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INTROITUS (Ps. 27, 8-9) Dó-
minus fortitúdo plebis suæ, 
et protéctor salutárium Chri-
sti sui est: salvum fac pópu-
lum tuum, Dómine, et béne-
dic hereditáti tuæ, et rege eos 
usque in sǽculum. (Ps. ib. 1)
Ad te, Dómine, clamábo, De-
us meus, ne síleas a me: ne 
quando táceas a me, et 
assimilábor descendéntibus 
in lacum. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Deus virtútum, 
cujus et totum quod est ópti-
mum: ínsere pectóribus nos-
tris amórem tui nóminis, et 
præsta in nobis religiónis 
augméntum; ut, quæ sunt bo-
na, nútrias, ac pietátis stúdio, 
quæ sunt nutríta, custódias.
Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Romános (6, 3-
11). 
Fratres: Quicúmque baptizáti 
sumus in Christo Jesu, in 
morte ipsíus baptizáti sumus. 
Consepúlti enim sumus cum 
illo per baptísmum in mor-
tem: ut, quómodo Christus 
surréxit a mórtuis per glóri-

VSTUP (Ž. 27, 8-9) Pán jest 
síla svého lidu a obránce 
spásný svého Pomazaného. 
Spas svůj lid, Pane, a žehnej 
dědictví svému; a spravuj je 
až na věky. (Ž. tamt. 1)
K tobě, Pane, volám. Bože 
můj, neodmlčuj se mi, neboť 
budeš-li mně mlčeti, budu se 
podobati těm, kdož klesají do 
hrobu. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Bože mocností, 
jehož jest všecko, co jest nej-
lepší, vštěp do našich srdcí 
lásku k svému jménu a roz-
množ v nás nábožnost; živ, 
co jest dobrého, a to, co jest 
živeno, horlivostí ve zbožno-
sti zachovej. Skrze Pána naše-
ho Ježíše Krista, Syna tvého. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Římanům (6, 3-
11). 
Bratři! My všickni, kteří jsme 
byli pokřtěni v Kristu Ježíši, 
v jeho smrti jsme byli pokřtě-
ni. Byli jsme tedy pohřbeni 
s ním skrze křest ve smrt, 
abychom tak, jako Kristus byl 
vzkříšen z mrtvých slávou 

jedli, asi čtyři tisíce. I 
rozpustil je. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 16, 5 a 6-7)
Upevni mé kroky na svých 
stezkách, aby šlépěje mé ne-
kolísaly. Nakloň ucha svého 
a vyslyš má slova. Divupl-
ným učiň milosrdenství své; 
ty vysvobozuješ doufající 
v tebe, Pane. 
 
TICHÁ MODLITBA – Milo-
stiv buď, Pane, snažným na-
šim prosbám a tyto oběti lidu 
svého dobrotivě přijmi; a aby 
přání nikoho z nás nebylo 
marno, nikoho prosba oslyše-
na, dej, abychom, oč v důvěře 
prosíme, toho skutečně došli. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žalm 26, 6)
Obcházeje oltář, budu obě-
tovati ve svatostánku jeho 
s jásáním oběť díků; budu 
pěti a hráti Pánu. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Naplněni 
jsme, Pane, tvými dary; uděl, 
prosíme, abychom byli i 
očištěni jejich působením i 
ochráněni jejich pomocí. 
Skrze Pána. 

manducáverant, quasi quátu-
or mília: et dimísit eos. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 16, 5 et 
6-7) Pérfice gressus meos in 
sémitis tuis, ut non moveán-
tur vestígia mea: inclína au-
rem tuam, et exáudi verba 
mea; mirífica misericórdias 
tuas, qui salvos facis sperán-
tes in te, Dómine. 
 
SECRETA – Propitiáre, Dó-
mine, suplicatiónibus nostris, 
et has pópuli tui oblatiónes 
benígnus assúme: et, ut nullí-
us sit írritum votum, nullíus 
vácua postulátio, præsta; ut, 
quod fidéliter pétimus, efficá-
citer consequámur. Per Dó-
minum nostrum Jesum 
Christum. 
 
COMMUNIO (Psalm. 26, 6)
Circuíbo et immolábo in ta-
bernáculo ejus hóstiam jubi-
latiónis: cantábo et psalmum 
dicam Dómino. 
 
