
 

INTROITUS (Ps. 65, 4) Omnis 
terra adéret te, Deus, et 
psallat tibi : psalmum dicat 
nómini tuo, Altíssime. (Ps. ib. 
1-2) Jubiláte Deo, omnis terra, 
psalmum dícite nómini ejus : 
date glóriam laudi ejus. V. 
Glória Patri. 
 
ORATIO – Omnípotens sem-
pitérne Deus, qui cæléstia si-
mul et terréna moderáris : 
supplicatiónes pópuli tui cle-
ménter exáudi, et pacem tu-
am nostris concéde tempóri-
bus. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Romános (c. 12). 
Fratres: Habéntes donatiónes 
secúndum grátiam, quæ data 
est nobis, differéntes : sive 
prophetíam secúndum ratió-
nem fídei, sive ministérium 
in ministrándo, sive qui docet 
in doctrína, qui exhortátur in 
exhortándo, qui tríbuit in 
simplicitáte, qui præest in 
solicitúdine, qui miserétur in 
hilaritáte. Diléctio sine simu-
latióne. Odiéntes malum, ad-
hæréntes bono : Caritáte fra-

VSTUP (Ž. 65, 4) Všecka 
země klaněj se tobě, Bože, a 
plesej tobě; píseň pěj jménu 
tvému, Nejvyšší. (Ž. tamt. 1-2)
Plesejte Bohu všecky země, 
píseň pějte jménu jeho; 
vzdejte čest ke chvále jeho. V. 
Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Všemohoucí, 
věčný Bože, jenž věci ne-
beské i pozemské řídíš, 
snažné prosby lidu svého 
milostivě vyslyš a mír svůj 
uděl našim časům. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola Římanům (12, 6-16). 
Bratři! Majíce podle milosti 
nám udělené dary rozdílné: 
buď proroctví, užívejte ho 
v souhlase s věrou, nebo ú-
řad, spravujte jej, nebo kdo 
dar poučování, poučuj, kdo 
dar povzbuzování, povzbu-
zuj, kdo rozdává, čiň tak 
v prostnosti, kdo jest předsta-
veným, buď jím s pečlivostí, 
kdo činí milosrdenství, čiň je 
vesele. Láska budiž bez líče-
nosti. Nenáviďte zlo, přimy-

učedníci jeho. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 65, 1-2 a 16)
Plesejte Bohu, všecky země, 
píseň pějte jménu jeho. 
Pojďte a slyšte, i budu 
vyprávěti vám, vy všichni, 
kteří se bojíte Boha, kolik 
učinil Pán duši mé. Aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Oběto-
vané dary, Pane, posvěť a nás 
od poskvrn hříchů našich 
očisť. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž 
s tebou žije. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 2, 7-11)
Řekl Pán: Naplňte džbány 
vodou a neste správci svatby! 
Když okusil správce svatby 
vody vínem učiněné, řekl 
ženichovi: Zachoval jsi dobré 
víno až dosavad. Tento 
zázrak učinil Ježíš jakožto 
prvý před učedníky svými. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nechť se 
v nás, Pane, prosíme, roz-
množí působení síly tvé, aby-
chom božskými živeni svá-
tostmi, k dosažení toho, co 
přislibují, byli tvým darem 
připraveni. Skrze Pána.  

credidérunt in eum discípuli 
ejus. 
OFFERTORIUM (Ps. 65) Ju-
biláte Deo, univérsa terra : 
psalmum dícite nómini ejus : 
veníte et audíte, et narrábo 
vobis, omnes, qui timétis 
Deum, quanta fecit Dómi-
nus  ánimæ meæ, allelúja. 
 
SECRETA – Obláta, Dómine, 
múnera sanctífica : nosque a 
pecatórum nostrérum mácu-
lis emúnda. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum. 
 
COMMUNIO (Joan. 2, 7-11)
Dici Dóminus : Impléte hýdr-
ias aqua et ferte architriclíno : 
Cum gustásset architriclínus 
aquam vinum factam, dicit 
sponso : Servásti bonum vi-
num usque adhuc. Hoc 
signum fecit Jesus primum 
coram discípulis suis. 
 
POSTCOMMUNIO – Augeá-
tur in nobis, quǽsumus, Dó-
mine, tuæ virtútis operátio : 
ut divínis vegetáti sacramén-
tis, ad eórum promíssa capi-
énda tuo múnere præparé-
mur. Per Dóminum nostrum. 
 

