
 

INTROITUS – Salus pópuli 
ego sum, dicit Dóminus: de 
quacúmque tribulatióne cla-
máverint ad me, exáudiam 
eos: et ero illórum Dóminus 
in perpétuum. (Ps. 77, 1) At-

téndite, pópule meus, legem 
meam: inclináte aurem ve-
stram in verba oris mei. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Omnípotens et 
miséricors Deus, univérsa 
nobis adversántia propitiátus 
exclúde: ut mente et córpore 
páriter expedíti, quæ tua 
sunt, líberis méntibus 
exsequámur. Per Dóminum 
nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Ephésios (4, 23-
28). 

Fratres: Renovámini spíritu 
mentis vestræ, et indúite no-
vum hóminem, qui secún-
dum Deum creátus est in jus-
títia et sanctitáte veritátis. 
Propter quod deponéntes 
mendácium, loquímini veri-
tátem unusquísque cum pró-
ximo suo: quóniam sumus 
ínvicem membra. Irascímini, 
geg 

VSTUP – Spása lidu jsem já, 
praví Pán. V kterémkoliv 
protivenství budou volati ke 
mně, vyslyším je a budu 
jejich Pánem na věky. (Ž. 77, 
1) Popatřte, lide můj, na můj 

zákon. Nakloňte ucha svého 
ke slovům úst mých. V. Slá-
va Otci i Synu i Duchu 
Svatému. 
 
MODLITBA – Všemohoucí a 
milosrdný Bože, odvrať 
milostivě od nás všecka 
protivenství, abychom na 
duši a na těle stejně volni 
vykonávali svobodnou myslí, 
co chceš. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Efesským (4, 23-
28). 

Bratři! Obnovte se na duchu 
mysli své a oblecte člověka 
nového, stvořeného podle 
Boha a ve spravedlnosti a 
svatosti pravé. Proto odložíce 
lež, mluvte pravdu jedenkaž-
dý s bližním svým, neboť 
jsme vespolek údové. Hně-
vejte se, ale nehřešte; slunce 
nezapadej nad hněvem va-
gege 

lených. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 137, 7) 

Když se budu potáceti 
uprostřed soužení, vzkřísíš 
mne, Pane; proti zlobě    
mých nepřátel vztáhneš ruku 
svou a pravice tvá mne 
vysvobodí. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dej, 
prosíme, Pane, ať se nám tyto 
dary, které před zraky tvé 
velebnosti obětujeme, spasi-
telnými stanou. Skrze Pána. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 118, 4-5) Ty 

jsi nařídil, aby přikázání tvá 
byla s velkou věrností zacho-
vávána. Kéž by moje cesty 
směřovaly k zachovávání 
tvých ustanovení. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Tvoje léčivé 
působení, Pane, nechť nás i 
laskavě zbaví našich neřestí    
i učiní, abychom se přikázá-
ní tvých stále přidržovali. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 

stridor déntium. Multi enim 
sunt vocáti, pauci vero elécti. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 137, 7) 

Si ambulávero in médio tri-
bulatiónis, vivificábis me, Dó-
mine: et super iram inimicó-
rum meórum exténdes ma-
num tuam, et salvum me 
fáciet déxtera tua. 
 
SECRETA – Hæc múnera, 
quǽsumus, Dómine, quæ ó-
culis tuæ majestátis offéri-
mus, salutária nobis esse con-
céde. Per Dóminum. 
 
COMMUNIO (Psalm. 118, 4 et 
5) Tu mandásti mandáta tua 

custodíri nimis: útinam 
dirigántur viæ meæ, ad 
custodiéndas justificatiónes 
tuas. 
 
