
 

INTROITUS (Jer. 29) Dicit 
Dóminus: ego cógito cogita-
tiónes pacis, et non afflic-
tiónis: invocábitis me, et ego 
exáudiam vos: et redúcam 
captivitátem vestram de 
cunctis locis. (Ps. 84, 2)
Benedixísti, Dómine, terram 
tuam: avertísti captivitátem
Jacob. V.  Glória Patri.  
 
ORATIO – Præsta, quǽsu-
mus, omnípotens Deus: ut 
semper rationabília meditán-
tes, quæ tibi sunt plácita, et 
dictis exsequámur et factis. 
Per Dóminum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Thessalonicénses 
(I, cap. 1, 2-10). 
Fratres: Grátias ágimus Deo 
semper pro ómnibus vobis, 
memóriam vestri faciéntes in 
oratiónibus nostris sine inter-
missióne, mémores óperis fí-
dei vestræ, et labóris, et cari-
tátis et sustinéntiæ spei Dó-
mini nostri Jesu Christi, ante 
Deum et Patrem nostrum: 
sciéntes, fratres, dilécti a Deo, 
electiónem vestram: quia E-
vangélium nostrum non fuit 

VSTUP (Jerem. 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 se všech 
míst. (Ž. 84, 2) Požehnal jsi, 
Pane, zemi své; odvrátil jsi 
zajetí od Jakuba. V. Sláva 
Otci.  
 
MODLITBA – Uděl, prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom 
vždy rozumné věci uvažujíce, 
co tobě se líbí i slovy plnili i 
skutky. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z prvního listu sv. 
Pavla k Thesalonickým (1,    
2-10). 
Bratři! Děkujeme Bohu 
vždycky za vás za všechny, 
připomínajíce si vás na svých 
modlitbách bez ustání, 
pamatujíce před Bohem a 
Otcem naším na dílo vaší 
víry, námahy, lásky i na 
vytrvalost vaší naděje v Pána 
našeho Ježíše Krista, 
vědouce, bratři milovaní od 
Boha, o vyvolení vašem, 
neboť Evangelium naše 

Z hlubin volám k tobě, 
Pane. Pane, vyslyš modlitbu 
mou. Z hlubin volám k tobě, 
Pane. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tato 
oběť, Bože, prosíme, nechť 
nás očistí a obnoví, řídí a 
ochrání. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Marek 11, 24)
Amen, pravím vám: Začkoliv 
budete prositi v modlitbě, 
věřte, ze obdržíte, a stane se 
vám.  
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nebeskými, 
Pane, nasyceni slastmi, pro-
síme, abychom vždy po tom 
toužili, čím vpravdě žijeme. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 

De profúndis clamávi ad te, 
Dómine: Dómine, exáudi ora-
tiónem meam: de profúndis 
clamávi ad te, Dómine.  
 
SECRETA – Hæc nos oblátio, 
Deus, mundet, quǽsumus, et 
rénovet, gubérnet, et 
prótegat. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
COMMUNIO (Marc. 11, 24)
Amen, dico vobis, quid-
quid orántes pétitis, crédi-
te, quia accipiétis, et fiet 
vobis.  
 
POSTCOMMUNIO – Cælé-
stibus, Dómine, pasti delíciis: 
quǽsumus; ut semper éa-
dem, per quæ veráciter vívi-
mus, appetámus. Per Dómi-
num nostrum. 
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Aleluja, aleluja. V. (Žalm 129, 
1-2) Z hlubin volám k tobě, 
Pane. Pane, vyslyš modlitbu 
mou. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (13, 31-35). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
zástupům podobenství toto: 
Podobno jest království ne-
beské zrnu hořčičnému, které 
vzav člověk, zasel na poli 
svém; ono jest sice nejmenší 
mezi všemi semeny, ale když 
vzroste, větší jest nežli všecky 
byliny a stává se stromem, 
takže ptáci nebeští přilétají    
a bydlí na ratolestech jeho. 
Jiné podobenství pověděl   
jim: Podobno jest království 
nebeské kvasu, který vzavši 
žena, zadělala do tří měřic 
mouky, až zkynulo všecko. 
Toto všecko mluvil Ježíš 
k zástupům v podobenstvích; 
a bez podobenství nemluvil 
jim, aby se naplnilo, co bylo 
pověděno skrze Proroka 
slovy: Otevru v podoben-
stvích ústa svá, zjevím vě-
ci skryté od ustanovení svě-
ta. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 129, 1-2)

