
 

INTROITUS (Ps. 17, 3, 6 et 7)
Circumdedérunt me gémitus 
mortis, dolóres inférni circum-
dedérunt me : et in tribulatióne 
mea invocávi Dóminum, et 
exaudívit de templo sancto suo 
vocem meam. (Ps. ib. 2-3)
Díligam te, Dómine, fortitúdo 
mea : Dóminus firmaméntum 
meum, et refúgium meum, et 
liberátor meus. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Preces pópuli tui, 
quǽsumus, Dómine, cleménter 
exáudi : ut, qui juste pro peccátis 
nostris afflígimur, pro tui nómi-
nis glória misericórditer liberé-
mur. Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli Apó-
stoli ad Corínthios (9, 24-27; 10, 
1-5). 
Fratres : Nescítis, quod ii, qui in 
stádio currunt, omnes quidem 
currunt, sed unus áccipit braví-
um? Sic cúrrite, ut comprehendá-
tis. Omnis autem, qui in agóne 
conténdit, ab ómnibus se ábsti-
net: et illi quidem, ut corruptíbi-
lem corónam accípiant; nos au-
tem incorrúptam. Ego ígitur sic 
curro, non quasi in incértum : sic 
pugno, non quasi áërem vérbe-
rans : sed castígo corpus meum, 
et in servitútem rédigo : ne forte, 
cum áliis prædicáverim, ipse 
réprobus effíciar. Nolo enim vos

 in 

VSTUP (Ž. 17, 3, 6 a 7) Obklopily 
mne steny smrtelné, bolesti 
pekelné mne obklíčily; ale 
v soužení svém vzýval jsem 
Pána, i vyslyšel z chrámu 
svatého svého hlas můj. (Žalm 
tamt. 2-3) Milovati tě budu, Pane, 
sílo má. Pán jest tvrz moje a 
útočiště mé a osvoboditel můj. V. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému, jakož bylo. 
 
MODLITBA – Prosby lidu svého, 
prosíme, Pane, milostivě vyslyš, 
abychom, kteří spravedlivě za 
hříchy své truchlíme, pro slávu 
jména tvého milosrdně vysvobo-
zeni byli. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z prvního listu sv. Pavla 
ke Korintským (9, 24-27; 10, 1-5). 
 
Bratři! Nevíte, že ti, kteří běží 
v závodišti, všickni sice běží, ale 
jeden dostává cenu vítězství? Tak 
běžte, abyste dosáhli. Každý 
však, kdo v zápase bojuje, 
zdržuje se všeho; a oni to činí, 
aby obdrželi věnec porušitelný, 
my však neporušitelný. Já tedy 
běžím nikoliv tak, jako do nejista, 
zápolím ne jako do vzduchu bije, 
nýbrž trestám tělo své a 
podrobuji v služebnost, abych 
snad kázav jiným, sám nebyl 
zavržen. Nechci zajisté, bratři, 
abyste nevěděli, že otcové naši
vši 

co jest tvoje, a odejdi. Chci však 
také tomuto poslednímu dáti 
jako i tobě. Aneb snad nesmím 
učiniti, co chci? Či oko tvé jest 
zlé, že já dobrým jsem? Tak 
budou poslední prvními a první 
posledními; neboť mnoho jest 
povolaných, ale málo 
vyvolených. 
 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 91, 2) Dobré 
jest oslavovati Boha; opěvovati 
jméno tvé, Svrchovaný. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dary naše, 
prosíme, Pane, a modlitby přijav, 
i nebeskými nás očisť ta-
jemstvími i milostivě vyslyš. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého, jenž s tebou žije a 
kraluje v jednotě Ducha Svatého 
Bůh. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 30, 17 a 18) Za-
svitni tváří svou nad služební-
kem svým a spas mne ve svém 
milosrdenství. Pane, ať nejsem 
zahanben, neboť jsem tebe 
vzýval. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Věřící tvoji, 
Bože, nechť se tvými dary posílí, 
aby i přijímajíce, po nich toužili, i 
toužíce, bez ustání přijímali. 
Skrze Pána našeho. 

At ille respóndens un eórum, 
dixit : Amíce, non fácio tibi injú-
riam : nonne ex denário conve-
nísti mecum? Tolle quod tuum 
est, et vade : volo autem et huic 
novísiimo dare sicut et tibi. Aut 
non licet mihi, quod volo, fácere? 
An óculus tuus nequam est, quia 
ego bonus sum? Sic erunt no-
víssimi primi, et primi novíssimi. 
Multi enim sunt vocáti, pauci 
vero elécti. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 91, 2)
Bonum est confitéri Dómino, et 
psállere nómini tuo, Altíssime. 
 
SECRETA – Munéribus nostris, 
quǽsumus, Dómine, precibúsque 
suscéptis : et cæléstibus nos 
munda mystériis, et cleménter 
exáudi. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Fílium tuum : 
Qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus. 
 
COMMUNIO (Ps. 30, 17 et 18)
Illúmina fáciem tuam super 
servum tuum, et salvum me fac 
in tua misericórdia : Dómine, non 
confúndar, quóniam invocávi te. 
 
 
POSTCOMMUNIO – Fídeles tui, 
Deus, per tua dona firméntur : ut 
éadem et percipiéndo requírant, 
et quæréndo sine fine percípiant. 
Per Dóminum nostrum. 
 

