
 

INTROITUS (Ps. 42, 1-2) Júdica 
me, Deus, et discérne causam 
meam de gente non sancta: ab 
hómine iníquo et dolóso érue me: 
quia tu es Deus meus et fortitúdo 
mea. (Ps. ib. 3) Emítte lucem 
tuam et veritátem tuam: ipsa me 
deduxérunt et adduxérunt in 
montem sanctum tuum et in 
tabernácula tua. Júdica me. 
 
ORATIO - Quǽsumus, omní-
potens Deus, famíliam tuam 
propítius réspice: ut, te largiénte, 
regátur in córpore: et, te 
servánte, custodiátur in mente. 
Per dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Hebrǽos (9, 11-15). 
Fratres: Christus assístens Pónti-
fex futurórum bonórum, perám-
plius et perféctius tabernáculum 
non manufáctum, id est, non hu-
jus creatiónis: neque per sángui-
nem hircórum aut vitulórum, sed 
per próprium sánguinem introí-
vit semel in Sancta, ætérna re-
demptióne invénta. Si enim san-
guis hircórum et taurórum, et ci-
nis vítulæ aspérsus, iniquinátos 
sanctíficat ad emundatiónem car-
nis: quanto magis sanguis Chris-
ti, qui per Spíritum Sanctum se-
metípsum óbtulit immaculátum 
Deo, emundábit consciéntiam 
nostra 

VSTUP (Žalm 42, 1-2) Zjednej mi 
právo, Bože, a rozhodni při mou 
proti lidu nesvatému. Od člověka 
nespravedlivého a lstivého mne 
vysvoboď, neboť ty jsi Bůh můj a 
síla má. (Žalm tamt. 3) Sešli světlo 
své a pravdu svou; ty mě 
povedou a dovedou k svaté hoře 
tvé a do stánků tvých. Zjednej mi 
právo, Bože, a rozhodni. 
 
MODLITBA – Prosíme, všemo-
houcí Bože, shlédni milostivě na 
svou rodinu, aby tvojí do-
brotivostí bylo vedeno její tělo a 
tvou ochranou střežena její duše. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Židům (9, 11-15). 
Bratři! Kristus vystoupiv jako 
velekněz budoucích statků, skrze 
větší a dokonalejší stánek, ne 
rukama udělaný, tj. ne z tohoto 
stvořeného světa, ani skrze krev 
kozlů neb telat, nýbrž skrze 
vlastní krev vešel jednou pro 
vždy do velesvatyně, zjednav
vykoupení věčné. Neboť jestliže 
krev kozlů a býků a pokropení 
popelem z jalovice posvěcuje 
poskvrněné k čistotě tělesné, čím 
spíše krev Kristova, jenž sebe  
sama skrze Ducha Svatého 
obětoval Bohu jako oběť 
bezúhonná, očistí svědomí naše 

z chrámu. 
 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 118, 17, 107)
Oslavovati tě budu, Pane, 
z celého srdce svého; odplať 
služebníku svému. Nechť žiji a 
zachovávám tvá slova; obživ 
mne podle slova svého, Pane. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tyto dary, 
prosíme, Pane, nechť i uvolní 
pouta naší nepravosti i zjednají 
nám dary tvého milosrdenství. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého, jenž s tebou žije. 
 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (1. Kor., 11, 24 a 25)
Toto jest tělo, které se za vás 
vydává; toto jest kalich nové 
úmluvy v mé krvi, praví Pán. To 
čiňte, kolikrátkoli přijímáte, na 
mou památku. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přispěj nám, 
Pane, Bože náš, a které jsi svými 
tajemstvími občerstvil, ustavič-
nou pomocí ochraňuj. Skrze 
Pána. 

Abraham fíeret, ego sum. 
Tulérunt ergo lápides, ut jácerent 
in eum: Jesus autem abscóndit se, 
et exívit de templo. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 118, 17, 107)
Confitébor tibi, Dómine, in toto 
corde meo: retríbue servo tuo: 
vivam, et custódiam sermónes 
tuos: vivífica me secúndum 
verbum tuum, Dómine. 
 
SECRETA – Hæc múnera, quǽ-
sumus, Dómine, et víncula nos-
træ pravitátis absólvant, et tuæ 
nobis misericórdiæ dona concíli-
ent. Per Dóminum nostrum Jes-
um Christum, Fílium tuum. 
 
 
 
COMMUNIO (1. Cor., 11) Hoc 
corpus, quod pro vobis tradétur: 
hic calix novi Testaménti est in 
meo sánguine, dicit Dóminus: 
hoc fácite, quotiescúmque súmi-
tis, in meam commemoratiónem. 
 
POSTCOMMUNIO – Adésto 
nobis, Dómine, Deus noster: et 
quos tuis mystériis recreásti, 
perpétuis defénde subsídiis. Per 
Dóminum. 

 Neděle pátá postní – Smrtelná 

Preface o sv. Kříži. 

