
 

INTROITUS (Ps. 24, 15-16) Oculi 
mei semper ad Dóminum; quia 
ipse evéllet de láqueo pedes 
meos: réspice in me, et miserére 
mei; quóniam únicus et pauper 
sum ego. (Ps. ibid. 1-2) Ad te, 
Dómine, levávi ánimam meam: 
Deus meus, in te confído, non 
erubéscam. V. Glória Patri, et 
Fílio, et Spirítui Sancto. 
 
ORATIO - Quǽsumus, omnípo-
tens Deus, vota humílium 
réspice: atque, ad defensiónem 
nostram, déxteram tuæ majes-
tátis exténde. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Ephés. (5, 1-9). 
Fratres: Estóte imitatóres Dei, 
sicut fílii charíssimi: et ambuláte 
in dilectióne, sicut et Christus 
diléxit nos, et trádidit semet-
ípsum pro nobis oblatiónem, et 
hóstiam Deo in odórem sau-
vitátis. Fornicátio autem et omnis 
immundítia autavarítia nec no-
minétur in vobis, sicut decet san-
ctos: aut turpitúdo aut stultiló-
quim aut scurrílitas, quæ ad rem 
non pértinet: sed magis gratiá-
rum áctio. Hoc enim scitóte inte-
lligéntes, quod omnis fornicátor 
aut immúndus aut avárus, quod 
est idolórum sérvitus, non habet 
heredidátem in regno Christi et 
Dei 

VSTUP (Ž. 24, 15-16) Oči mé jsou 
provždy obráceny k Pánu, neboť 
on vyprostí z osidla mé nohy. 
Pohleď na mne a smiluj se nade 
mnou, neboť opuštěn a ztrápen 
jsem já. (Ž. tamt. 1-2) K tobě, 
Pane, pozdvihuji svou duši. Bože 
můj, v tebe doufám, nebudu 
zahanben. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Prosíme, všemo-
houcí Bože, shlédni na prosby 
pokorných a k naší obraně 
pravici své velebnosti vztáhni. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
syna tvého, jenž s tebou žije. 
 
ČTENÍ z listu sv. Pavla Apoštola 
k Efeským (5, 1-9) 
Bratří! Buďte následovníky 
Božími jako dítky milé; a žijte 
v lásce, jakož i Kristus miloval 
nás a vydal sebe sama za nás 
v dar a v oběť Bohu k vůni 
líbezné. Smilství však a všeliká 
nečistota nebo lakota nebudiž ani 
jmenována mezi vámi, jak se 
sluší na věřící; taktéž ani 
nestydatost a prázdné tlachání 
neb vtipkování, které se nesluší, 
nýbrž spíše děkování. Toto pak 
vězte a poznejte, že žádný 
smilník neb nečistý neb lakotník, 
tj. modloslužebník, nemá 
dědictví v království Kristově a 
Božím. Nikdo ať vás nesvádí
marný 

vil: Tím spíše blahoslavení, kteří 
slyší slovo Boží a je zachovávají. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 18, 9 až 12)
Rozsudky Boží jsou spravedlivé, 
rozradostňující srdce; a soudy 
jeho sladší medu a plástve. Také 
služebník tvůj je zachovává. 
 
TICHÁ MODLITBA – Tato oběť, 
Pane, prosíme, nechť zahladí 
naše viny a posvětí těla i duše 
tobě poddaných k slavení oběti. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého, jenž s tebou žije.  
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 83) Vrabec na-
lezl si domov a hrdlička hnízdo, 
kam by uložila mláďata svá; já 
pak oltáře tvé, Pane zástupů, 
Králi můj  a Bože můj. Blahosla-
veni, kteří přebývají ve tvém 
domě; na věky věků tebe budou 
chválit. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Ode všech, 
prosíme, Pane, vin a nebezpečí 
zbav milostivě nás, kterýmž 
dáváš účastniti se tak velikého 
tajemství. Skrze Pána našeho. 

Quinímo beáti, qui áudiunt 
verbum Dei, et custódiunt illud. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 18, 9-12)
Justítiæ Dómini rectæ, 
lætificántes corda, et judícia ejus 
dulcióra super mel et favum: 
nam et servus tuus custódit ea. 
 
SECRETA – Hæc hóstia, Dómine, 
quǽsumus, emúndet nostra 
delícta: et, ad sacrifícium 
celebrándum, subditórum tibi 
córpora mentésque sanctíficet. 
Per Dóminum nostrum. 
 
COMMUNIO (Ps. 83, 4-5) Pas-
ser invénit sibi domum, et tur-
tur nidum, ubi repónat pullos 
suos: altária tua, Dómine 
virtútum, Rex meus, et Deus 
meus: beáti, qui hábitant in domo 
tua, in sǽculum sǽculi laudá-
bunt te. 
 
POSTCOMMUNIO – A cunctis 
nos, quǽsumus, Dómine, reáti-
bus et perículis propitiátus absól-
ve, quos tanti mystérii tríbuis 
esse partícipes. Per Dóminum. 

