
 

INTROITUS (Ps. 129, 3-4) Si 
iniquitátes observáveris, Dó-
mine: Dómine, quis sustiné-
bit? quia apud te propitiátio
est, Deus Israel. (Ps. ib, 1-2)
De profúndis c1amávi ad te, 
Dómine: Dómine, exáudi vo-
cem meam. V.  Glória Patri.  
 
ORATIO – Deus, refúgium 
nostrum et virtus: adésto piis 
Ecclésiæ tuæ précibus, auctor 
ipse pietátis, et præsta; ut, 
quod fidéliter pétimus, 
efficáciter consequámur. Per 
Dóminum.  
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Philippénses (1, 
6-11).  
Fratres: Confídimus in Dó-
mino Jesu, quia, qui cœpit in 
vobis opus bonum, perfíciet 
usque in diem Christi Jesu. 
Sicut est mihi justum hoc 
sentíre pro ómnibus vobis: eo 
quod hábeam vos in corde, et 
in vínculis meis, et in 
defensióne, et confirmatióne 
Evangélii, sócios gáudii mei 
omnes vos esse. Testis enim 
mihi est Deus, quómodo 
cúpiam omnes vos in viscéri- 

VSTUP (Ž. 129, 3-4) Budeš-li 
na nepravosti, Hospodine, 
hleděti, Pane, kdo obstojí? 
Však u tebe jest smilování, 
Bože Israelův. (Ž. tamt. 1-2) Z 
hlubin volám k tobě, Pane: 
Pane, vyslyš moje volání. V.
Sláva Otci i Synu.  
 
MODLITBA – Bože, útočiště 
naše a sílo, ujmi se zbožných 
proseb Církve své, sám jsa 
zbožnosti původce; popřej, 
abychom, zač s důvěrou 
prosíme, skutečně dosáhli. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ Z listu svatého Pavla 
Apoštola k Filippenským (1, 
6-11).  
Bratři! Důvěřuji v Pánu Ježíši, 
že ten, jenž započal ve vás 
dílo dobré, dokoná je až do 
dne Krista Ježíše. Vždyť jest 
mi spravedlivo smýšleti to o 
všech vás, poněvadž vás 
mám v srdci jakožto ty, kteří 
jste všickni účastni mé 
radosti jak v okovech mých, 
tak v hájení a utvrzování 
Evangelia; neboť Bůh jest mi 
svědkem, jak toužím po vás 
všech v srdci Ježíše Krista.

PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijali  jsme 
Pane, dary svatého tajemství, 
pokorně prosíce, aby to, co jsi 
nám uložil konati na svou 
památku, přispělo ku pomoci 
naší slabosti. Jenž žiješ a 
kraluješ s Bohem Otcem v 
jednotě.  
 

POSTCOMMUNIO – Súmp-
simus, Dómine, sacri dona 
mystérii, humíliter depre-
cantes: ut, quæ in tui com-
memoratiónem nos fácere 
præcepísti, in nostræ profí-
ciant infirmitátis auxílium. 
Qui vivis et regnas. 
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tedy, co se tobě zdá: je do-
voleno dávati daň císaři, čili 
nic? Ale Ježíš poznav zlobu 
jejich řekl: Proč mě pokoušíte, 
pokrytci? Ukažte mi peníz 
daně. I podali mu denár. A 
Ježíš jim řekl: Čí jest tento 
obraz i nápis? Řkou jemu: 
Císařův. Tu řekl jim: Dávejte 
tedy, co jest císařovo, císaři, a 
co jest Božího, Bohu.  
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Esther 14, 12 a 
13) Rozpomeň se na mne, 
Pane, panovníče nad všeli-
kou mocí; dej spořádanou
řeč v má ústa, aby se líbila 
slova moje před tváří kní-
žete. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dej, 
milosrdný Bože, ať tato spa-
sitelná obět nás i našich vlast-
ních vin neustále zprošťuje i 
ode všech protivenství 
chrání. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista.  
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 16, 6) Já 
volám, neboť ty mne vyslý-
cháš, Bože. Nakloň ucha 
svého a vyslyš slova má.  
 

A za to se modlím, aby láska 
vaše víc a více se rozmáhala v 
poznání a veškerém cítění, 
abyste schvalovali věci lepší, 
abyste byli čisti a bez úhony 
ke dni Kristovu, naplněni 
jsouce ovocem spravedlnosti 
skrze Ježíše Krista ke slávě a 
chvále Boží.  
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 132, 1-
2) Hle, jak dobré a utěšené to 
jest, když bratří bydlí 
jednomyslně pospolu. V. Jest 
to jako vonná mast na hlavě, 
kteráž stékala na bradu, na 
bradu Aronovu.  
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 113, 11)
Kdo se bojí Pána, ať doufají v 
něho. On jest jejich pomocník 
a ochránce. Aleluja.  
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Ma-
touše (22, 15-21).  
Za onoho času fariseové 
odešedše radili se, kterak by 
Ježíše polapili v řeči. I poslali 
k němu učedníky své s he-
rodiány řkouce: Mistře, víme, 
že jsi pravdomluvný a cestě 
Boží v pravdě učíš a nedbáš 
na nikoho, neboť nepatříš na 
osobu lidskou. Pověz nám 
tett 

bus Jesu Christi. Et hoc oro, 
ut cáritas vestra magis ac 
magis abúndet in sciéntia et 
in omni sensu: ut probétis 
potióra, ut sitis sincéri et sine 
offénsa in diem Christi, 
repléti fructu justítiæ per 
Jesum Christum, in glóriam 
et laudem Dei.  
 
GRADUALE (Psalmus 132, 1-
2) Ecce, quam bonum et 
quam jucúndum, habitáre 
fratres in unum! V. Sicut 
unguéntum in cápite, quod 
descéndit in barbam, barbam 
Aaron.  
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 113)
Qui timent Dóminum sperent 
in eo: adjútor et protéctor 
eórum est. Allelúja.  
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (22, 15-21).  
In illo témpore: Abeúntes 
pharisǽi consílium iniérunt, 
ut cáperent Jesum in sermó-
ne. Et mittunt ei discípulos 
suos cum Herodiánis, dicén-
tes: Magíster, scimus, quia 
verax es et viam Dei in veritá-
te doces, et non est tibi cura 
de áliquo: non enim réspicis
ge 

persónam hóminum: dic ergo 
nobís, quid tibi vidétur, licet 
censum dare Cǽsari, an non? 
Cógnita autem Jesus nequítia 
eórum, ait: Quid me tentátis, 
hypócritæ? Osténdite mihi 
numísma census. At illi obtu-
lérunt ei denárium. Et ait illis 
Jesus: Cujus est imágo hæc et 
superscríptio? Dicunt ei: Cǽ-
saris. Tunc ait illis: Réddite 
ergo, quæ sunt Cǽsaris, Cǽ-
sari; et quæ sunt Dei, Deo.  
 
OFFERTORIUM (Esther 14, 
12 et 13) Recordáre mei, Dó-
mine, omni poténtátui dómi-
nans: et da sermónem rectum 
in os meum, ut pláceant ver-
ba mea in conspéctu prínci-
pis. 
 
SECRETA – Da, miséricors 
Deus: ut hæc salutáris oblátio 
et a própriis nos reátibus in-
desinénter expédiat, et ab 
ómnibus tueátur advérsis. 
Per Dóminum nostrum  
Jesum Christum.  
 
COMMUNIO (Ps. 16, 6) Ego 
clamávi, quóniam exaudísti 
me, Deus: inclína aurem 
tuam et exáudi verba mea. 


