
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 53, 6-7) Ecce, 
Deus ádjuvat me, et Dóminus 
suscéptor est ánimæ meæ: 
avérte mala inimícis meis, et 
in veritáte tua dispérde illos, 
protéctor meus, Dómine. (Ps. 
ib. 3) Deus, in nómine tuo 
salvum me fac: et in virtúte 
tua líbera me. V. Glória. 
 
ORATIO – Páteant aures mi-
sericórdiæ tuæ, Dómine, pré-
cibus supplicántium: et, ut 
peténtibus desideráta concé-
das: fac eos, quæ tibi sunt 
plácita, postuláre. Per Dómi-
num nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Corínthios (1, c. 
10, 6-13). 
Fratres: Non simus concupi-
scéntes malórum, sicut et illi 
concupiérunt. Neque idolóla-
trt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Ĥ. 53, 6-7) Hle, Bůh 
mi pomáhá, Pán jest 
ochráncem mé duše. Obrať 
zla na mé nepřátele a pro 
věrnost svou je vypleň, Bože, 
ochránce můj. (Ĥ. tamt. 3) 
Bože, ve jménu svém mne 
spas a mocí svou vysvoboď 
mne. V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Nechť se ote-
vrou uši milosrdenství tvého, 
Pane, modlitbám pokorně 
prosících, a abys přání 
žadatelů mohl vyplniti, učiň, 
aby sobě žádali, co se tobě 
líbí. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z 1. listu sv. Pavla 
Apoštola ke Korintským (10, 
6-13). 
Bratři! Nebuďme žádostivi 
věcí zlých, jakož i předkové 
naši jich zažádali; ani modláři 
geg 

OBĚTOVÁNÍ (Ĥalm 18, 9, 10, 
11 a 12) Rozsudky Páně jsou 
spravedlivé, potěšují srdce; 
soudy jeho jsou sladší medu 
a strdí. Také služebník tvůj 
jich ostříhá. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dej 
nám, prosíme, Pane, aby-
chom hodně obcovali těmto 
tajemstvím, neboť kolikrátko-
li se slaví památka této oběti, 
dílo našeho vykoupení se 
koná. Skrze Pána. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 6, 57) Kdo 
jí mé tělo a pije mou krev, 
zůstává ve mně a já v něm, 
praví Pán. 
 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – přijetí tvé 
svátosti, prosíme, Pane, ať 
nám i přinese očištění i udělí 
jednotu. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž 
s tebou žije. 
 

OFFERTORIUM (Psalm. 18, 9, 
10, 11 et 12) Justítiæ Dómini 
rectæ, lætificántes corda, et 
judícia ejus dulcióra super 
mel et favum: nam et servus 
tuus custódit ea. 
 
SECRETA – Concéde nobis, 
quǽsumus, Dómine, hæc 
digne frequentáre mystéria: 
quia, quóties hujus hóstiæ 
commemorátio celbrátur, o-
pus nostræ redemptiónis 
exercétur. Per Dóminum. 
 
COMMUNIO (Joann. 6, 57) 
Qui mandúcat meam carnem 
et bibit meum sánguinem, in 
me manet et ego in eo, dicit 
Dóminus. 
 
POSTCOMMUNIO – Tui no-
bis, quǽsumus, Dómine, 
commúnio sacraménti et 
purificatiónem cónferat, et 
tríbuat unitátem. Per Dómi-
num nostrum. 
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Naše spása jest ve jménu Božím, jež nám pomáhá proti vnějším i vnitřním 
nepřátelům, kdykoliv se utečeme pod jeho ochranu. Obracejme se ve 
všech svých potřebách s důvěrou k Bohu, a abychom vděli, jak se máme 
modliti, bychom byli vyslyšeni, prosme Boha, aby řídil naše srdce podle 
své vůle. 
Epistola: Bůh nedopouští na nás většího pokušení, nežli kterému můžeme 
odolati, působíme-li s nabízenou nám milostí. 
Evangelium: Také Jerusalem, na němž se doslova vyplnilo, co Kristus 
předpověděl, jest obrazem trestu pro ty, kdož nechali bez povšimnutí 
přejíti čas milosti a shovívavosti Boží. 
 



