SECRETA – Súscipe, Dómine,
propítius hóstias: quibus et te
placári voluísti, et nobis salútem
poténti pietáte restítui. Per
Dóminum
nostrum
Jesum
Christum, Fílium tuum.

TICHÁ MODLITBA – Přijmi,
Pane, milostivě obětní dary,
kterými jsi chtěl býti i usmířen i v
mocné dobrotivosti své obnoviti
naší spásu. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista, Syna tvého.

COMMUNIO (Ps. 118, 81, 84 et
86) In salutári tuo ánima mea, et
in verbum tuum sperávi: quando
fácies de persequéntibus me
judícium? Iníqui persecúti sunt
me, ádjuva me, Domine, Deus
meus.

K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 118, 81, 84 a 86)
Po spáse tvé prahne má duše a ve
tvé slovo doufám. Kdy vykonáš
soud nad mými pronásledovateli? Nešlechetníci mne pronásledují, pomoz mi, Pane, Bože
můj.

POSTCOMMUNIO – Immortalitátis alimóniam consecúti
quǽsumus, Dómine: ut, quod ore
percépimus, pura mente sectémur. Per Dóminum nostrum.

PO PŘIJÍMÁNÍ – Dosáhnuvše
potravy nesmrtelnosti, prosíme,
Pane, abychom po tom, co jsme
ústy požili, toužili čistou myslí.
Skrze Pána našeho.
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Texty ke mši svaté

Neděle dvacátá prvá po Svatém Duchu
INTROITUS (Esther. 13, 9 et 1011) In voluntáte tua, Dómine,
univérsa sunt pósita, et non est,
qui possit resístere voluntáti
tuæ: tu enim fecísti ómnia,
cælum et terram et univérsa,
quæ cæli ámbitu continéntur:
Dóminus universórum tu es.
(Ps. 118) Beáti immaculáti in via:
qui ámbulant in lege Dómini.
V. Glória Patri.

VSTUP (Esth.13, 9 a 10-11) Na
vůli tvé, Pane, všecko spočívá
a není, kdo by mohl tvé
vůli vzdorovati, neboť ty jsi
učinil všecko: nebe i zemi a
všecko, co okrsek nebeský v
sobě pojímá. Pán vesmíru jsi ty.
(Ž. 118, 1) Blahoslavení bezúhonní na cestě, kteří chodí v
zákoně Páně. V. Sláva Otci i
Synu.

ORATIO – Famíliam tuam,
quǽsumus, Dómine, contínua
pietáte custódi: ut a cunctis
adversitátibus, te protegénte, sit
líbera, et in bonis áctibus tuo
nómini
sit
devóta.
Per
Dóminum.

MODLITBA – Rodinu svou,
prosíme,
Pane,
ustavičnou
dobrotivostí ochraňuj, aby byla
tvou záštitou zbavena všech
protivenství a v dobrých
skutcích byla oddána tvému
jménu. Skrze Pána.

LÉCTIO Epístolæ b. Pauli
Apóstoli ad Ephésios (6, 10-17).
Fratres: Confortámini in Dómino et in poténtia virtútis ejus.
Indúite vos armatúram Dei, ut
possítis stare advérsus insídias
diáboli. Quóniam non est nobis
colluctátio advérsus carnem et
sánguinem: sed advérsus príncipes et potestátes, advérsus
mundi rectóres tenebrárum harum, contra spirituália nequítiæ,
in cæléstibus. Proptérea accípite
armatúram Dei, ut possítis resístere in die malo et in omnibus
perfécti stare. State ergo succíncti lumbos vestros in veritáte, et
indúti

ČTENÍ Z listu svatého Pavla
Apoštola k Efesským (6, 10-17).
Bratří! Nechte se posilňovati v
Pánu, a to v moci síly jeho.
Oblecte se v plnou zbroj Boží,
abyste mohli čeliti úkladům
ďáblovým, neboť bojování naše
není proti krvi a tělu, nýbrž
proti knížetstvím a mocnostem,
proti
světovládcům
této
temnosti, proti duchům zlým v
povětří. Proto vezměte plnou
zbroj Boží, abyste mohli odolati
v den zlý a vykonajíce všecko
státi vítězně. Stůjte tedy pohotově jsouce opásáni na bedrech
pravdou, oblečeni v pancíř
geheh

indúti lorícam justítiæ, et calceáti
pedes in præparatióne Evangélii
pacis: in ómnibus suméntes
scutum fídei, in quo possítis
ómnia tela nequíssimi ígnea
exstínguere: et gáleam salútis
assúmite: et gládium spíritus,
quod est verbum Dei.

spravedlnosti a obuti na nohou
hotovostí
Evangelia
pokoje,
vezmouce ke všemu tomu štít
víry, kterým byste mohli uhasiti
všecky ohnivé šípy nešlechetníkovy, a vezměte přílbici
spásy a meč Ducha, to jest slovo
Boží.

