
 

INTROITUS (Ps. 17, 19-20)
Factus est Dóminus protéctor 
meus, et edúxit me in 
latitúdinem: salvum me fecit, 
quóniam vóluit me. (Ps. ib. 2-
3) Díligam te, Dómine, virtus 
mea: Dóminus firmaméntum 
meum et refúgium meum et 
liberátor meus. V. Glória. 
 
ORATIO – Sancti nóminis tui, 
Dómine, timórem páriter et 
amórem fac nos habére per-
pétuum: quia numquam tua 
gubernatióne destítuis, quos 
in soliditáte tuæ dilectiónis 
instítuis. Per Dóminum nos-
trum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Joánnis 
Apóstoli (1, c. 3, 13-18). 
Caríssimi: Nolíte mirári, si o-
dit vos mundus. Nos scimus, 
quóniam transláti sumus de 
morte ad vitam, quóniam di-
lígimus fratres. Qui non díli-
git, manet in morte: omnis, 
qui odit fratrem suum, homi-
cída est. Et scitis, quóniam 
omnis homicída non habet vi-
tam ætérnam in semetípso 
manéntem. In hoc cognóvi-
mus caritátem Dei, quóniam 

VSTUP (Ž. 17, 19-20) Pán stal 
se mým ochráncem a vyvedl 
mne na volné místo; vysvo-
bodil mne, neboť si mne 
oblíbil. (Ž. tamt 2 až 3) Miluji 
tě, Pane, sílo má. Pán jest tvrz 
má, útočiště mé a vysvobo-
ditel můj. V. Sláva Otci i Synu 
i Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Dej, Pane, aby-
chom k svatému jménu tvé-
mu měli zároveň ustavičnou 
úctu a lásku, neboť nikdy 
nezbavuješ svého vedení 
těch, které vychováváš v do-
konalé lásce k sobě. Skrze 
Pána našeho. 
 
ČTENÍ z 1. listu sv. Jana 
Apoštola (3, 13-18). 
Nejmilejší! Nedivte se, jestliže 
svět vás nenávidí. My víme, 
že jsme přešli ze smrti do 
života, neboť milujeme 
bratry; kdo nemiluje, zůstává 
ve smrti. Každý, kdo 
nenávidí bratra svého, jest 
vražedník; a víte, že žádný 
vražedník nemá života 
věčného v sobě zůstávajícího. 
Z toho jsme poznali lásku 
Boží, že On položil život za 

je k vedení nebeského života. 
Skrze Pána našeho. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 12) Pěti bu-
du Pánu, jenž mi udělil dob-
rých věcí; opěvovati budu 
jméno Pána svrchovaného. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijavše 
svaté dary, prosíme, Pane, 
aby častějším slavením 
tajemství rostl účinek pro 
naši spásu. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 

ónem. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum. 
 
COMMUNIO (Ps. 12, 6)
Cantábo Dómino, qui bona 
tríbuit mihi: et psallam 
nómini Dómini altíssimi. 
 
POSTCOMMUNIO – Sump-
tis munéribus sacris, quǽsu-
mus, Dómine, ut cum fre-
quentatióne mystérii, crescat 
nostræ salútis efféctus. Per 
Dóminum nostrum. 
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ckni počali jednomyslně se 
vymlouvati. První řekl jemu: 
Statek jsem koupil a musím 
vyjíti a jej shlédnouti. Prosím 
tě, měj mne omluvena. A 
druhý řekl: Patero spřežení 
volů jsem koupil, a jdu je 
zkusit; prosím tě, měj mne 
omluvena. A jiný řekl: Ženu 
jsem pojal a proto nemohu 
přijíti. A služebník vrátiv se, 
zvěstoval to pánu svému. Tu
rozhněval se hospodář a řekl 
svému služebníku: Vyjdi ry-
chle na silnice a ulice města a 
chudé a zmrzačelé a slepé i 
kulhavé uveď sem. I řekl slu-
žebník : Pane, stalo se, jak jsi 
rozkázal, a ještě jest místo. A 
pán řekl služebníkovi: Vyjdi 
na cesty a k plotům a přinuť 
vejíti, ať se naplní dům můj. 
Pravímť vám, že žádný z těch 
mužů, kteří byli pozváni, 
neokusí večeře mé. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 6, 5) Pa-
ne, obrať se ke mně a vy-
prosti mou duši: pomoz mi 
pro své milosrdenství. 
 
