
 

INTROITUS (Psalm. 46, 2)
Omnes gentes, pláudite 
mánibus: jubiláte Deo in voce 
exsultatiónis. (Ps. ib. 3)
Quóniam Dóminus excélsus, 
terríbilis: Rex magnus super 
omnem terram. V. Glória 
Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, cujus provi-
déntia in sui dispositióne non 
fállitur: te súpplices exorá-
mus; ut nóxia cuncta submó-
veas, et ómnia nobis profutú-
ra concédas. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum: Qui tecum vivit 
et regnat. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Romános (6, 19-
23). 
Fratres: Humánum dico, pro-
pter infiritátem carnis ves-
træ: sicut enim exhibuístis 
membra vestra servíre im-
mundítiæ, et iniquitáti ad ini-
quitátem, ita nunc exhibéte 
membra vestra servíre justíti-
æ in sanctificatiónem. Cum e-
nim servi essétis peccáti, líbe-
ri fuístis justítiæ. Quem ergo 
fructum habuístis tunc in il-

VSTUP (Ž. 46, 2) Tleskejte 
rukama, všichni národové; 
plesejte nad Bohem jásavým 
hlasem. (Ž. tamt. 3) Neboť 
Pán jest svrchovaný, hrozný, 
veliký. Král nade vší zemi. V. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému. 
 
MODLITBA – Bože, jehož 
prozřetelnost se ve svém ú-
radku neklame, tebe pokorně 
prosíme, abys všecko škodli-
vé odvrátil a všeho prospěš-
ného nám dopřál. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého, jenž s tebou žije a 
kraluje. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Římanům (6, 19-
23). 
Bratři! Lidskou věc pravím 
pro slabost těla vašeho; neboť 
jako jste dávali údy své ve 
službu nečistotě a nesprave-
dlnosti k nepravosti, tak nyní 
dejte údy své ve službu spra-
vedlnosti k posvěcení; vždyť, 
když jste byli služebníky hří-
chu, byli jste svobodni vzhle-
dem ke spravedlnosti. Nuže, 
který užitek měli jste tehdy? 

uctění tvé velebnosti, všem 
prospělo k spáse. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žalm 30, 3)
Nakloň ucha svého a pospěš, 
abys mne vyprostil. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Tvé hojivé 
působení, Pane, nechť nás i 
milostivě vyprostí od našich 
zvráceností i dovede k tomu,
co jest pravé. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého, jenž s tebou žije. 

tuæ honórem, cunctis profíci-
at ad salútem. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fí-
lium tuum. 
 
COMMUNIO (Ps. 30, 3)
Inclína aurem tuam, accélera, 
ut erípias me. 
 
POSTCOMMUNIO – Tua 
nos, Dómine, medicinális o-
perátio, et a nostris perversi-
tátibus cleménter expédiat, et 
ad ea, quæ sunt recta, perdú-
cat. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 
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ovoce dobré, špatný strom 
ovoce špatné přináší. Ne-
může strom dobrý nésti 
ovoce špatné, ani strom 
špatný přinášeti ovoce dobré. 
Všeliký strom, který nenese 
ovoce dobrého, bude vyťat a 
na oheň uvržen. Nuže tedy 
po ovoci jejich poznáte je. 
Ne každý, kdo mi říká 
Pane, Pane, vejde do krá-
lovství nebeského, nýbrž 
kdo činí vůli Otce mého,
jenž jest v nebesích, ten vej-
de do království nebes-
kého. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Dan 3, 40)
Jako zápalná oběť skopců 
a býků a tisíců ovec tuč-
ných, tak buď dnes oběť 
naše před tvou tváří, aby 
se tobě líbila; neboť ne-
budou zahanbeni doufající 
v tebe, Pane. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Bože,
jenž jsi rozmanité starozákon-
ní oběti jedinou dokonalou 
obětí posvětil, přijmi oběť od 
oddaných tobě služebníků a 
posvěť ji stejným požehná-
ním jako dary Abelovy, aby 
to, co jednotlivci přinesli k

Věci, za které se nyní stydíte; 
neboť konec těch věcí je smrt. 
Nyní však byvše osvobozeni 
od hříchu, ale učiněni 
služebníky Božími, máte 
užitek svůj ku posvěcení, 
konec pak život věčný; neboť 
odplata hříchu jest smrt, 
milodarem Božím však jest 
život věčný v Kristu Ježíši, 
Pánu našem. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 33) 
Pojďte, dítky, poslyšte mne; 
bázni Hospodinově chci vás 
vyučovati. V. Přistupte k ně-
mu a budete osvíceni a tváře 
vaše nebudou zahanbeny. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 46, 2)
Tleskejte rukama, všichni ná-
rodové; plesejte nad Bohem 
jásavým hlasem. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (7, 15-21). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Mějte se na 
pozoru před nepravými pro-
roky, kteří přicházejí k vám 
v rouše ovčím, uvnitř však 
jsou vlci draví. Po ovoci jejich 
poznáte je: Zdali sbírají s trní 
hrozny aneb s bodláčí fíky? 
Tak každý strom dobrý nese 

 

lis, in quibus nunc 
erubéscitis? Nam finis 
illórum mors est. Nunc vero 
liberáti a peccáto, servi autem 
facti Deo, habétis fructum 
vestrum in sanctificatiónem, 
finem vero vitam ætérnam. 
Stipéndia enim peccáti mors. 
Grátia autem Dei, vita 
ætérna, in Christo Jesu, 
Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Ps. 33, 12 et 6)
Veníte, fílii, audíte me: 
timórem Dómini docébo vos. 
V. Accédite ad eum, et 
illuminámini: et fácies vestræ 
non confundéntur. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 46, 2)
Omnes gentes, pláudite 
mánibus: jubiláte Deo in voce 
exsultatiónis. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (7, 15-21). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Atténdite a 
falsis prophétis, qui véniunt 
ad vos in vestiméntis óvium, 
intrínsecus autem sunt lupi 
rapáces: a frúctibus eórum 
cognoscétis eos. Numquid 
cólligunt de spinis uvas, aut 
de tríbulis ficus? Sic omnis 

arbor bona fructus bonos fa-
cit: mala autem arbor malos 
fructus facit. Non potest ar-
bor bona malos fructus fáce-
re: neque arbor mala bonos 
fructus fácere. Omnis arbor, 
quæ non facit fructum bo-
num, excidétur, et in ignem 
mittétur. Igitur ex frúctibus 
eórum cognoscétis eos. Non 
omnis, qui dicit mihi, Dómi-
ne, Dómine, intrábit in reg-
num cælórum: sed qui facit 
voluntátem Patris mei, qui in 
cælis est, ipse intrábit in 
regnum cælórum. 
 
OFFERTORIUM (Dan. 3, 40)
Sicut in holocáustis aríetum 
et taurórum, et sicut in mílli-
bus agnórum pínguium: sic 
fiat sacrifícium nostrum in 
conspéctu tuo hódie, ut plá-
ceat tibi: quia non est confú-
sio confidéntibus in te, Dómi-
ne. 
 
SECRETA – Deus, qui legáli-
um differéntiam hostiárum u-
níus sacrifícii perfectióne san-
xísti: áccipe sacrifícium a de-
vótis tibi fámulis, et pari be-
nedictióne, sicut múnera A-
bel, sanctífica; ut, quod sín-
guli obtulérunt ad majestátis 