GRADUALE (Ps. 89) Dómine,
refúgium factus es nobis, a
generatióne et progénie. V.
Priúsquam montes fíerent aut
formarétur terra et orbis: a
sǽculo et usque in sǽculum tu
es, Deus.
Allel., allel. V. (Ps, 113, 1) In éxitu
Israel de Aegýpto, domus Jacob
de pópulo bárbaro. Allelúja.

STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 89, 1-2)
Pane, tys býval naším útočištěm
od pokolení do pokolení.V. Dříve
než učiněny byly hory a
vytvořena
země
a
okrsek
zemský, od věků až na věky
jsi ty, Bože.
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 113, 1)
Israel vyšel z Egypta,
dům
Jakubův z národa cizího. Aleluja.

EVANGELIUM
†
Sequéntia
sancti
Evangélii
secúndum
Matthǽum (18, 23-35).
In iIlo témpore: Dixit Jesus
discípulis suis parábolam hanc:
Assimilátum
est
regnum
cælórum hómini regi, qui vóluit
ratiónem pónere cum servis suis.
Et cum cœpísset ratiónem
pónere, oblátus est ei unus, qui
debébat ei decem míllia talénta.
Cum autem non habéret, unde
rédderet, jussit eum dóminus
ejus venúmdari et uxórem ejus et
fí1ios et ómnia, quæ habébat, et
reddi. Prócidens autem servus
ille,
orábat
eum,
dicens:
Patiéntiam habe in me, et ómnia
reddam tibi. Misértus autem dóg

EVANGELIUM † Pokračování
sv. Evangelia podle Matouše (18,
23-35).
Za onoho času pověděl Pán Ježíš
učedníkům svým podobenství
toto: Podobno jest království
nebeské králi, který chtěl počet
klásti se služebníky svými. A
když počal počet klásti, přivedli
mu jednoho, který mu byl dlužen
deset tisíc hřiven. Když pak
neměl čím zaplatit, rozkázal jej
pán jeho prodati, též manželku
jeho i dítky a všecko, co měl, a
zaplatit. Padnuv tedy služebník
ten před ním, prosil ho řka:
Poshověj mi, a všecko zaplatím
tobě. I slitoval se pán nad
služebníkem oním, propustil ho
geg

minus servi illíus, dimísit eum et
débitum dimísit ei. Egréssus autem servus ille, invénit unum de
consérvis suis, qui debébat ei
centum denários: et tenens suffocábat eum, dicens: Redde, quod
debes. Et prócidens consérvus
eius, rogábat eum, dicens: Patiéntiam habe in me, et ómnia reddam tibi. Ille autem nóluit: sed
ábiit, et misit eum in cárcerem,
donec rédderet débitum. Vidéntes autem consérvi ejus, quæ fiébant, contristáti sunt valde: et venérunt et narravérunt dómino
suo ómnia, quæ facta fúerant.
Tunc vocávit illum dóminus suus: et ait illi: Serve nequam, omne débitum dimísi tibi, quóniam
rogásti me: nonne ergo opórtuit
et te miseréri consérvi tui, sicut et
ego tui misértus sum? Et irátus
dóminus ejus, trádidit eum tortóribus, quodúsque rédderet univérsum débitum. Sic et Pater meus cæléstis fáciet vobis, si non remisé itis unusquísque fratri suo
de córdibus vestris.

a dluh mu odpustil. Vyšed pak
služebník ten, nalezl jednoho ze
svých spoluslužebníků, který
mu byl dlužen sto denárů. I
uchopil ho a hrdloval se s ním
řka: Zaplať, cos dlužen. Padnuv
tedy spoluslužebník jeho před
ním, prosil ho řka: Poshověj mi
a všecko zaplatím tobě. Ale on
nechtěl, nýbrž od šed, dal jej do
žaláře, až by zaplatil dluh.
Uzřevše pak spoluslužebníci
jeho, co se událo, zarmoutili se
velice a přišedše, pověděli pánu
svému všecko, co se bylo stalo.
Tu povolal ho pán jeho a řekl
jemu: Služebníku nešlechetný,
všecken dluh odpustil jsem
tobě, poněvadž jsi mě prosil:
neměl jsi tedy také ty se slitovati nad spoluslužebníkem
svým, jakož i já slitoval jsem se
nad tebou? I rozhněval se pán
jeho a dal jej mučitelům, dokud
by nezaplatil všeho dluhu. Tak i
Otec můj nebeský učiní vám,
neodpustíte-li jeden každý bratru
svému ze srdcí svých.

OFFERTORIUM (Job 1) Vir erat
in terra Hus, nómine Job: simplex et rectus ac timens Deum:
quem Satan pétiit ut tentáret: et data est ei potéstas a
Dómino in facultátes et in
carnem eius: perdidítque omnem
substántiam ipsíus et fílios:
carnem quoque ejus gravi úlcere
vulnerávit.

OBĚTOVÁNÍ (Job 1) Byl muž v
zemi Hus, jménem Job; prostý,
upřímný a bohabojný. Toho si
vyžádal satan, aby jej směl
pokoušeti. I byla mu dána od
Pána moc nad jeho majetkem a
nad jeho tělem. Zničil tedy
všechen statek jeho a dítky; také
tělo jeho zranil těžkým malomocenstvím.

