Dei super uno peccatóre
pæniténtiam agénte.

Neděle třetí po Svatém Duchu

OFFERTORIUM (Psalm. 9)
Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis
quæréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem
páuperum.

OBĚTOVÁNÍ (Ž. 9, 11-12 a
13) Nechť doufají v tebe
všichni, kdož poznali tvé
jméno, Pane, neboť neopouštíš hledajících tebe. Pějte
Pánu, jenž sídlí na Sionu,
neboť nezapomněl modlitby
utištěných.

SECRETA – Réspice, Dómine,
múnera supplicántis Ecclésiæ: et salúti credéntium perpétua sanctificatióne suménda concéde. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum,
Fílium tuum.

TICHÁ MODLITBA – Shlésdni, Pane, na dary pokorně
prosící Církve a dej, aby byly
ustavičným
posvěcováním
přijímány věřícími k spáse.
Skrze Pána našeho Ježíše
Krista.

COMMUNIO (Luc. 15, 10)
Dico vobis, gáudium est Angelis Dei super uno peccatóre
pæniténtiam agénte.

K PŘIJÍMÁNÍ (Luk. 15, 10)
Pravím vám: radost mají
Andělé Boží nad jedním
hříšníkem pokání činícím.

POSTCOMMUNIO – Sancta
tua nos, Dómine, sumpta vivíficent: et misericórdiæ sempitérnæ prǽparent expiátos.
Per
Dóminum
nostrum
Jesum Christum.

PO PŘIJÍMÁNÍ – Svátosti tvé
přijaté, Pane, ať nás oživí a
očištěné připraví pro milosrdenství věčné. Skrze Pána
našeho Ježíše Krista, Syna
tvého.
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Texty ke mši svaté

INTROITUS (Ps. 24, 16 et 18)
Réspice in me et miserére
mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide
humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia
peccáta mea, Deus meus. (Ps.
ibid. 1-2) Ad te, Dómine,
levávi ánimam meam: Deus
meus, in te confído, non
erubéscam. V. Glória Patri, et
Fílio, et Spirítui Sancto.

VSTUP (Žalm 24, 16 a 18)
Shlédni na mne a smiluj se
nade mnou, Pane, neboť jsem
opuštěn a ztrápen. Popatř na
mé ponížení a na mé trápení
a odpusť mi všecky hříchy
mé, Bože můj. (Ž. tamt. 1-2)
K tobě, Pane, pozdvihuji duši
svou. Bože můj, v tebe
doufám; nedopusť, abych byl
zahanben. V. Sláva Otci i
Synu i Duchu Svatému.

ORATIO – Protéctor in te
sperántium, Deus, sine quo
nihil est válidum, nihil
sanctum: multíplica super
nos misericórdiam tuam; ut,
te rectóre, te duce, sic
transeámus per bona temporália, ut non amittámus
ætérna. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium
tuum: Qui tecum vivit et
regnat in unitáte.

MODLITBA – Ochránce v tebe doufajících, Bože, bez
něhož není nic mocného a
svatého, rozmnož nad námi
své milosrdenství, abychom
pod tvou správou a tvým
vedením tak prošli statky
časnými, bychom neztratili
věčných. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž
s tebou žije a kraluje v
jednotě.

LÉCTIO Epístolæ b. Petri
Apóstoli (1, c. 5, 6-11).
Caríssimi. Humiliámini sub
poténti manu Dei, ut vos exáltet in témpore visitatiónis:
omnem sollicitúdinem vestram projiciéntes in eum,

ČTENÍ z 1. listu sv. Petra
Apoštola (5, 6-11).
Nejmilejší! Pokořte se pod
mocnou rukou Boží, aby vás
povýšil v čas navštívení,
složíce veškerou svou starost
na něj, neboť on má péči o

quóniam ipsi cura est de
vobis. Sébrii estóte et vigiláte:
quia adversárius vester diábolus tamquam leo rúgiens
círcuit, quærens, quem dévoret: cui resístite fortes in fide:
sciéntes eándem passiónem
ei, quæ in mundo est, vestræ
fraternitáti fíeri. Deus autem
omnis grátiæ, qui vocávit nos
in ætérnam suam glóriam in
Christo Jesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit
solidabítque. Ipsi glória et
impérium in sǽcula sæculórum. Amen.

vás. Střízlivi buďte a bděte,
neboť protivník váš ďábel
obchází jako lev řvoucí
hledaje, koho by pohltil. Jemu odpírejte silní ve víře,
vědouce, že totéž utrpení děje
se bratrstvu vašemu ve světě.
Bůh pak všeliké milosti, jenž
nás povolal k věčné slávě své
v Kristu Ježíši, pokrátkém
utrpení sám vás zdokonalí,
utvrdí a upevní. Jemu buď
sláva a panování na věky
věků, amen!