nepřišlo k vám toliko v slově, 
nýbrž i v moci a v Duchu 
Svatém i v hojné plnosti, jak 
víte, jakými jsme byli mezi 
vámi pro vás. A vy jste se 
stali následovníky našimi i 
Páně, přijavše slovo při 
mnohém soužení s radostí 
Ducha Svatého, takže jste se 
stali vzorem všem věřícím 
v Macedonii a v Achai. Od 
vás se zajisté rozšířilo slovo 
Páně nejen po Macedonii a 
v Achai, ale všude se 
roznesla vaše víra, kteráž jest 
v Boha, takže nám není 
potřebí o tom něco mluviti. 
Vždyť oni sami vypravují o 
nás, jaký jsme měli příchod 
k vám, a kterak jste se obrátili 
k Bohu od model, abyste 
sloužili Bohu živému a 
pravému a očekávali Syna 
jeho s nebes, kterého vzkřísil 
z mrtvých, totiž Ježíše, jenž 
nás vysvobodil od budoucího 
věku. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 43)
Osvobodil jsi nás, Pane, od 
sužovatelů našich a nená-
vistníky naše jsi zahanbil. V.
V Bohu se budeme honositi 
ustavičně; jméno tvé velebiti 
na věky.geg 

ad vos in sermóne tantum, 
sed et in virtúte, et in Síritu 
Sancto, et in plenitúdine mul-
ta, sicut scitis, quales fuéri-
mus in vobis propter vos. Et 
vos imitatóres nostri facti es-
tis, et Dómini, excipiéntes 
verbum in tribulatióne multa, 
cum gáudio Spíritus Sancti: 
ita ut facti sitis forma ómni-
bus credéntibus in Macedóni-
a et in Acháia. A vobis enim 
diffamátus est sermo Dómini, 
non solum in Macedónia, et 
in Acháia, sed et in omni loco 
fides vestra, quæ est ad De-
um, profécta est, ita ut non sit 
nobis necésse quidquam lo-
qui. Ipsi enim de nobis an-
núntiant, qualem intróitum 
habuérimus ad vos: et quó-
modo convérsi estis ad Deum 
a simulácris, servíre Deo vivo 
et vero, et exspectáre Fílium 
ejus de cælis (quem suscitávit 
ex mórtuis), Jesum, qui erípu-
it nos ab ira ventúra. 

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)
De profúndis clamávi ad te, 
Dómine: Dómine, exáudi 
oratiónem meam. Allelúja.  
 
EVANGELIUM † Sequéntia  
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (c. 13, 31-35). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
turbis parábolam hanc: Símile 
est regnum cælórum grano 
sinápis, quod accípiens homo
seminávit in agro suo; quod 
mínimum quidem est ómni-
bus semínibus; cum autem 
créverit, majus est ómnibus 
oléribus, et fit arbor, ita ut vó-
lucres cæli véniant et hábitent 
in ramis ejus. Aliam parábo-
lam locútus est eis: Símile est 
regnum cælórum ferménto,
quod accéptum múlier ab-
scóndit in farínæ satis tribus, 
donec fermentátum est to-
tum. Hæc ómnia locútus est 
Jesus in parábolis ad turbas; 
et sine parábolis non loque-
bátur eis: ut implerétur, quod 
dictum erat per Prophétam 
dicéntem: Apériam in pará-
bolis os meum, eructábo ab-
scóndita a constitutióne mun-
di. 
 
OFFERTORIUM (Ps.129, 1-2)
geg 


