
 

INTROITUS (Sap. 18, 14 et 
15) Dum médium siléntium 
tenérent ómnia, et nox in suo 
cursu médium iter habéret, 
omnípotens sermo tuus, Dó-
mine, de cælis a regálibus sé-
dibus venit. (Ps. 92, I) Dómi-
nus regnávit, decórem indú-
tus est: indútus est Dóminus 
fortitúdinem, et præcínxit se. 
V. Glória Patri et Fílio. 
 
ORATIO – Omnípotens 
sempitére Deus, dírige actus 
nostros in beneplácito tuo: ut 
in nómine dilécti Fílii tui 
mereámur bonis opéribus 
abundáre. Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte. 
 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Gálatas (c. 4). 
Fratres: Quanto témpore he-
res párvulus est, nihil differt 
a servo, cum sit dóminus 
ómnium: sed sub tutóribus et 
actóribus est usque ad præfi-
nítum tempus a patre: ita et 
nos, cum essémus párvuli, 
sub eleméntis mundi erámus 
serviéntes. At ubi venit 
plentitúdo témporis, misit 
gege 

 

VSTUP (Moudr. 18, 14-15) 
Zatím, co všechno v hlu-
bokém mlčení trvalo a noc ve 
svém běhu k polovici cesty 
dospěla, všemohoucí Slovo 
tvé, Pane, s nebe přišlo od 
královských sídel. (Ž. 92, I) 
Pán kraluje, krásou jest oděn; 
oděn jest Pán silou a opásán. 
V. Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému. 

MODLITBA – Všemohoucí, 
věčný Bože, řiď činy naše 
podle zalíbení svého, aby-
chom si zasloužili ve jménu 
milovaného Syna tvého 
dobrými oplývati skutky. 
Jenž s tebou žije a kraluje. 
 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola ke Galatům (4, 1-7). 
Bratři! Pokud dědic jest 
nedospělý, nic se neliší od 
služebníka, ač jest pánem 
všeho, nýbrž jest pod 
poručníky a správci až do 
času ustanoveného napřed 
od otce. Tak i my, když jsme 
byli nedospěli, byli jsme 
podrobeni pod živly světa. 
Když však přišla plnost času,  
ge 

TICHÁ MODLITBA – Popřej, 
prosíme, všemohoucí Bože, 
aby dar před očima veleb-
nosti tvé obětovaný nám jak 
milost vroucí zbožnosti zjed-
nal, tak i uskutečnění blažené 
věčnosti získal. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 2, 20) 
Vezmi dítě i matku jeho a jdi 
do země israelské; neboť 
zemřeli, kdož hledali bez-
životí dítěte. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Pane, nechť 
se působením tohoto tajem-
ství hříchy naše shladí a 
oprávněné tužby splní. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. 
 
 

SECRETA – Concéde, quǽsu-
mus, omnípotens Deus: ut 
óculis tuæ Majestátis munus 
oblátum, et grátiam nobis 
piæ devotiónis obtíneat, et 
efféctum beátæ perennitátis 
acquírat. Per Dóminum 
nostrum. 
 
COMMUNIO (Matth. 2, 20) 
Tolle púerum et matrem ejus, 
et vade in terram Israel: de-
fúncti sunt enim, qui quæ-
rébant ánimam púeri. 
 
POSTCOMMUNIO – Per hu-
jus, Dómine, operatiónem 
mystérii, et vítia nostra pur-
géntur, et justa desidéria 
compleántur. Per Dóminum 
nostrum.  

 

Neděle mezi oktávem vánočním 
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Aj, tento jest ku pádu a ku 
povstání mnohých v Israeli a 
na znamení, jemuž budou 
odpírati; a tvou vlastní duši 
pronikne meč, aby se zjevila 
smýšlení mnohých srdcí. A 
byla prorokyně Anna, dcera 
Fanuelova z pokolení Ase-
rova; ta byla již pokročila ve 
vysokém věku, byvši živa 
s mužem svým sedm roků od 
svého panenství. A tato byla 
vdovou až do let osmdesáti 
čtyř, nevycházejíc z chrámu, 
oddávajíc se postům a 
modlitbám dnem i nocí. A ta 
přišedši v touž hodinu, 
velebila Pána a mluvila o 
něm všechněm, kteří 
očekávali vykoupení Israe-
lovo. A když byli vykonali 
všecko podle zákona Páně, 
navrátili se do Galileje do 
svého města Nazareta. Dítko 
pak rosto a sílilo, jsouc plno 
moudrosti; a milost Boží byla 
v něm. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 92, 1-2) Bůh 
upevnil okrsek zemský, jenž 
sebou nepohne. Připraven 
jest trůn tvůj Bože, odedávna, 
od věčnosti ty jsi. 

