
 

INTROITUS (Ps. 26, 1-2)
Dóminus illuminátio mea et 
salus mea, quem timébo? 
Dóminus defénsor vitæ meæ, 
a quo trepidábo? Qui tríbu-
lant me inimíci mei, ipsi infir-
máti sunt, et cecidérunt. (Ib. 
3) Si consístant advérsum me 
castra: non timébit cor meum. 
V. Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Da nobis, quǽsu-
mus, Dómine, ut et mundi 
cursus pacífice nobis tuo 
órdine dirigátur; et Ecclésia 
tua tranquílla devotióne læté-
tur. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Romános (8, 18-
23). 
Fratres: Exístimo, quod non 
sunt condígnæ passiónes hu-
jus témporis ad futúram gló-
riam, quæ revelábitur in no-
bis. Nam exspectátio creatú-
ræ, revelatiónem filiórum Dei 
exspéctat. Vanitáti enim crea-
túra subjécta est, non volens, 
sed propter eum, qui subjécit 
eam in spe: quia et ipsa crea-
túra liberábitur a servitúte 

VSTUP (Žalm 26, 1-2) Pán jest 
světlo mé a spása má; koho 
bych se měl báti? Pán jest ob-
ránce života mého; před kým 
bych se měl třásti? Nepřátelé 
moji, kteří mne sužují, ti sami 
slábnou a padají. (Ž. tamt. 3)
Byť se rozložil i tábor proti 
mně, nebude se báti mé 
srdce. V. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Dej nám, pro-
síme, Pane, ať běh světa je 
v pokoji pro nás tvým řádem 
řízen a Církev tvá se neru-
šené oddanosti těší. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Římanům (8, 18-
23). 
Bratři! Myslím, že utrpení 
nynějšího času nejsou ničím 
proti budoucí slávě, která se 
zjeví na nás. Vždyť i tvorstvo 
očekává s toužebností zjevení 
synů Božích. Neboť marnosti 
bylo poddáno tvorstvo, nikoli 
dobrovolně, nýbrž pro toho, 
jenž je poddal s nadějí, že i 
tvorstvo bude osvobozeno od 
poroby porušení ve svobodu 

 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 12, 4-5)
Osviť mé oči, abych snad 
neupadl ve spánek smrti,  
aby snad neřekl nepřítel         
můj: Zvítězil jsem nad          
ním! 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijatý-
mi oběťmi našimi, prosíme, 
Pane, se usmiř a pobízej 
k sobě milostivě také veške-
rou naši vzpurnou vůli. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žalm 17, 3)
Pán jest tvrz má, útočiště    
mé a vysvoboditel můj.        
Bůh můj jest pomocník            
můj. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Přijatá 
tajemství, Pane, prosíme, 
nechť nás očístí a svou mocí 
chrání. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

dúctis ad terram návibus, 
relíctis ómnibus, secúti sunt 
eum. 
 
OFFERTORIUM (Psalm. 12, 4-
5) Illúmina óculos meos, ne 
umquam obdórmiam in mor-
te: ne quando dicat inimícus 
meus: Præválui advérsus 
eum. 
 
SECRETA – Oblatiónibus 
nostris, quǽsumus, Dómine, 
placáre suscéptis: et ad te 
nostras étiam rebélles com-
pélle propítius voluntátes. 
Per Dóminum nostrum. 
 
COMMUNIO (Psalmus 17, 3)
Dóminus firmaméntum me-
um, et refúgium meum, et 
liberátor meus: Deus meus, 
adjútor meus. 
 
POSTCOMMUNIO – Mysté-
ria nos, Dómine, quǽsumus, 
sumpta puríficent: et suo 
múnere tueántur. Per 
Dóminum nostrum. 
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stoupivše z nich, vypírali sítě. 
Vstoupiv tedy na jednu loď, 
která patřila Šimonovi, žádal 
ho, aby odrazil maličko od 
země. A posadiv se, učil 
s lodi zástupy. Když pak 
přestal mluviti, řekl 
k Šimonovi: Zajeď na 
hlubinu a rozestřete sítě své 
k lovení. A Šimon odpovídaje 
řekl jemu: Mistře, po celou 
noc pracovavše, nic jsme 
nechytili, ale k slovu tvému 
rozestru síť. A když to 
učinili, zahrnuli veliké 
množství ryb, a síť jejich se 
trhala. I pokynuli svým 
druhům, kteří byli na jiné 
lodi, aby přišli a jim pomohli. 
I přišli a naplnili obě lodi, 
takže se téměř potopovaly. 
Uzřev to Šimon Petr, padl 
k nohám Ježíšovým a řekl: 
Odejdi ode mne, Pane, neboť 
jsem člověk hříšný. Úžas 
zajisté pojal ho a všecky, kteří 
byli s ním, nad lovem ryb, 
jejž učinili, taktéž i Jakuba a 
Jana, syny Zebedeovy, kteří 
byli společníky Šimonovými. 
I řekl Ježíš Šimonovi: Neboj 
se, od toho času budeš lidi 
loviti. A přirazivše lodi 
k zemi, opustili všecko a šli 
za ním. 

