
 

 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 96, 7 et 8) A-
doráte Deum, omnes Angeli 
ejus : audívit, et lætáta est Si-
on : et exsultavérunt fíliæ Ju-
dæ. (Ps. ib. 1) Dóminus regná-
vit, exsúltet terra : læténtur 
ínsulæ multæ. V. Glória Patri, 
et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui nos in 
tantis perículis constitútos, 
pro humána scis fragilitáte 
non posse subsístere: da 
nobis salútem mentis et 
córporis; ut ea, quæ pro 
peccátis nostris pátimur, te 
adjuvánte vincámus. Per 
Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Romános (c. 13, 
8-10). 
Fratres: Némini quidquam 
debeátis, nisi ut ínvicem dili-
gátis: qui enim díligit próxi-
mum, legem implévit. Nam, 
Non adulterábis, Non occí-
des, Non furáberis, Non fal-
sum testimónium dices, Non 

 
 
 
 
VSTUP (Ž. 96, 7-8) Klanějte se 
Bohu, všichni Andělové jeho. 
Uslyšel a zaradoval se Sion a 
plesaly dcery judské. (Ž. tamt 
1) Pán kraluje, plesej země. 
Radujte se, ostrovy četné. V. 
Sláva Otci i Synu. 
 
 
MODLITBA – Bože, jenž víš, 
že my, tak velkým nebezpe-
čím vystaveni, nemůžeme 
pro lidskou křehkost sami 
obstáti, uděl nám zdraví duše 
a těla, abychom to, co pro 
hříchy své zakoušíme, pře-
konali tvou pomocí. Skrze 
Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Římanům (13,     
8-10). 
Bratři! Nikomu nezůstávejte 
nic dlužni, leč abyste se milo-
vali vespolek: neboť kdo mi-
luje bližního, zákon naplnil. 
Neboť: nesesmmilníš, nezabi-
ješ, nepokradeš, nepromluvíš 
křivého svědectví, nepožá-
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Epištola: Je-li Ježíš králem také pro nás, jsme povinni zachovávati jeho zákon 
Lásky, jak nám to připomíná skrze Apoštola. 
Evangelium: Náš Spasitel jest mocný Král; jeho poslouchají moře i vichry. Činí 
tak i naše srdce, která od něho přijímají tolik důkazů Lásky? 



 

moři, a nastalo veliké ticho. 
Lidé pak se divili řkouce: 
Kdo jest tento, že ho větrové i 
moře poslouchají? 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 117, 16 a 17)
Pravice Páně prokázala moc, 
pravice Páně mne vyvýšila; 
neumru, ale zůstanu živ a 
budu vyprávěti skutky Páně. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Popřej, 
prosíme, všemohoucí Bože, 
aby přinesený dar této oběti 
naši křehkost ode všeho 
zlého stále očišťoval a 
chránil. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Luk. 4, 22)
Divili se všichni slovům, 
která vycházela z úst Božích. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Dary tvoje, 
Bože, nechť nás od zálib 
světských oprostí a stále 
občerstvují nebeskými po-
krmy. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

dáš, a je-li které přikázání ji-
né, zahrnují se ve slově 
tomto: Milovati budeš bliž-
ního svého jako sebe samého. 
Láska k bližnímu nečiní 
zlého. Vyplněním zákona jest 
tedy láska. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 101, 
16-17) Báti se budou náro-
dové jména tvého, Pane, a 
všichni králové země slávy 
tvé. V. Neboť vzdělal Pán 
Sion a viděn bude ve veleb-
nosti své. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 96, 1)
Pán kraluje, plesej země; 
radujte se, ostrovy četné. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle 
Matouše (8, 23-27). 
Za onoho času, když Pán 
Ježíš vstoupil na lodičku, 
následovali jej učedníci jeho. 
A hle, bouře veliká povstala 
na moři, takže se lodička 
pokrývala vlnami. On však 
spal. I přistoupili k němu 
učedníci jeho a vzbudili ho, 
řkouce: Pane, zachraň nás, 
hyneme. I dí jim Ježíš: Proč se 
bojíte, malověrní? Tehdy 
vstal a přikázal větrům i 

concupísces: et si quod est á-
liud mandátum, in hoc verbo 
instaurátur: Díliges próxi-
mum tuum sicut teípsum. Di-
léctio próximi malum non 
operátur. Plenitúdo ergo legis 
est diléctio. 
 
GRADUALE (Ps. 101, 16-17)
Timébunt Gentes nomen tu-
um, Dómine, et omnes reges 
terræ glóriam tuam. V. Quó-
niam ædificávit Dóminus Si-
on, et vidébitur in majestáte 
sua. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 96, 1)
Dóminus regnávit, exsúltet 
terra: læténtur ínsulæ multæ. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (8, 23-27). 
In illo témpore: Ascendénte 
Jesu in navículam, secúti sunt 
eum discípuli ejus: et ecce, 
motus magnus factus est in 
mari, ita ut navícula operiré-
tur flúctibus. Ipse vero dor-
miébat. Et accessérunt ad 
eum discípuli ejus, et suscita-
vérunt eum, dicéntes: Dómi-
ne, salva nos, perímus. Et di-
cit eis Jesus: Quid tímidi estis, 
módicæ fídei? Tunc surgens, 

imperávit ventis et mari, et 
facta est tranquíllitas magna. 
Porro hómines miráti sunt, 
dicéntes: Qualis est hic, quia 
venti et mare obédiunt ei? 
 
OFFERTORIUM (Ps. 117, 16 
et 17) Déxtera Dómini fecit 
virtútem, déxtera Dómini mi-
ni exaltávit me : non móriar, 
sed vivam, et narrábo ópera 
Dómini. 
 
SECRETA – Concéde, quǽ-
sumus, omnípotens Deus: ut 
hujus sacrifícii munus 
oblátum, fragilitátem nos-
tram ab omni malo purget 
semper et múniat. Per Dó-
minum nostrum. 
 
COMMUNIO (Luc. 4, 22)
Mirabántur omnes de his, 
quæ procédebant de ore Dei. 
 
POSTCOMMUNIO – Múnera 
tua nos, Deus, a delectatió-
nibus terrénis expédiant: et 
cæléstibus semper instáurent 
aliméntis. Per Dóminum 
nostrum. 
 