POSTCOMMUNIO – Repléti 
sumus, Dómine, munéribus 
tuis: tríbue, quǽsumus; ut 
eórum et mundémur efféctu 
et muniámur auxílio. Per 
Dóminum. 
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voboď a vyprosti mne; na-
kloň ke mně ucha svého, ry-
chle mne vysvoboď. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Marka 
(8, 1-9). 
Za onoho času byl s Ježíšem 
zástup veliký, a poněvadž 
neměli, co by jedli, Ježíš 
svolav k sobě učedníky své 
řekl jim: Lítost mám nad 
zástupem, neboť hle, již tři 
dni trvají se mnou a nemají, 
co by jedli; a rozpustím-li je 
lačné do jejich domovů, 
zemdlí na cestě, neboť 
někteří z nich přišli zdaleka. I 
odpověděli mu učedníci jeho: 
Odkud bude kdo moci 
nasytiti je chleby zde na 
poušti? Tu otázal se jich: 
Kolik chlebů máte? Oni pak 
řekli: Sedm. I rozkázal 
zástupu, aby se rozložili na 
zemi. A vzav sedm chlebů a 
učiniv, rozlámal je a dával 
učedníkům svým, aby je 
předkládali. I předložili je 
zástupu. Také měli několik 
rybiček. I požehnal je a řekl, 
aby je také předkládali. A oni 
jedli a nasytili se, a sebrali 
pozůstalé kousky, sedm 
košů. Bylo pak těch, kteří 

Otcovou, i my kráčeli 
v životě novém. Neboť 
jestliže jsme byli vštípeni 
v něj co do podobnosti smrti 
jeho, zajisté i co do vzkříšení 
budeme v něj vštípeni, to 
vědouce, že starý člověk náš 
byl spolu s ním ukřižován, 
aby se zničilo tělo hříchu, 
abychom nesloužili již 
hříchu. Vždyť kdo zemřel, 
jest zproštěn od hříchu. 
Jestliže však jsme zemřeli 
s Kristem, věříme, že také 
živí budeme s ním, vědouce, 
že Kristus vstav z mrtvých již 
neumírá, smrt nad ním již 
nepanuje. Neboť že zemřel, 
zemřel pro hřích jednou, že
však žije, žije pro Boha. Tak i 
vy mějte za to, že jste mrtvi 
pro hřích, živi však pro Boha 
v Kristu Ježíši, Pánu našem. 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 89, 13 
a 1) Obrať se k nám, Pane, 
maličko a slituj se nad svými 
služebníky. V. Pane, útočiště 
naše jsi byl od pokolení do 
pokolení. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 30, 2-3)
V tebe, Pane, doufám; na 
věky nebudu zahanben. Pro 
spravedlnost svou mne vys-

am Patris, ita et nos in novitá-
te vitæ ambulémus. Si enim 
complantáti facti sumus simi-
litúdini mortis ejus: simul et 
resurrectiónis érimus. Hoc 
sciéntes, quia vetus homo 
noster simul crucifíxus est: ut 
destruátur corpus peccáti, et 
ultra non serviámus peccáto. 
Qui enim mórtuus est, justifi-
cátus est a peccáto. Si autem 
mórtui sumus cum Christo: 
crédimus, quia simul etiam 
vivémus cum Christo: scién-
tes, quod Christus rexúrgens 
ex mórtuis, jam non móritur, 
mors illi ultra non dominábi-
tur. Quod enim mórtuus est 
peccáto, mórtuus est semel: 
quod autem vivit, vivit Deo. 
Ita et vos existimáte, vos mór-
tuos quidem esse peccáto, vi-
véntes autem Deo, in Christo 
Jesu, Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Ps. 89) Convér-
tere, Dómine, aliquántulum, 
et deprecáre super servos tu-
os. V. Dómine, refúgium fac-
tus es nobis, a generatióne et 
progénie. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 30, 2-
3) In te, Dómine, sperávi, non 
confúndar in ætérnum: in 
justítia tua líbera me, et éripe 

me: inclína ad me aurem 
tuam, accélera ut erípias me. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Marcum (8, 1-9). 
In illo témpore: Cum turba 
multa esset cum Jesu, nec ha-
bérent, quod manducárent, 
convocátis dixcípulis, ait illis: 
Miséreor super turbam: quia
ecce jam tríduo sústinent me, 
nec habent quod mandúcent: 
et si dimísero eos jejúnos in 
domum suam, defícient in 
via: quidam enim ex eis de 
longe venérunt. Et respondé-
runt ei discípuli sui: Unde il-
los quis póterit hic saturáre 
pánibus in solitúdine? Et in-
terrogávit eos: Quot panes 
habétis? Qui dixérunt: Sep-
tem. Et præcépit turbæ dis-
cúmbere super terram. Et ac-
cípiens septem panes, grátias 
agens fregit, et dabat discípu-
lis suis, ut appónerent: et ap-
posuérunt turbæ. Et habébant 
piscículos paucos: et ipsos be-
nedíxit, et jussit appóni. Et 
manducavérunt, et saturáti 
sunt, et sustulérunt quod su-
peráverat de fragméntis, sep-
tem sportas. Erant autem qui 