slávy synů Božích. Víme 
zajisté, že veškeré tvorstvo 
spolu sténá a trpí bolest až 
dosavad. A nejen ono, nýbrž i 
my, ač máme prvotiny 
Ducha, i my sami v sobě
sténáme, očekávajíce sy-
novství, totiž vykoupení těla 
svého v Kristu Ježíši, Pánu 
našem. 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 78, 9 a 
10) Odpusť, Pane, hříchy 
naše, aby snad neřekli 
pohané: Kde jest Bůh jejich? 
V. Pomoz nám, Bože, Spa-
siteli náš, a pro čest jmé-
na svého nás, Pane, vysvo-
boď. 
Aleluja, aleluja. V. (Žalm 9, 5 
a 10) Bože, jenž sedíš na 
trůnu a soudíš po sprave-
dlnosti, buď útočištěm ubo-
hých v soužení. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(5, 1-11). 
Za onoho času, když se 
zástupové na Ježíše tlačili, 
aby slyšeli slovo Boží, on stál 
podle jezera Genesaretského. 
I uzřel dvě lodi, any stojí 
podle jezera, rybáři pak vy-

corruptiónis, in libertátem 
glóriæ filiórum Dei. Scimus 
enim, quod omnis creatúra 
ingemíscit et párturit usque 
adhuc. Non solum autem illa, 
sed et nos ipsi primítias spíri-
tus habéntes: et ipsi intra nos 
gémimus, adoptiónem filió-
rum Dei exspectántes, redem-
ptiónem córporis nostri: in 
Christo Jesu, Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Ps. 78, 9 et 10)
Propítius esto, Dómine, pecc-
átis nostris: ne quando dicant 
gentes, ubi est Deus, eórum? 
V. Adjuva nos, Deus, salutá-
ris noster: et propter honó-
rem nóminis tui, Dómine, 
líbera nos. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 9)
Deus, qui sedes super thro-
num, et júdicas æquitátem: 
esto refégium páuperum in 
tribulatióne. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (5, 1-11). 
In illo témpore: Cum turbæ 
irrúerent in Jesum, ut audí-
rent verbum Dei, et ipse sta-
bat secus stagnum Genésa-
reth. Et vidit duas naves stan-
tes secus stagnum: piscatóres 

autem descénderant et lavá-
bant rétia. Ascéndens autem 
in unam navim, quæ erat Si-
mónis, rogávit eum a terra re-
dúcere pusíllum. Et sedens 
docébat de navícula turbas. 
Ut cessávit autem loqui, dixit 
ad Simónem: Duc in altum, et 
laxáte rétia vestra in captú-
ram. Et respóndens Simon, 
dixit illi: Præcéptor, per to-
tam noctem laborántes, nihil 
cépimus: in verbo autem tuo 
laxábo rete. Et cum hoc fécis-
sent, conclusérunt píscium 
multitúdinem copiósam:  
rumpebátur autem rete eó-
rum. Et annuérunt sóciis, qui 
erant in ália navi, ut venírent 
et adjuvárent eos. Et vené-
runt, et implevérunt ambas 
navículas, ita ut pæne merge-
réntur. Quod cum vidéret Si-
mon Petrus, prócidit ad gé-
nua Jesu, dicens: Exi a me, 
quia homo peccátor sum, Dó-
mine. Stupor enim circumdé-
derat eum et omnes, qui cum 
illo erant, in captúra píscium, 
quam céperant: simíliter au-
tem Jacóbum et Joánnem, fíli-
os Zebedǽi, qui erant sócii Si-
mónis. Et ait ad Simónem Je-
sus: Noli timére: ex hoc jam 
hómines eris cápiens. Et sub-