 

Aleluja, aleluja. V. (Ĥ. 58, 2) 
Vyprosti mne od mých 
nepřátel, Bože můj! Od 
protivníků mých mne 
vysvoboď. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(19, 41-47). 
Za onoho času, když Ježíš se 
přiblížil k Jerusalemu a 
spatřil město, zaplakal nad 
ním, řka: Kdybys bylo 
poznalo i ty, a to alespoň 
v tento den svůj, co jest tobě 
k pokoji, ale nyní jest to 
skryto před očima tvýma. 
Neboť přijdou na tebe dnové, 
ve kterých nepřátelé tvoji 
obklíčí tě náspem a oblehnou 
tě a sevrou tě se všech stran, 
a na zem povalí tebe i dítky 
tvé, které jsou v tobě, a 
nenechají v tobě kamene na 
kameni, poněvadž jsi 
nepoznalo času navštívení 
svého. A vešed do chrámu 
počal vyháněti prodavače a 
kupující v něm, řka jim: 
Psáno jest: Dům můj jest dům 
modlitby, vy však jste jej 
učinili peleší lotrovskou. I 
učil každého dne v chrámě. 

nebuďte, jako byli někteří 
z nich, jakož jest psáno: Posa-
dil se lid, aby jedl a pil, a 
vstali, aby hráli. Ani nesmil-
něme, jako někteří z nich 
smilnili a padlo jich v jednom 
dni dvacet tři tisíce; ani nepo-
koušejme Krista, jako někteří 
z nich pokoušeli, a zahynuli 
od hadů; ani nereptejte, jako 
někteří z nich reptali, a zahy-
nuli od zhoubce. Toto pak 
všecko událo se jim předob-
razně, napsáno však k výstra-
ze pro nás, na něž připadla 
doba poslední. A proto, kdo 
se domnívá, že stojí, hleď, 
aby nepadl. Pokušení ať vás 
nezachvátí leč lidské; Bůh 
však jest věrný, jenž 
nedopustí vás pokoušeti nad 
to, co můžete snésti, nýbrž 
s pokušením učiní také 
úspěch, abyste mohli snésti. 
 
 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ĥ. 8, 2) 
Hospodine, Pane náš, jak 
obdivuhodné jest jméno tvé 
po vší zemi! V. Neboť tvoje 
velebnost se rozkládá po 
nebesích. 

træ efficiámini, sicut quidam 
es ipsis: quemádmodum 
scriptum est: Sedit pópulus 
manducáre et bíbere, et sur-
rexérunt lúdere. Neque forni-
cémur, sicut quidam ex ipsis 
fornicáti sunt, et cecidérunt 
una die vigínti tria míllia. Ne-
que tentémus christum, sicut 
quidam eórum tentavérunt, 
et a serpéntibus periérunt. 
Neque murmuravéritis, sicut 
quidam eórum murmuravé-
runt, et periérunt ab extermi-
natóre. Hæc autem ómnia in 
figúra contingébant illis: 
scripta sunt autem ad corre-
ptiónem nostram, in quos 
fines sæculórum devenérunt. 
Itaque qui se exístimat stare, 
vídeat ne cadat. tentátio vos 
non apprehéndat, nisi humá-
na: fidélis autem Deus est, 
qui non patiétur vos tentári 
supra id, quod potéstis, sed 
fáciet étiam cum tentatióne 
provéntum, ut possítis susti-
nére. 
 
GRADUALE (Psalmus 8, 2) 
Dómine, Dóminus noster, 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra! V. 
Quóniam eleváta est magnifi-
céntia tua super cælos. 

Allelúja, allelúja. V. (Ps. 58, 2) 
Eripe me de inimícis meis, 
Deus meus: et ab 
insurgéntibus in me líbera 
me. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (19, 41-47). 
In illo témpore: Cum appro-
pinquáret Jesus Jerúsalem, vi-
dens civitátem, flevit super 
illam, dicens: Quia si 
cognovísses et tu, et quidem 
in hac die tua, quæ ad pacem 
tibi: nunc autem abscóndita 
sunt ab óculis tuis. Quia 
vénient dies in te: et 
circúmdabunt te inimíci tui 
vallo, et circúmdabunt te: et 
coangustábunt te úndique: et 
ad terram prostérnent te, et 
fílios tuos, qui in te sunt, et 
non relínquent in te lápidem 
super lápidem; eo quod non 
cognóveris tempus visitati-
ónis tuæ. Et ingréssus in 
templum, cœpit ejícere ven-
déntes in illo et eméntes, 
dicens illis: Scriptum est: 
Quia domus mea domus 
oratiónis est. Vos autem 
fécistis illam spelúncam 
latrónum. Et erat docens cotí-
die in templo. 

Dějiny židovského národa jsou ce-
lému světu výstrahou, jak Bůh tre-
stá ty, kdož nevytrvají v dobrém. 
 


