
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Eccli. 36, 18) Da 
pacem, Dómine, sustinénti-
bus te, ut prophétæ tui fidé-
les inveniántur: exáudi preces 
servi tui et plebis tuæ Israel. 
(Ps. 121, 1) Lætátus sum in 
his, quæ dicta sunt mihi: in 
domum Dómini íbimus. V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Dírigat corda nos-
tra, quǽsumus, Dómine, tuæ 
miseratiónis operátio: quia 
tibi sine te placére non póssu-
mus. Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Corínthios (1, c. 
1, 4-8). 
Fratres: Grátias ago Deo meo 
semper pro vobis in grátia 
Dei, quæ data est vobis in 
Christo Jesu: quod in ómni-
bus divítes facti estis in illo, 
in omni verbo et in omni sci-

 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Sir. 36, 18) Dej mír, 
Pane, doufajícím v tebe, aby 
Proroci tvoji shledáni byli 
pravdomluvnými. Vyslyš 
prosby služebníka svého a li-
du svého Israele. (Ž. 121, 1)
Zaradoval jsem se nad tím, co 
mi bylo řečeno: Do domu Pá-
ně půjdeme. V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Prosíme, Pane, 
nechť působení tvého slito-
vání řídí naše srdce, protože 
se nemůžeme líbiti tobě bez 
tebe. Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z 1. listu svatého 
Pavla Apoštola ke 
Korintským (1, 4-8). 
Bratři! Děkuji Bohu svému 
vždycky za vás pro tu milost 
Boží, která vám byla dána 
v Kristu Ježíši, že ve všem 
jste v něm zbohatli, ve všeli-
kém slově i ve všelikém poz-

tak ji důstojnými osvědčovali 
mravy. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 95, 8-9)
Vezměte oběti a vejděte do 
jeho síní; klanějte se Pánu ve 
stánku svatém jeho. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Díky tobě 
vzdáváme, Pane, nasyceni 
jsouce svatým darem, a mi-
losrdenství tvé prosíme, abys 
nás učinil jeho účastenství 
hodnými. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
 

sic eam dignis móribus 
assequámur. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
COMMUNIO (Ps. 95, 8-9)
Tóllite hóstias, et introíte in 
átria ejus: adoráte Dóminum 
in aula sancta ejus. 
 
POSTCOMMUNIO – Grátias 
tibi reférimus, Dómine, sacro 
múnere vegetáti: tuam miser-
icórdiam deprecántes; ut di-
gnos nos ejus participatióne 
perfícias. Per Dóminum 
nostrum. 
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Bůh slíbil ústy Proroka a Apoštolů mír svému lidu, jenž doufá a věří v jeho 
pomoc, neboť těmito ctnostmi uctívá svého Pána a dává najevo svou závislost 
na něm. Odeberme se tedy často do chrámu a před tváří Páně v jeho stánku 
skládejme všecky své starosti a bolesti! 
Epištola: Skrze Krista jsme se stali bohatými na všecku milost; dbejme tedy o to, 
abychom v den své smrti stanuli před ním bez hříchů! 
Evangelium: Uzdravovati na duši a na těle může toliko Bůh. Jestliže Kristus 
uzdravil ochrnulého na těle, dokázal zřejmým způsobem, že má božskou moc a 
tedy také moc odpouštěti hříchy. 



 

níků řekli sami u sebe: Tento 
se rouhá. A ježíš vida myšlení 
jejich, řekl: Proč myslíte zlé 
věci v srdcích svých? Co jest 
snáze říci: odpouštějí se tobě 
hříchové tvoji, aneb říci: 
vstaň a choď? Abyste však 
věděli, že Syn člověka má 
moc na zemi odpouštěti 
hříchy, tedy, dí ochrnu-
lému, vstaň, vezmi lože své a 
jdi do domu svého. I vstal a 
odešel do domu svého. 
Uzřevše pak to zástupové, 
báli se a velebili Boha, který 
dal takovou moc lidem. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (2. Mojž. 24, 4 a 
5) Zasvětil Mojžíš oltář 
Hospodinu, přinášeje na něm 
celopaly a obětuje zvířata. 
Přinášel před zraky synů 
israelských oběť večerní, aby 
byla vůni líbeznou Hospo-
dinu Bohu. 
 