GRADUALE (Ps. 54, 23, 17 et
19) Jacta cogitátum tuum in
Dómino: et ipse te enútriet.
V.
Dum
clamárem ad
Dóminum, exaudívit vocem
meam
ab
his,
qui
appropínquant mihi.
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 7, 12)
Deus judex justus, fortis et
pátiens, numquid iráscitur
per síngulos dies?
Allelúja.

STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 54, 23,
17 a 19) Vrhni starost svou na
Pána a on tě zachová. V.
Když jsem volal k Pánu,
vyslyšel můj hlas před těmi,
kdož se ke mně nepřátelsky
blíží.
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 7, 12)
Bůh je soudce spravedlivý,
mocný a shovívavý; což se
hněvá každého dne?
Aleluja.

EVANGELIUM † Sequéntia
sancti Evangélii secúndum
Lucam (15, 1-10).
In illo témpore: Erant appropinquántes ad Jesum publicá-

EVANGELIUM † Pokračování sv. Evangelia podle Lukáše
(15, 1-10).
Za onoho času přibližovali se
k Pánu
Ježíši
celníci a

ni et peccatóres, ut audírent
illum. Et murmurábant pharisǽi et scribæ dicéntes: Quia
hic peccatóres récipit et mandúcat cum illis. Et ait ad illos
parábolam istam, dicens:
Quis ex vobis homo, qui habet centum oves: et si perdíderit unam es illis, nonne
dimíttit nonagínta novem in
desérto, et vadit ad illam,
quæ períerat, donec invéniat
eam? Et cum invénerit eam,
impónit in húmeros suos
gaudens: et véniens domum,
cónvocat amícos et vicínos,
dicens illis: Congratulámini
mihi, quia invéni ovem meam, quæ períerat? Dico vobis,
quod ita gáudium erit in cælo
super uno peccatóre pæniténtiam agénte, quam super
nonagínta novem justis, qui
non índigent pæniténtia. Aut
quæ múlier habens drachmas
decem, si perdíderit drachmam unam, nonne accéndit
lucérnam, et evérrit domum,
et quærit diligénter, donec invéniat? Et cum invénerit, cónvocat amícas et vicínas, dicens: Congratulámini mihi,
quia invéni drachmam, quam
perdíderam? Ita dico vobis:
gádium erit coram Angelis

hříšníci, aby ho slyšeli. A
fariseové i zákoníci reptali,
řkouce:
Tento
přijímá
hříšníky a jí s nimi. I pověděl
jim podobenství toto řka:
Který člověk z vás, maje sto
ovec a ztrativ jednu z nich,
nenechá devadesáti devíti na
poušti a nejde po té, která se
byla ztratila, až ji nalezne? A
když ji nalezne, vloží ji
s radostí na ramena svá a
přijda domů svolá přátele a
sousedy a řekne jim: Radujte
se se mnou, neboť jsem nalezl
ovci, která se byla ztratila.
Pravím vám, že tak větší
bude radost v nebesích nad
jedním hříšníkem pokání
činícím, než nad devadesáti
devíti spravedlivými, kteří
pokání nepotřebují. Aneb
která žena majíc deset
drachem,
ztratí-li
jednu
drachmu, nerozžehne svíce a
nemete domu svého a
nehledá pilně, až ji nalezne?
A když ji nalezne, svolá
přítelkyně i sousedky své a
řekne: Radujte se se mnou,
neboť jsem nalezla drachmu,
kterou jsem byla ztratila. Tak
pravím vám, budou Andělé
míti radost nad jedním
hříšníkem pokání činícím.

