
 

INTROITUS (Jerem. 29, 11, 12 
et 14) Dicit Dóminus: Ego cógito
cogitatiónes pacis, et non affli-
ctiónis: invocábitis me, et ego e-
xáudiam vos: et redúcam captivi-
tátem vestram de cunctis locis. 
(Ps. 84, 2) Benedixísti, Dómine, 
terram tuam: avertísti captivitá-
tem Jacob. V. Glória Patri.  
 
ORATIO – Excita, quǽsumus, 
Dómine, tuórum fidélium 
voluntátes: ut, divíni óperis 
fructum propénsius exse-
quéntes: pietátis tuæ remédia 
majóra percípiant. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fí1ium 
tuum: Qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus.  
 
LÉCTIO Epistolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Colossénses (1, 9-14). 
Fratres: Non cessámus pro vobis 
orantes et postulántes, ut 
impleámini agnitione voluntátis 
Dei, in omni sapiéntia et 
intelléctu spiritáli: ut ambulétis 
digne Deo per ómnia placéntes: 
in omni opere bono fructi-
ficántes, et crescéntes in sciéntia 
Dei: in omni virtúte confortáti 
secúndum poténtiam c1aritátis 
ejus in omni patiéntia, et longani-
mitáte cum gáudio, grátias 
agéntes Deo Patri, qui dignos nos 
fecit in partem sortis sanctórum 
in lúmine: qui erípuit nos de
geheh 

VSTUP (Jeremiáš 29, 11, 12 a 14)
Praví Hospodin: Já obmýšlím 
myšlenky pokoje, a ne trápení. 
Volejte ke mně, a já vás vyslyším 
a přivedu nazpět vaše zajaté ze 
všech míst. (Ž. 84, 2) Požehnal jsi, 
Pane, zemi své; odvrátil jsi zajetí 
do Jakuba. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému.  
 
MODLITBA – Povzbuď, pro-
síme, Pane, vůli svých věrných, 
aby horlivěji uplatňujíce ovoce 
bohoslužby, obdrželi od tvé 
dobrotivosti mocnějších léků. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista,
Syna tvého, jenž s tebou žije a 
kraluje v jednotě Ducha Svatého 
Bůh.  
 
ČTENÍ Z listu svatého Pavla 
Apoštola ke Kolosským (1,9-14).  
Bratři! Nepřestáváme se modliti 
a prositi za vás, abyste byli 
naplněni poznáním vůle jeho ve 
vší moudrosti a rozumnosti 
duchovní, abyste žili důstojně 
Boha, tak abyste se mu ve všem 
líbili. Ve všelikém díle dobrém 
užitek přinášejte i prospívejte 
skrze poznání Boha. Veškerou 
silou posilňováni jsouce podle 
moci velebnosti jeho k veškeré 
vytrvalosti a trpělivosti, s radostí 
děkujte Bohu Otci, který nás 
učinil hodny, abychom měli
účast v podíle věřících ve světle,
geg 

nepominou.  
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 129, 1-2) Z 
hlubin volám k tobě, Pane, 
Hospodine, vyslyš modlitbu 
mou. Z hlubin volám k tobě, 
Pane.  
 
TICHÁ MODLITBA – Milostiv, 
buď, Pane, snažným našim 
prosbám a přijav oběti a 
modlitby svého lidu, srdce nás 
všech k sobě obrať, abychom 
světských žádostí zproštěni, k 
nebeským tužbám se vznesli. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého, jenž s tebou 
žije a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého Bůh.  
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mar. 11, 24) 
Amen, pravím vám: začkoliv 
budete prositi v modlitbě, 
věřte, že to obdržíte, a stane se 
vám.  
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Popřej nám, 
prosíme, Pane, aby léčivou 
mocí těchto svátostí, jež jsme 
přijali, bylo vyléčeno, cokoli 
jest neřestného v naší mysli. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého, jenž s tebou 
žije a kraluje.  
 

præteríbunt. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 129) De 
profúndis clamávi ad te, 
Dómine: Dómine, exáudi
oratiónem meam: de profúndis 
c1amávi ad te, Dómine.  
 
SECRETA – Propítius esto, 
Dómine, supplicatiónibus nos-
tris: et, pópuli tui oblatiónibus 
precibúsque suscéptis, ómnium 
nostrum ad te corda convérte; 
ut, a terrénis cupiditátibus li-
beráti, ad cæléstia desidéria 
transeámus. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, 
Fí1ium tuum: Qui tecum vivit 
et regnat.  
 
COMMUNIO (Marc. 11, 24) 
Amen, dico vobis, quid-
quid orántes pétitis, crédi-
te, quia accipiétis, et fiet 
vobis.  
 
POSTCOMMUNIO – Concéde 
nobis, quǽsumus, Dómine: ut 
per hæc sacraménta quæ
súmpsimus, quidquid in nostra 
mente vitiósum est, ipsórum 
medicatiónis dono curétur. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum. 
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vyvolené budou ukráceni dnové 
ti. Tehdy řekne-li vám kdo: Hle, 
tuto jest Kristus, anebo tamto, 
nevěřte; neboť povstanou nepra-
ví Kristové a falešní proroci a bu-
dou činiti divy veliké a zázraky, 
takže by se uvedli v blud, kdyby 
možno bylo, i vyvolení. Aj, před-
pověděl jsem to vám. Řeknou-li 
vám tedy: Hle, na poušti jest, 
nevycházejte. Hle, ve skrýších 
jest, nevěřte. Neboť jako blesk 
vychází od východu a ukazuje se 
až na západ, tak bude i příchod 
Syna člověka. Kdekoli bude tělo, 
tam se shromáždí i orlové. A 
hned po soužení těch dnů slunce 
se zatmí a měsíc nedá světla své-
ho a hvězdy budou padati s nebe 
a moci nebeské budou se pohy-
bovati. A tu se ukáže znamení 
Syna člověka na nebi; i budou 
kvíleti tehdy všecka pokolení ze-
mě a uzří Syna člověka přicházeti 
v oblacích nebeských s mocí veli-
kou a s velebností. A pošle Andě-
ly své s troubou a hlasem veli-
kým; i shromáždí vyvolené jeho 
ode čtyř větrů, od končin nebes 
až do končin jejich. Od stromu fí-
kového pak naučte se podoben-
ství. Když ratolest jeho již omlád-
ne a listí vyrazí, víte, že blízko 
jest léto; tak i vy, když uvidíte 
všecky věci tyto, vězte, že blízko 
jest přede dveřmi. Amen pravím 
vám: nepomine pokolení toto, až 
všecky tyto věci se stanou. Nebe 
a země pominou, ale slova má 
geg 