Neděle druhá po Zjevení Páně 



 

Káně galilejské; a byla tam 
Matka Ježíšova. Byl pak 
pozván na svatbu také Ježíš a 
učedníci jeho. A když se 
nedostávalo vína, řekla Mat-
ka Ježíšova k němu: Nemají 
vína. I řekl jí Ježíš: Co chceš 
ode mne, ženo? Ještě nepřišla 
hodina má. Dí Matka jeho 
služebníkům: Cokoli vám 
řekne, učiňte. Bylo pak tam 
postaveno pro očišťování 
židovské šest kamenných 
džbánů, z nichž každý pojal 
do sebe míry dvě neb tři. Dí 
jim Ježíš: Naplňte džbány 
vodou. I naplnili je až do 
vrchu. A Ježíš řekl jim: Nyní 
načerpejte a neste správci 
svatby. I nesli. Když pak 
správce svatby okusil vody 
vínem učiněné a nevěděl, od-
kud jest, služebníci však, 
kteří čerpali vodu, to věděli, 
správce svatby zavolal ženi-
cha a řekl jemu: Každý člověk 
předkládá nejprve dobré ví-
no, a když se dosyta napili, 
tehdy to, které jest méně 
vzácné; ty však jsi zachoval 
dobré víno až dosavad. Tím 
učinil Ježíš počátek divů 
v Káně galilejské a zjevil 
slávu svou; i uvěřili v něho
uč 

kajíce se k dobru. Láskou bra-
trskou se vespolek milujte. 
Úctou se vzájemně předchá-
zejte, v pečlivosti nebuďte 
liknaví; duchem buďte vrou-
cí, služte Pánu, v naději se 
radujte, v soužení buďte trpě-
liví, na modlitbě vytrvalí, 
s věřícími v potřebách se sdí-
lejte, pohostinství prokazujte. 
Dobrořečte svým pronásledo-
vatelům, dobrořečte a nezlo-
řečte. Radujte se s radujícími, 
plačte s plačícími. Buďte stej-
ného smýšlení o sobě ves-
polek, nemyslete vysoko, ný-
brž spokojte se s nízkým. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 106, 20 
a 21) Poslal Hospodin Slovo 
své, a uzdravil je; a vytrhl je 
ze zkázy jejich. V. Nechť 
oslavují Hospodina jeho 
milosrdenství a zázraky jeho 
na synech lidských. Aleluja, 
aleluja. V. (Ž. 148, 2) Chvalte 
Hospodina, všichni Andělové 
jeho, chvalte jej, všechny 
Mocnosti jeho. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní svatého Evangelia podle 
Jana (2, 1-11). 
Za onoho času byla svatba v
k 

ternitátis ínvicem diligéntes : 
Honóre ínvicem prævenién-
tes : Solicitúdine non pigri : 
Spíritu fervéntes : Dómino 
serviénte : Spe gaudéntes : In 
tribulatióne patiéntes : Ora-
tióni instántes : Necessitá-
tibus sanctórum communi-
cántes : Hospitalitátem sec-
tántes. Benedícite perse-
quéntibus vos : benedícite, et 
nolíte maledícere. Gaudére 
cum gaudéntibus, flere cum 
fléntibus : Idípsum ínvicem 
sentiéntes : Non alta sapi-
éntes, sed humílibus consen-
tiéntes. 
 
GRADUALE (Ps. 106, 20 et 
21) Misit Dóminus verbum 
suum, et sanávit eos : et erí-
puit eos de intéritu eórum. V. 
Confiteántur Dómino miseri-
córdiæ ejus : et mirabília ejus 
fíliis hóminum. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 148, 
2) Laudáte Dóminum, omnes 
Angeli ejus : laudáte eum, 
omnes Virtútes ejus. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (2, 1-11). 
In illo témpore: Núptiæ factæ
s 

Sunt in Cana Galilǽæ : et erat 
Mater Jesu ibi. Vocáts est au-
tem et jesus, et discípuli ejus 
ad núptias. Et deficiénte vino, 
dici Mater Jesu ad eum : Vi-
num non habent. Et dicit ei 
Jesus : Quid mihi et tibi est, 
múlier? non dum venit hora 
mea. Dicit Mater ejus minís-
tris : Quodcúmque díxerit vo-
bis, fácite. Erant autem ibi la-
pídeæ hýdriæ sex pósitæ se-
cúndum purificatiónem Ju-
dæórum, capiéntes síngulæ 
metrétas binas vel ternas. Di-
cit eis Jesus : Impléte hýdrias 
asqua. Et implevérunt eas us-
que as summum. Et dicit eis 
Jesus : Hauríte nunc, et ferte 
architriclíno. Et tulérunt. Ut 
autem gustávit architriclínus 
aquam vinum factam, et non 
sciébat, unde esset, minístri 
autem sciébant, qui háuse-
rant aquam : vocat sponsum 
architriclínus, et dicit ei : Om-
nis homo primum bonum vi-
num ponit : et cum inebriáti 
fúerint, tunc id, quod detéri-
us est. Tu autem servásti bo-
num vinum usque adhuc. 
Hoc fecit inítium signórum 
Jesus in Cana Galilǽæ : et 
manifestávit glóriam suam, et
c 