Neděle „Devítník“ – Dominica in Septuagesima 



 

Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým podobenství 
toto: Podobno jest království 
nebeské člověku hospodáři, který 
vyšel na úsvitě, aby najal dělníky 
na svou vinici. Smluviv pak 
s dělníky denár na den, poslal je 
na svou vinici. A vyšed okolo 
třetí hodiny, uzřel jiné, ani stojí 
na trhu zahálejíce. I řekl jim: 
Jděte i vy na mou vinici, a co 
bude spravedlivo, dám vám. Oni 
pak šli. Opět pak vyšel o šesté i 
deváté hodině, a učinil podobně. 
Ale vyšed o hodině jedenácté, 
nalezl jiné, ani stojí. Řekl jim: 
Proč tu stojíte, celý den 
zahálejíce? Řkou jemu: Protože 
nikdo nás nenajal. Dí jim: Jděte i 
vy na mou vinici. A když nastal 
večer, řekl pán vinice správci 
svému: Zavolej dělníky a dej jim 
mzdu, počna od posledních až 
do prvních. Když přišli tedy ti, 
kteří nastoupili o jedenácté
hodině, obdrželi po jednom 
denáru. Přišedše pak i první, 
domnívali se, že dostanou více; 
dostali však i oni po jednom 
denáru. A dostavše, reptali proti 
hospodáři řkouce: Tito poslední 
dělali jedinou hodinu, a rovnými 
jsi je učinil nám, kteří jsme nesli 
břímě dne i horka. Ale on 
odpověděv jednomu z nich 
pravil: Příteli, nečiním tobě 
křivdy; zdali jsi nesmluvil se 
mnou jednoho denáru? Vezmi,
co 

všickni byli pod oblakem a 
všickni prošli mořem a všickni 
v oblace a v moři byli pokřtěni 
v Mojžíši a všickni jedli týž po-
krm duchovní a všickni pili týž 
nápoj duchovní; (pili   jej totiž 
z duchovní skály, která šla 
s nimi, tou skalou pak byl 
Kristus); avšak ve většině jich 
nezalíbilo se Bohu. 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Žalm 9, 10-11 
a 19-20) Pomocníku v čas pravý, 
v soužení, nechť doufají v tebe, 
kdož tě znají, neboť neopustíš 
hledajících tebe, Pane. V. Neboť 
nezůstane navždy v zapomenutí 
ubohý; trpělivost utištěných 
nepřijde ve zmar na věky. Pov-
staň, pane, ať příliš nezmohutní 
člověk. 
 
TRAKTUS (Žalm 129, 1-4) Z hlu-
bin volám k tobě, Pane. Pane, 
vyslyš hlas můj. V. Buďtež uši 
tvoje pozorny na modlitbu 
služebníka tvého. V. Budeš-li 
nepravosti nepromíjeti, Pane, 
Hospodine, kdož obstojí? V. 
Neboť u tebe jest odpuštění a pro 
zákon tvůj spoléhám na tebe, 
Pane. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Matouše (20, 
1-16). 
 

ingoráre, fratres, quóniam patres 
nostri omnes sub nube fuérunt, 
et omnes mare transiérunt, et 
omnes in Móyse baptizáti sunt in 
nube et in mari : et omnes eán-
dem escam spiritálem manduca-
vérunt, et omnes eúndem potum 
spiritálem bibérunt (bibébant 
autem de spiritáli, consequénte 
eos, petra: petra autem erat 
Christus). Sed non in plúribus 
eórum beneplácium est Deo. 
 
GRADUALE (Ps. 9, 10-11 et 19-
20) Adjútor in opportunátibus, in 
tribulatióne : sperent in te, qui 
novérunt te : quóniam non dere-
línquis quæréntes te, Dómine. V. 
Quóniam non in finem oblívio 
erit páuperis : patiéntia páu-
perum non períbit in ætérnum : 
exsúrge, Dómine, non præváleat 
homo. 
 
TRACTUS (Ps. 129, 1-4) De 
profúndis clamávi ad te, Dó-
mine. Dómine, exáudi vocem 
meam. V. Fiant aures tuæ in-
tendéntes in oratiónem servi tui. 
V. Si iniquitátes observáveris, 
Dómine, Dómine, quis susti-
nébit? V. Quia apud te propi-
tiátio est, et propter legem tuam 
sustínui te, Dómine. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (20, 1-16). 
 

In illo témpore : Dixit Jesus 
discípulis suis parábolam hanc : 
Símile est regnum cælórum 
hómini patrifamílias, qui éxiit 
primo mane condúcere operários 
in víneam suam. Conventióne 
autem facta cum operáriis ex 
denário diúrno, misit eos in 
víneam suam. Et egréssus circa 
horam tértiam, vidit álios stantes 
in foro otiósos, et dixit illis : Ite et 
vos in víneam meam, et quod 
justum fúerit, dabo vobis. Illi 
autem abiérunt. Iterum autem 
éxiit circa sextam et nonam ho-
ram: et fecit simíliter. Circa undé-
cimam vero éxiit, et in vénit álios 
stantes, et dicit illis: Quid hic 
statis tota die otiósi? Dixunt ei : 
Quia nemo nos condúxit. Dicit 
illis : Ite et vos in víneam meam. 
Cum sero autem factum esset, 
dicit dóminus víneæ procuratóri 
suo : Voca operários, et redde 
illis mercédem, incípiens a 
novíssimis usque ad primos. 
Cum veníssent ergo, qui circa 
undécimam horam vénerant, 
accepérunt síngulos denários. 
Veniéntes autem et primi, arbi-
tráti sunt, quod plus essent 
acceptúri : accepérunt autem et 
ipsi síngulos denários. Et ac-
cipiéntes murmurábant advérsus 
patremfamílias, decéntes : Hi 
novíssimi una hora fecérunt et
pares illos nobis fecísti, qui 
portávimus pondus diéi et æstus.
At vé 