TICHÁ MODLITBA – Oběť, 
Pane, která má být jménu 
tvém zasvěcena, nechť nás 
očistí a den ze dne uschopňu-

nás; také my máme za bratry 
život položiti. Kdo však má 
statek toho světa a vidí bratra 
svého, an trpí nouzi, a zavře 
před ním srdce své, kterak 
láska Boží zůstává v něm? 
Dítky, nemilujme slovem, ani 
jazykem, nýbrž skutkem a 
v pravdě. 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 119, 1-
2) K Pánu v soužení svém vo-
lám; i vyslýchá mne. V. Pane, 
vysvoboď mou duši ode rtů 
nešlechetných a od jazyka 
lstivého.  
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 7, 2)
Pane, Bože můj, v tebe dou-
fám; vysvoboď mne ode 
všech pronásledovatelů mých 
a spas mne. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(14, 16-24). 
Za onoho času řekl Ježíš 
fariseům podobenství toto: 
Jeden člověk učinil večeři 
velikou a pozval mnohých. I 
poslal služebníka svého 
v hodinu večeře říci pozva-
ným, aby přišli, ježto všecko 
jest již hotovo. Ale oni  vši-

ille ánimam suam pro nobis 
pósuit: et nos debémus pro 
frátribus ánimas pónere. Qui 
habúerit substántiam hujus 
mundi, et víderit fratrem 
suum necessitátem habére, et 
cláuserit víscera sua ab eo: 
quómodo cáritas Dei manet 
in eo? Filíoli mei, non diligá-
mus verbo neque lingua, sed 
ópere et veritáte. 
 
GRADUALE (Ps. 119, 1-2) Ad 
Dóminum, cum tribulárer, 
clamávi, et exaudívit me. V. 
Dómine, líbera ánimam 
meam a lábiis iníquis, et a 
lingua dolósa. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 7, 2)
Dómine, Deus meus, in te 
sperávi: salvum me fac ex 
ómnibus persequéntibus me 
et líbera me. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (14, 16-24). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
pharisǽis parábolam hanc: 
Homo quidam fecit cœnam 
magnam, et vocávit multos. 
Et misit servum suum hora 
cœnæ dícere invitátis, ut ve-
nírent, quia jam paráta sunt 
ómnia. Et cœpérunt simul 

omnes excusáre. Primus dixit 
ei: Villam emi, et necésse 
hábeo exíre, et vidére illam: 
rogo te, habe me excusátum. 
Et alter dixit: Juga boum emi 
quinque, et eo probáre illa: 
rogo te, habe me excusátum. 
Et álius dixit: Uxórem duxi, 
et ídeo non possum veníre. Et 
revérsus servus nuntiávit 
hæc dómino suo. Tunc irátus 
paterfamílias, dixit servo suo: 
Exi cito in platéas et vicos 
civitátis: et páuperes, ac 
débiles, et cæcos, et claudos 
íntroduc huc. Et ait servus: 
Dómine, factum est ut 
imperásti, et adhuc locus est. 
Et ait dóminus servo: Exi in 
vias et sepes: et compélle 
intráre, ut impleátur domus 
mea. Dico autem vobis, quod 
nemo virórum illórum, qui 
vocáti sunt, gustábit cœnam 
meam. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 6, 5) Dó-
mine, convértere, et éripe áni-
mam meam: salvum me fac 
propter misericórdiam tuam. 
 
SECRETA – Oblátio nos, 
Dómine, tuo nómini dicánda 
puríficet: et de die in diem ad 
cæléstis vitæ tránsferat acti-