POSTCOMMUNIO – Tua 
nos, Dómine, medicinális 
operátio, et a nostris perversi-
tátibus cleménter expédiat, et 
tuis semper fáciat inhærére 
mandátis. Per Dóminum 
nostrum. 
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oběd svůj připravil jsem; vo-
lové moji a dobytek krmný 
pobiti jsou a všecko jest při-
praveno; pojďte na svatbu. 
Ale oni nedbali a odešli, je-
den do dvora svého, jiný po 
zaměstnání svém. Ostatní 
pak zjímavše služebníky jeho, 
potupili je a zabili. I rozhně-
val se král a poslav vojska 
svá zahubil ony vrahy a mě-
sto jejich zapálil. Potom řekl 
služebníkům svým: Svatba 
jest sice připravena, ale ti, 
kteří byli pozváni, nebyli ho-
dni. Jděte tedy na rozcestí, a 
kohokoli naleznete, pozvete 
na svatbu. I vyšli služebníci 
jeho na cesty, a shromáždili 
všecky, které nalezli, zlé i do-
bré, a naplnila se svatba ho-
dovníky. Vyšed pak král, aby 
se podíval na hodovníky, 
spatřil tam člověka neodě-
ného rouchem svatebním. I 
řekl jemu: Příteli, kterak jsi 
sem vešel, nemaje roucha 
svatebního? On pak oněměl. 
Tu řekl král služebníkům: 
Svažte ruce i nohy jeho a 
uvrzte jej do nejhlubších tem-
not; tam bude pláč a skřípění 
zubů; neboť mnoho jest 
povolaných, ale málo vyvo-
geg 

ším, nedávejte místa ďáblu. 
Kdo kradl, již nekraď, nýbrž 
pracuj spíše, dělaje rukama 
svýma dobré, aby měl z čeho 
udělit tomu, kdo má nouzi. 
 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 140, 2) 

Nechť se vznese modlitba 
má, Pane, jako vůně kadidla 
před tvou tvář. V. Pozdvižení 
rukou mých budiž za oběť 
večerní. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 104,    
1) Chvalte Pána a vzý-         

vejte jeho jméno. Zvěstujte 
mezi národy díla jeho. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (22, 1-14). 

Za onoho času mluvil Pán 
Ježíš k velekněžím a fariseům 
v podobenstvích řka: Podob-
no jest království nebeské 
králi, kterýž učinil svatbu sy-
nu svému. I poslal služebníky 
své, aby povolali pozvané na 
svatbu; ale nechtěli přijíti. O-
pět poslal jiné služebníky řka: 
Povězte pozvaným: Aj, 
gegegge g 

et nolíte peccáre: sol non ócci-
dat super iracúndiam ves-
tram. Nolíte locum dare diá-
bolo: qui furabátur, jam non 
furétur; magis autem labóret, 
operándo mánibus suis, quod 
bonum est, ut hábeat unde 
tríbuat necessitátem patiénti. 
 
GRADUALE (Psalm. 140, 2) 

Dirigátur orátio mea, sicut 
incénsum in conspéctu tuo, 
Dómine. V. Elevátio mánuum 
meárum sacrifícium vesper-
tínum. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 104, 
1) Confitémini Dómino, et 

invocáte nomen ejus: an-
nuntiáte inter gentes ópera 
ejus. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (22, 1-14). 

In illo témpore: Loquebátur 
Jesus princípibus sacerdótum 
et pharisǽis in parábolis, di-
cens: Símile factum est reg-
num cælórum hómini regi, 
qui fecit núptias fílio suo. Et 
misit servos suos vocáre invi-
tátos ad núptias, et nolébant 
veníre. Iterum misit álios ser-
vos, dicens: Dícite invitátis: 
geg 
 

Ecce, prándium meum pará-
vi, tauri mei et altília occísa 
sunt, et ómnia paráta: veníte 
ad núptias. Illi autem negle-
xérunt: et abiérunt, álius in 
villam suam, álius vero ad 
negotiatiónem suam: réliqui 
vero tenuérunt servos ejus, et 
contuméliis afféctos occidé-
runt. Rex autem cum audís-
set, irátus est: et, missis exer-
cítibus suis, pérdidit homicí-
das illos et civitátem illórum 
succéndit. Tunc ait servis su-
is: Núptiæ quidem parátæ 
sunt, sed, qui invitáti erant, 
non fuérunt digni. Ite ergo ad 
éxitus viárum et, quoscúm-
que invenéritis, vocáte ad 
núptias. Et egréssi servi ejus 
in vias, congregavérunt om-
nes, quos invenérunt, malos 
et bonos: et implétæ sunt nú-
ptiæ discumbéntium. Intrávit 
autem rex, ut vidéret discum-
béntes, et vidit ibi hóminem 
non vestítum veste nuptiáli. 
Et ait illi: Amíce, quómodo 
huc intrásti non habens ves-
tem nuptiálem? At ille obmú-
tuit. Tunc dixit rex minístris: 
Ligátis mánibus et pédibus e-
jus, míttite eum in ténebras 
exterióres: ibi erit fletus et 
gegeg 

Na křtu svatém jsme se zrodili 

k novému životu, jehož známkou jest 

spravedlnost a svatost. 