 

vyslal Bůh Syna svého, učině-
ného z ženy, podřízeného 
zákonu, aby vykoupil ty, 
kteří byli pod zákonem, 
abychom obdrželi přijetí za 
syny. A poněvadž jste syny, 
Bůh poslal Ducha Syna svého 
v srdce vaše, který volá: 
Abba, Otče! Proto není již 
služebník, nýbrž syn, tedy i 
dědic skrze Boha. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 44, 3 a 
2) Krásnější jsi podobou nad 
syny lidské; rozlita jest milost 
na tvých rtech. V. Srdce moje 
kypí slovem blahým, věnuji 
své dílo králi; jazyk můj jako 
pero písaře rychle píšícího. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž 92, 1) 
Pán kraluje, krásou jest oděn; 
oděn jest Pán silou a opásán. 
Aleluja. 
 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(2, 33-40). 
Za onoho času Josef a Maria, 
Matka Ježíšova, divili se těm 
věcem, které byli praveny o 
něm. A Simeon je blahoslavil 
a řekl k Marii, Matce jeho: 
gege 
 

Deus Fílium suum, factum ex 
mulíere, factum sub lege, ut 
eos, qui sub lege erant, 
redímeret, ut adoptiónem fili-
órum reciperémus. Quóniam 
autem estis fílii, misit Deus 
Spíritum Fílii sui in corda 
vestra, clamántem: Abba, Pa-
ter. Itaque jam non est servus, 
sed fílius; quod si fílius, et 
heres per Deum. 
 
GRADUALE (Ps. 44, 3 et 2) 
Spéciosus forma præ fíliis 
hóminum: diffúsa est grátia 
in lábiis tuis. V. Eructávit cor 
meum verbum bonum, dico 
ego ópera mea regi: lingua 
mea cálamus scribæ, velóciter 
scribéntis. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 92, 1) 
Dóminus regnávit, decórem 
índuit: índuit Dóminus forti-
túdinem e præcínxit se virtú-
te. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (2, 33-40). 
In illo témpore: Erat Joseph et 
Mária Mater Jesu, mirántes 
super his, quæ dicebántur de 
illo. Et benedíxit illis Símeon 
et dixit ad Maríam Matrem 
geg 

 

ejus: Ecce, pósitus est hic in 
ruínam, et in resurrecitónem 
multórum in Israel: et in 
signum, cui contradicétur: et 
tuam ipsíus ánimam pertran-
síbit gládius, ut reveléntur ex 
multis cérdibus cogitatiónes. 
Et erat Anna prophetíssa, fília 
Phánuel, de tribu Asser: hæc 
procéserat in diébus multis, 
et víxerat cum viro suo annis 
septem a virginitáte sua. Et 
hæc vídua usque ad annos 
octogínta quátuor: quæ non 
discedébat de templo, jejúniis 
et obsecratiónibus sérviens 
nocte ac die. Et hæc, ipsa 
hora supervéniens, confitebá-
tur Dómino, et loquebátur de 
illo ómnibus, qui exspectá-
bant redemptiónem Israel. Et 
ut perfecérunt ómnia secún-
dum legem Dómini, revérsi 
sunt in Galilǽam, in civitá-
tem suam Názareth. Puer 
autem crescébat, et conforta-
bátur, plenus sapiéntia: et 
grátia Dei erat in illo. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 92, 1 et 
2) Deus firmávit orbem terræ, 
qui non commovébitur: 
paráta sedes tua, Deus, ex 
tunc, a sǽculo tu es. 

 