V elektronické podobě najdete na www.krasaliturgie.cz → Ke stažení →
Texty ke mši svaté 



 

jest, slova Boží slyší. Proto vy 
neslyšíte, že z Boha nejste. Tu 
Židé odpověděli a řekli jemu: 
Zdali my dobře nepravíme, že jsi 
Samaritán a zlého ducha máš? 
Ježíš odpověděl: Já zlého ducha 
nemám, ale ctím Otce svého, a vy 
mě zneuctíváte. Já však 
nehledám slávy své; jestiť, kdo ji 
hledá a soudí. Amen, amen, 
pravím vám: bude-li kdo 
zachovávati slovo mé, neuzří 
smrti na věky. I řekli Židé: Nyní 
jsme poznali, že zlého ducha 
máš. Abraham umřel i Proroci, a 
ty pravíš: Bude-li kdo 
zachovávati slovo mé, neokusí 
smrti na věky. Zdali jsi ty větší 
nežli otec náš Abraham, který 
zemřel? Také Proroci zemřeli. 
Kým činíš sebe sama? Ježíš 
odpověděl: Oslavuji-li se já sám, 
sláva má nic není. Jest to Otec 
můj, jenž mne oslavuje, o němž 
vy pravíte, že jest Bohem vaším. 
A přece jste ho nepoznali; ale já 
ho znám a řeknu-li, že ho 
neznám, budu podoben vám, 
lhář. Avšak znám jej a slovo jeho 
zachovávám. Abraham, otec váš, 
zaplesal, že uvidí den můj; i viděl 
a radoval se. Tu řekli k němu 
Židé: Padesát roků ještě nemáš, a 
Abrahama jsi viděl? Ježíš jim 
řekl: Amen, amen, pravím vám: 
Prve než Abraham byl, já jsem. I 
chápali se kamení, aby házeli na 
něho. Ale Ježíš se skryl a vyšel 
chrá 

od mrtvých skutků, abychom 
sloužili Bohu živému. A proto 
jest prostředníkem nové úmluvy, 
aby skrze smrt podstoupenou na 
vykoupení přestupků spácha-
ných pod první úmluvou obdrže-
li zaslíbené dědictví věčné ti, 
kteří jsou povoláni, v Kristu 
Ježíši, Pánu našem. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 142, 9-10)
Vysvoboď mne, Pane, od nepřá-
tel mých; nauč mne plniti vůli 
tvou. V. (Ž. 17, 48-49) Tys osvo-
boditel můj, Pane, od zástupů 
zuřivých; nad mými protivníky 
mne vyvýšíš, od člověka nešle-
chetného mne osvobodíš. 
 
TRAKTUS (Žalm 128, 1-4) Čas-
to doráželi na mne od mé 
mladosti. V. Ať tak říká nyní
Israel: často doráželi na mne od 
mé mladosti. V. Avšak ne-
přemohli mne. Na hřbetě mém 
kovali hříšníci. V. Dlouho pá-
chali své nepravosti; spra-
vedlivý Pán však zlomil šíje 
hříšníků. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
svatého Evangelia podle Jana    
(8, 46-59). 
Za onoho času Pán Ježíš řekl 
zástupcům židovským: Kdo 
z vás bude mne viniti z hříchu? 
Jestliže pravdu mluvím vám, 
proč mi nevěříte? Kdo z Boha 
jest, 

nostram ab opéribus mórtuis, ad 
serviéndum Deo vivénti? Et ídeo 
novi testaménti medi-átor est: ut, 
morte intercedénte, in redempti-
ónem eárum prævaricatiónum, 
quæ erant sub prióri Testaménto 
repromissiónem accípiant, qui 
vocáti sunt ætérnæ hereditátis, in 
Christo Jesu, Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Ps. 142, 9-10)
Eripe me, Dómine, de inimícis 
meis: doce me fácere voluntátem 
tuam. V. (Ps. 17, 48-49) Liberátor 
meus, Dó-mine, de géntibus 
iracúndis: ab insurgéntibus in me 
exaltábis me: a viro iníquo erípies 
me. 
 
TRACTUS (Ps. 128, 1-4) Sæpe ex-
pugnáverunt me a juventúte 
mea. V. Dicat nunc Israel: Sæpe 
expugnáverunt me a juventúte 
mea. V. Etenim non potuérunt 
mihi: supra dorsum meum fabri-
cáverunt peccatóres. V. Prolonga-
vérunt iniquitátes suas: Dóminus 
justus concídit cervíces pecca-
tórum. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (8, 46-59). 
In illo témpore: Dicébat Jesus tur-
bis Judæórum: Quis ex vobis ár-
guet me de peccáto? Si veritátem 
dico vobis, quare non créditis mi-
hi? Qui ex Deo est, verba Dei au-
dit 

dit. Proptérea vos non audítis, 
quia ex Deo non estis. Respondé-
runt ergo Judǽi, et dixérunt ei: 
Nonne bene dícimus nos, quia 
Samaritánus es tu, et dæmóni-
um habes? Respóndit Jesus: Ego 
dæmónium non hábeo: sed hono-
rífico Patrem meum, et vos inho-
norástis me. Ego autem non quæ-
ro glóriam meam: est, qui quærat 
et júdicet. Amen, amen, dico vo-
bis: Si quis sermónem meum ser-
váverit, mortem non vidébit in 
ætérnum. Dixérunt ergo Judǽi: 
Nunc Cognóvimus, quia dæmó-
nium habes. Abraham mórtuus 
est et Prophétæ; et tu dicis: Si 
quis sermónem meum serváverit, 
non gustábit mortem in ætér-
num. Numquid tu major es patre 
nostro Abraham, qui mórtuus 
est? Et Prophétæ mórtui sunt. 
Quem teípsum facis? Respóndit 
Jesus: Si ego glorífico meípsum, 
glória mea nihil est: est Pater me-
us, qui gloríficat me, quem vos 
dícitis, quia Deus vester est,  et 
non cognovístis eum: ego autem 
novi eum: et si díxero, quia non 
scio eum, ero símilis vobis, men-
dax. Sed scio eum et sermónem 
ejus servo. Abraham pater vester 
exsultávit, ut vidéret diem me-
um: vidit, et gavísus est. Sixérunt 
ergo Judǽi ad eum: Quinquagín-
ta annos nondum habes, et Abra-
ham vidísti? Dixit eis Jesus: A-
men, amen, dico vobis, ántequam 
 


