
 

INTROITUS (Ps. 65, 1–2) Ju-
biláte Deo, omnis terra, alle-
lúja: psalmum dícite nómini 
ejus, allelúja: date glóriam 
laudi ejus, allelúja, allelúja, 
allelúja. (Ps. ib. 3) Dícite Deo, 
quam terribília sunt ópera 
tua, Dómine! In multituúdine 
virtútis tuæ mentiéntur tibi 
inimíci tui. V. Glória Patri, et 
Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui erránti-
bus, ut in viam possint redíre 
justítiæ, veritátis tuæ lumen 
osténdis: da cunctis, qui chri-
stiána professióne censéntur, 
et illa respúere, quæ huic ini-
míca sunt nómini: et ea, quæ 
sunt apta, sectári. Per Dó-
minum nostrum Jesum Chri-
stum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Petri 
Apóstoli (I, c. 2, 11–19). 
Caríssimi: Obsecro vos tam-
quam ádvenas et peregrím-
nos abstinére vos a carnálibus 
desidériis, quæ mílitant ad-
vérsus ánimam, conversatió-
nem vestram inter gentes ha-
béntes bonam: ut in eo, quod 
detréctant de vobis tamquam 

VSTUP (Ž. 65, 1–2) Plesejte 
Bohu všecky země, aleluja! 
Opěvujte jméno jeho, ale-
luja; vzdejte čest na oslavu 
jeho, aleluja, aleluja, ale-
luja. (Ž. tamt. 3) Rcete Bohu: 
Jak úžasné jsou tvé skutky! 
Pro nesmírnost moci tvé 
lichotí tobě dokonce i 
nepřátelé tvoji. V. Sláva Otci i 
Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž 
bloudícím zjevuješ světlo své 
pravdy, aby se na cestu spra-
vedlnosti vrátiti mohli, dej 
všem, kteří se ke křesťanské-
mu vyznání hlásí, aby i zavr-
hovali, co odporuje tomuto 
jménu i následovali, co se 
s ním shoduje. Skrze Pána 
našeho. 
 
ČTENÍ z 1. listu sv. Petra 
Apoštola (2, 11–19). 
Miláčkové! Napomínám vás, 
abyste jakožto cizinci a 
poutníci zdržovali se 
tělesných žádostí, které bojují 
proti duši; veďte život dobrý 
mezi pohany, aby v tom, 
v čem vám nyní utrhají jako 
zločincům, pro dobré skutky 

bude srdce vaše, a ra-
dosti vaší nikdo neodejme od 
vás. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 145) Chval, 
duše má, Pána. Chváliti budu 
Pána ve svém životě; 
oslavovati budu Boha svého, 
dokud živ budu, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Těmito 
tajemstvími, Pane, nechť se 
nám dostane, čím bychom 
krotili pozemské žádosti a 
učili se milovati věci nebeské. 
Skrze Pána. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 16, 16) Ma-
ličko, a neuzříte mne, aleluja; 
opět maličko, a uzříte mne, 
neboď jdu k Otci, aleluja, 
aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Svátosti, jež 
jsme přijali, prosíme, Pane, 
nechť nás i obnoví jakožto 
pokrm pro duši i ochrání 
jakožto pomoc pro tělo. Skrze 
Pána našeho. 
 

et gaudébit cor vestrum: et 
gáudium vestrum nemo tollet 
a vobis.  
 
OFFERTORIUM (Ps. 145, 2)
Lauda, ánima mea, Dómi-
num: laudábo Dóminum in 
vita mea: psallam Deo meo, 
quámdiu ero, alellúja. 
 
SECRETA – His nobis, Dómi-
ne, mystériis conferátur, quo, 
terréna desidéria mitigántes, 
discámus amáre cæléstia. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
 