Neděle třetí postní – Oculi 
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ho, žádali na něm znamení 
s nebe. On však, když viděl jejich 
myšlení, řekl jim: Každé 
království proti sobě rozdělené 
zpustne a dům na dům padne. 
Jestliže tedy také satan jest proti 
sobě rozdělen, kterak obstojí 
království jeho? Neboť pravíte, 
že já v Belzebubu vymítám zlé 
duchy. A vymítám-li já duchy zlé 
v Belzebubu, v kom vymítají je 
synové vaši? Protož oni budou 
soudci vašimi.  Jestliže tedy prs-
tem Božím vymítám zlé duchy, 
tož přišlo k vám království Boží. 
Když silák ozbrojen hlídá dům 
svůj, v pokoji jest majetek jeho. 
Když však silnější než on přijda 
přemůže ho, odejme veškerou 
jeho zbroj, na niž spoléhal, a 
rozdělí kořist jeho. Kdo není se 
mnou, proti mně jest, a kdo 
neshromažďuje se mnou, rozpty-
luje. Když duch nečistý vyjde od 
člověka, chodí po místech 
suchých, hledaje odpočinutí; a 
nenalézaje praví: Navrátím se do 
domu, z něhož jsem vyšel. A 
přijda nalezne jej vymetený a 
ozdobený. Tu jde a vezme s se-
bou sedm jiných duchů horších, 
než jest sám, a vejdouce přebý-
vají tam. I stávají se poslední věci 
člověka toho horšími, než byly 
první. I stalo se, když to pravil, 
jedna žena ze zástupu pozdvihla 
hlasu a řekla jemu: Blahoslavený 
život, který tebe nosil a prsy, 
kterých jsi požíval. Ale on pra-
vilva  

marnými řečmi, neboť pro tyto 
věci hněv Boží přichází na dítky 
bezvěry; nestávejte se tedy jejich 
účastníky. Byliť jste někdy tmou, 
nyní však světlem v Pánu. Jako 
účastníci světla žijte, neboť ovoce 
světla záleží ve všeliké dobrotě a 
spravedlnosti a pravdě. 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Žalm 9, 20 a 
4) Povstaň, Pane, aby se člověk 
nestal příliš mocným. Buďtež 
souzeni národové před tváří 
tvou. V. Když obrátíš nepřátele 
mé na útěk, klesnou a zahynou 
před tvou tváří. 
 
TRAKTUS (Žalm 122, 1-3) K tobě 
pozdvihl jsem očí svých, jenž 
přebýváš na nebesích. V. Hle, 
jako oči služebníků na ruce jejich 
pánů. V. A jako oči děvečky na 
ruce její paní, tak oči naše na 
Pána Boha našeho, dokud by se 
nesmiloval nad námi. V. Smiluj 
se nad námi, Pane, smiluj se nad 
námi. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Lukáše (11, 
14-28). 
Za onoho času vymítal Ježíš 
ducha zlého; a ten byl němý. A 
když vyvrhl ducha zlého, němý 
promluvil; i podivili se zástu-
pové. Někteří z nich však řekli: 
V Belzebubu, náčelníku duchů 
zlých, vymítá. A jiní pokoušejíce 
ho 

Dei. Nemo vos sedúcat inánibus 
verbis: propter hæc enim venit i-
ra Dei in fílios diffidéntiæ. Nolíte 
ergo éffici partícipes eórum. Erá-
tis enim aliquándo ténebræ: nunc 
autem lux in Dómino. Ut fílii 
lucis ambuláte: fructus enim lucis 
est in omni bonitáte, et justítia, et 
veritáte. 
 
GRADUALE (Psalmus 9, 20 et 4)
Exsúrge, Dómine, non præválet 
homo: judicéntur gentes in 
conspéctu tuo. V. In converténdo 
inimícum meum retrórsum, 
infirmabúntur, et períbunt a fácie 
tua. 
 
TRACTUS (Ps. 122, 1-3) Ad te 
levávi óculos meos, qui hábitas in 
cælis. V. Ecce, sicut óculi servó-
rum in mánibus dominórum 
suórum. V. Et sicut óculi ancíllæ 
in mánibus dóminæ suæ: ita 
óculi nostri ad Dóminum, Deum 
nostrum, donec misereátur 
nostri. V. Miserére nobis, Dómi-
ne, miserére nobis. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (11, 14-28). 
In illo témpore: Erat Jesus ejíciens 
dæmónium, et illud erat mutum. 
Et cum ejecísset dæmónium, 
locútus est mutus, et admirátæ 
sunt turbæ. Quidam autem ex eis 
dixérunt: In Beélzebub, príncipe 
dæmoniórum, éjicit dæmónia. Et 

álii tentántes, signum de cælo 
quærébant ab eo. Ipse autem, ut 
vidit cogitatiónes eórum, dixit 
eis: Omne regnum in seípsum 
divísum desolábitur, et domus 
supra domum cadet. Si autem et 
sátanas in seípsum eivísus est, 
quómodo stabit regnum ejus? 
Quia dícitis, in Beélzebub me 
ejícere dæmónia. Si autem ego in 
Beélzebub ejício dæmónia: fílii 
vestri in quo ejíciunt? Ideo ipsi 
júdices vestri erunt. Porro si in 
dígito Dei ejício dæmónia: pro-
fécto pervénit in vos regnum Dei. 
Cum fortis armátus custódit átri-
um suum, in pace sunt ea, quæ 
póssidet. Si autem fórtior eo su-
pervéniens vícerit eum, univérsa 
arma ejus áuferet, in quibus noc-
fidébat, et spólia ejus distríbuet. 
Qui non est mecum, contra me 
est: et qui non cólligit mecum, 
dispérgit. Cum immúndus spíri-
tus exíerit de hómine, ámbulat 
per loca inaquósa, quærens ré-
quiem: et non invéniens, dicit: 
Revértar in domum meam, unde 
exívi. Et cum vénerit, ínvenit eam 
scopis mudátam, et ornátam. 
Tunc vadit, et assúmit septem 
álio spíritus secum, nequióres se, 
et ingréssi hábitant ibi. Et fiunt 
novíssima hóminis illíus pejóra 
prióribus. Factum est autem, cum 
hæc díceret: extóllens vocem 
quædam múlier de turba dixit 
illi. Beátus venter, qui te portávit, 
et úbera, quæ suxísti. At ille dixit:
f 