který nás vytrhl z moci temnosti 
a přeložil do království milo-
vaného Syna svého. V něm 
máme vykoupení skrze krev 
jeho, odpuštění hříchů. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 43, 8-9) 
Osvobodil jsi nás, Pane, od 
našich sužovatelů a nenávistníky 
naše jsi zahubil. V. V Bohu se 
budeme honositi ustavičně; jmé-
no tvé velebiti na věky.  
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 129,  1-2)
Z hlubin volám k tobě, Pane. 
Hospodine, vyslyš modlitbu 
mou. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Matouše (24, 
15-35).  
Za onoho času řekl Pán Ježíš u-
čedníkům svým: Když uzříte o-
havnost zpuštění, která jest před-
pověděna od Proroka Daniele, 
kterak stojí na místě svatém –
kdo to čte, rozuměj – tehda, kdo 
jsou v Judsku, utecte na hory, a 
kdo jest na střeše, nesestupuj, 
aby vzal něco z domu svého, a 
kdo na poli, nevracej se, aby vzal 
roucho své. Běda pak těhotným a 
kojícím v oněch dnech. Modlete 
se však, aby útěk váš nenastal 
v zimě neb v sobotu; neboť tehdy 
bude soužení veliké, jakého ne-
bylo od počátku světa až dosa-
vad, aniž kdy bude. A kdyby ne-
byli ukráceni dnové ti, nebyl by 
zachován nižádný člověk; ale pro 
be 

potestáte tenebrárum, et trán-
stulit in regnum Fílii dilectiónis 
suæ, in quo habémus re-
demptiónem per sánguinem ejus, 
remissiónem peccatórum. 
 
GRADUALE (Ps. 43, 8-9)
Liberásti nos, Dómine ex 
affligéntibus nos: et eos qui nos 
odérunt, confudísti: V. In Deo 
laudábimur tota die, et in nómine 
tuo confitébimur in sǽcula. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 129, 1-2)
De profúndis clamávi ad te, 
Dómine: Dómine, exáudi orati-
ónem meam. Allelúja.  
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Mathǽum (24, 15-35).  
In illo témpore: Dixit Jesus discí-
pulis suis: Cum vidéritis abomi-
natiónem desolatiónis, quæ dicta 
est a Daniéle Prophéta, stantem 
in loco sancto: qui legit, intélligat: 
tunc qui in Judǽa sunt, fúgiant ad 
montes: et qui in tecto, non des-
céndat tóllere áliquid de domo 
sua: et qui in agro, non revertátur 
tóllere túnicam suam. Væ autem 
prægnántibus et nutriéntibus in 
illis diébus. Oráte autem, ut non 
fiat fuga vestra in híeme vel sáb-
bato. Erit enim tunc tribulátio 
magna, qualis non fuit ab inítio 
mundi usque modo, neque fiet. 
Et nisi breviáti fuíssent dies illi, 
non fíeret salva omnis caro: sed 
propter eléctos breviabúntur dies 
g 

illi. Tunc si quis vobis díxerit: ec-
ce, hic est Christus, aut illic: nolí-
te crédere. Surgent enim pseudo-
chrísti et pseudoprophétæ, et da-
bunt signa magna et prodígia, ita 
ut in errórem inducántur (si fíeri 
potest) étiam elécti. Ecce, prædíxi 
vobis. Si ergo díxerint vobis: Ec-
ce, in desérto est, nolíte exíre: Ec-
ce, in penetrálibus, nolíte crédere. 
Sicut enim fulgur exit ab Oriénte 
et paret usque in Occidéntem: ita 
erit et advéntus fílii hóminis. U-
bicúmque fúerit corpus, illic con-
gregabúntur et áquilæ. Statim 
autem post tribulatiónem diérum 
illórum sol  obscurábitur, et luna 
non dabit lumen suum, et stellæ
cadent de cælo, et virtútes cæló-
rum commovebúntur: et tunc pa-
rébit signum fílii hóminis in cæ-
lo: et tunc plangent omnes tri-
bus terræ: et vidébunt Fílium hó-
minis veniéntem in núbibus cæli 
cum virtúte multa et majestáte.
Et mittet Angelos suos cum tuba 
et voce magna: et congregábunt 
eléctos ejus a quátuor ventis, a 
summis cælórum usque ad tér-
minos eórum. Ab árbore autem 
fici díscite parábolam: cum jam 
rámus ejus tener fúerit et fólia 
nata, scitis, quia prope est æstas: 
ita et vos cum vidéritis hæc ómn-
ia, scitóte, quia prope est in jánu-
is. Amen, dico vobis, quia non 
præteríbit generátio hæc donec 
ómnia hæc fiant. Cælum et terra 
transíbunt, verba autem mea non 
g 