COMMUNIO (J. 16) Módi-
cum, et non vidébitis me, 
allelúja: íterum módicum, et 
vidébitis me, quia vado ad 
Patrem, allelúja, allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Sacra-
ménta quæ súmpsimus, quǽ-
sumus, Dómine: et spirituáli-
bus nos instáurent aliméntis, 
et corporálibus tuéántur auxí-
liis. Per Dóminum nostrum. 
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ní sv. Evangelia podle Jana 
(16, 16–22). 
Za onoho času řekl Pán 
Ježíš učedníkům svým: 
Maličko, a již neuzříte 
mne, a opět maličko, a 
uzříte mě, poněvadž jdu 
k Otci. I řekli někteří 
z učedníků jeho k sobě 
vespolek: Co jest to, co 
nám praví: Maličko a 
neuzříte mne, a opět ma-
ličko, a uzříte mě a poně-
vadž jdu k Otci? Pravili 
tedy: Co jest to, co dí: 
Maličko? Nevíme, co praví. 
I poznal Ježíš, že se ho 
chtěli tázati, a řekl jim: O tom 
se tážete mezi sebou, že jsem 
řekl: Maličko, a neuzříte 
mne, a opět maličko, a uzříte 
mě? Amen, amen pravím 
vám: Vy budete kvíliti a 
plakati, ale svět se bude 
radovati; vy se budete 
rmoutit, ale zármutek váš 
obrátí se v radost. Žena, 
když rodí, má zármutek, 
neboť přišla hodina její;
když však porodila dítko, již 
nepamatuje na bolest pro 
radost, že se narodil člo-
věk na svět. Tak i vy máte 
nyní zármutek, avšak opět 
vás uzřím, a radovati se

vaše, pozorujíce je, velebili 
Boha v den navštívení. 
Poddáni buďte všelikému 
zřízení lidskému pro Boha, 
buďto králi jako pánu 
nejvyššímu, aneb vladařům 
jakožto těm, kteří jsou 
posláni od něho ku potrestání 
zločinců a k pochvale 
dobrých; neboť tak jest 
vůle Boží, abyste dobře či-
níce umlčovali nevědomost 
lidí nerozumných; jako 
svobodní, a ne jako lidé,
kteří svobodu mají za zástě-
ru zloby, nýbrž jako 
služebníci Boží. Všecky ctěte, 
bratrstvo milujte, Boha se
bojte, krále v uctivosti měj-
te. Služebníci, poddáni buď-
te ve vší bázni pánům, 
nejen dobrým a mírným, 
nýbrž i zlým. To zajisté je 
milost v Kristu Ježíši, Pánu 
našem. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 110,        
9) Vykoupení poslal Pán   
svému lidu. Aleluja. V.  
(Lukáš 24, 46) Bylo třeba,           
aby Kristus trpěl a vstal 
z mrtvých a tak vešel do své 
slávy. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-

de malefactóribus, ex bonis o-
péribus vos considerántes, 
gloríficent Deum in die visi-
tatiónis. Subjécti ígitur estóte 
omni humánæ creatúræ 
propter Deum: sive regi, qua-
si præcellénti: sive dúcibus, 
tamquam ab eo missis ad 
vindíctam malefactórum, lau-
dem vero bonórum: quia sic 
est volúntas Dei, ut benefaci-
éntes obmutéscere faciátis 
imprudéntium hóminum ig-
norántiam: quasi líberi, et 
non quasi velámen habéntes 
milítiæ libertátem, sed sicut 
servi Dei. Omnes honoráte: 
fraternitátem dilígite: Deum 
timéte: regem honorificáte. 
Servi, súbditi estóte in omni 
timóre dóminis, non tantum 
bonis et modéstis, sed étiam 
dýscolis. Hæcest enim grátia: 
in Christo Jesu, Dómino nos-
tro. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Ps.       
110) Redemptiónem misit 
Dóminus pópulo suo. Alle-
lúja. V. (Luc. 24) Oportébat 
pati Christum, et resúrgere a 
mórtuis: et ita intráre in 
glóriam suam. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 

sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (16, 16–22). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Módicum, et 
jam non vidébitis me: et íte-
rum módicum, et vidébitis 
me: quia vado ad Patrem. Di-
xérunt ergo ex discípulis ejus 
ad ínvicem: Quid est hoc, 
quod dicit nobis: Módicum, 
et non vidébitis me: et íterum 
módicum, et vidébitis me, et 
quia vado ad Patrem? Dicé-
bant ergo: Quid est hoc, quod 
dicit: Módicum? Nescímu, 
quid lóquitur. Cognóvit au-
tem Jesus, quia volébant eum 
interrogáre, et dixit eis: De 
hoc quǽritis inter vos, quia 
dixi: Módicum, et non vidébi-
tis me: et íterum módicum, et 
vidébitis me. Amen, amen, 
dico vobis: quia plorábitis et 
flébitis vos, mundus autem 
gaudébit: vos autem contri-
stabímini, sed tristítia vestra 
vertétur in gáudium. Múlier 
cum parit, tristtítiam habet, 
quia venit hora ejus: cum au-
tem péperit púerum, jam non 
méminit pressúræ propter 
gáudium, quia natus est ho-
mo in mundum. Et vos ígitur 
nunc quidem tristítiam habé-
tis, íterum autem vidébo vos, 


