleží veškerý zákon i 
proroci. Když pak fariseové 
byli pohromadě, otázal se jich 
Ježíš řka: Co se vám zdá o 
Kristu? Čí jest syn? Řkou 
jemu: Davidův. I řekl jim: 
Kterak tedy David nazývá jej 
v duchu Pánem pravě: Řekl 
Pán Pánu mému: Seď na 
pravici mé, dokavad nepolo-
žím nepřátel tvých za pod-
noží nohou tvých. Nazývá-li 
jej tedy David Pánem svým, 
kterak jest synem jeho? A 
nikdo nemohl mu odpovědě-
ti slova, aniž kdo již osmělil 
se od toho dne otázati se ho. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Dan. 9, 17, 18 a 
19) Modlil jsem se k Bohu 
svému, já – Daniel – řka: 
Vyslyš, Pane, prosby svého 
služebníka. Nech zastkvíti se 
svou tvář nad svou svatyní a 
pohleď milostivě na tento lid, 
nad kterým jest vzýváno tvé 
jméno, Bože. 

je. Jedno tělo jest a jeden 
Duch, jak také jste byli 
povolání v jedné naději 
povolání svého. Jeden jest 
Pán, jedna víra, jeden křest, 
jeden Bůh a Otec všech, který 
jest nade všemi a skrze 
všecky a ve všech nás. Jenž 
jest požehnaný na věky věků. 
Amen. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 32, 12 
a 6) Blaze národu, jehož 
Bohem jest Pán, lidu, jejž si 
Pán zvolil za svého dědice. V. 
Slovem Páně utvrzena jsou 
nebesa; dechem jeho úst 
všecka jejich moc. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 101, 2)
Pane, vyslyš modlitbu mou a 
volání mé nechť k tobě 
pronikne. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (22, 34-46). 
Za onoho času přistoupili 
fariseové vespolek k Ježíši. I 
otázal se ho jeden z nich, 
učitel zákona, pokoušeje ho: 
Mistře, které přikázání 
v zákoně jest veliké? Ježíš pak 
řekl jemu: Milovati budeš 
Pána, Boha svého, z celého 
gegg 

spíritus in vínculo pacis. U-
num corpus et unus spíritus, 
sicut vocáti estis in una spe 
vocatiónis vestræ. Unus Dó-
minus, una fides, unum bap-
tísma. Unus Deus et Pater ó-
mnium, qui est super omnes 
et per ómnia et in ómnibus 
nobis. Qui est benedíctus in 
sǽcula sæculórum. Amen. 
 
GRADUALE (Ps. 32, 12 et 6)
Beáta gens, cujus est Dómi-
nus Deus eórum: pópulus, 
quem elégit Dóminus in here-
ditátem sibi. V. Verbo Dómi-
ni cæli firmáti sunt: et spíritu 
oris ejus omnis virtus eórum. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 101)
Dómine, exáudi oratiónem 
meam, et clamor meus ad te 
pervéniat. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (22, 34-46). 
In illo témpore: Accessérunt 
ad Jesum pharisǽi: et interro-
gávit eum unus ex eis legis 
doctor, tentans eum: Magí-
ster, quod est mandátum 
magnum in lege? Ait illi Je-
sus: Díliges Dóminum, Deum 
tuum, ex toto corde tuo et in 
g 

tota ánima tua et in tota men-
te tua. Hoc est máximum et 
primum mandátum. Secún-
dum autem símile est huic: 
Díliges próximum tuum sicut 
teípsum. In his duóbus man-
dátis univérsa lex pendet, et 
prophétæ. Congregátis autem 
pharisǽis, interrogávit eos Je-
sus, dicens: Quid vobis vidé-
tur de Christo? cujus fílius 
est? Dicunt ei: David. Ait illis: 
Quómodo ergo David in spí-
ritu covat eum Dóminum, di-
cens: Dixit Dóminus Dómino 
meo, sede a dextris meis, do-
nec ponam inimícos tuos sca-
béllum pedum tuórum? Si er-
go David vocat eum Dómi-
num, quómodo fílius ejus 
est? Et nemo póterat ei res-
pondére verbum: neque au-
sus fuit quisquam ex illa die 
eum ámplius interrogáre. 
 
OFFERTORIUM (Dan. 9, 17, 
18 et 19) Orávi Deum meum 
ego Dániel, dicens: Exáudi, 
Dómine, preces servi tui: 
illúmina fáciem tuam super 
sanctuárium tuum: et propí-
tius inténde pópulum istum, 
super quem invocátum est 
nomen tuum, Deus. 