TICHÁ MODLITBA – Bože, 
jenž nás vznešenými výmě-
nami této oběti činíš účastny 
jediného nejvyššího Božství, 
uděl, prosíme, abychom, jako 
poznáváme tvou pravdu, 
gegeg 

nání, jakož svědectví o Kristu 
utvrzeno jest mezi vámi, tak-
že nejste pozadu v žádné mi-
losti, jakožto takoví, kteří oče-
kávají zjevení Pána našeho 
Ježíše Krista; on vás utvrdí až 
do konce, abyste byli bez 
úhony v den příchodu Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 121)
Zaradoval jsem se nad tím, co 
mi bylo řečeno: Do chrámu 
Páně půjdeme. V. Budiž po-
koj v hradbách tvých a hoj-
nost ve věžích tvých.  
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 101, 16)
Báti se budou národové 
jména tvého, Pane, a všichni 
králové země tvé slávy. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (9, 1-8). 
Za onoho času Pán Ježíš 
vstoupiv na lodičku, pře-
plavil se a přišel do města 
svého. A hle, přinesli k němu 
ochrnulého, ležícího na loži. 
A vida Ježíš víru jejich, řekl 
ochrnulému: Doufej, synu, 
odpouštějí se tobě hříchové 
tvoji. A hle, někteří ze záko-
geg 

éntia: sicut testimónium Chri-
sti confirmátum est in vobis: 
ita ut nihil vobis desit in ulla 
grátia, exspectántibus revela-
tiónem Dómini nostri Jesu 
Christi, qui et confirmábit vos 
usque in finem sine crímine, 
in die advéntus Dómini 
nostri Jesu Christi. 
 
GRADUALE (Ps. 121, 1 et 7)
Lætátus sum in his, quæ dicta 
sunt mihi: in domum Dómini 
íbimus. V. Fiat pax in virtúte 
tua: et abundántia in túrribus 
tuis. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 101, 
16) Timébunt gentes nomen 
tuum, Dómine, et omnes 
reges terræ glóriam tuam. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (9, 1-8). 
In illo témpore: Ascéndens 
Jesus in navículam, transfre-
távit et venit in civitátem su-
am. Et ecce, offerébant ei pa-
ralýticum jacéntem in lecto. 
Et videns Jesus fidem illó-
rum, dixit paralýtico: Confí-
de, fili, remittúntur tibi pec-
cáta tua. Et ecce, quidam de 
scr 

scribis dixérunt intra se: Hic 
blasphémat. Et cum vidísset 
Jesus cogiatiónes eórum, di-
xit: Ut quid cogitátis mala in 
córdibus vestris? Quid est fa-
cílius dícere: Dimittúntur tibi 
peccáta tua; an dícere: Surge 
et ámbula? Ut autem sciátis, 
quia Fílius hóminis habet po-
testátem in terra dimitténdi 
peccáta, tunc ait paralýtico: 
Surge, tolle lectum tuum, et 
vade in domum tuam. Et sur-
réxit et ábiit in domum suam. 
Vidéntes autem turbæ timué-
runt, et glorificavérunt De-
um, qui dedit potestátem ta-
lem homínibus. 
 
OFFERTORIUM (Exodi 24)
Sanctificávit Móyses altáre 
Dómino, ófferens super illud 
holocáusta et ímmolans vícti-
mas: fecit sacrifícium vesper-
tínum in odórem suavitátis 
Dómino Deo, in conspéctu 
filiórum Israel. 
 
SECRETA – Deus, qui nos, 
per hujus sacrifícii veneránda 
commércia, uníus summæ 
divinitátis partícipes éfficis: 
præsta, quǽsumus; ut, sicut 
tuam cognóscimus veritátem, 
ge 


