
 

INTORITUS (Phil. 2,10–11) In 
nómine Jesu omne genu 
flectátur, cæléstium, terré-
strium, et infernórum : et 
omnis lingua confiteátur, 
quia Dóminus Jesus Christus 
in glória est Dei Patris. (Ps. 8, 
2) Dómine, Dóminus noster, 
quam admirábile est nomen 
tuum in univérsa terra! V. 
Glória. 
 
ORATIO – Deus, qui uni-
génitum Fílium tuum con-
stituísti humáni géneris 
Salvatórem, et Jesum vocári 
jussísti : concéde propítius, 
ut, cujus sanctum nomen 
venerámur in terris, ejus 
quoque aspéctu perfruámur 
in cælis. Per eúndem. 
 
LÉCTIO Actuum Apostoló-
rum (c. 4, 8-12). 
In diébus illis : Petrus, re-
plétus Spíritu Sancto, dixit:
Príncipes pópuli et senióres, 
audíte : Si nos hódie dijudi-
cámur in benefácto hóminis 
infírmi, in quo iste salvus 
factus est, notum sit ómnibus 
vobis, et omni plebi Israel : 
quia in nómine Dómini nostri

VSTUP (Filip 2, 10–11) Ve 
jménu Ježíšově nechť po-
kleká veškeré koleno, ne-
bešťanů, pozemšťanů i pe-
kelníků; a každý jazyk nechť 
vyznává, že Pán Ježíš Kristus 
v slávě jest Boha Otce. (Ž. 8, 
2) Hospodine, Pane náš, jak 
podivuhodné jest jméno tvé 
po vší zemi! V. Sláva Otci i 
Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
jednorozeného Syna svého 
ustanovil Spasitelem lidského 
pokolení a poručil Ježíšem 
zváti, uděl milostivě, aby-
chom toho, jehož svaté jméno 
uctíváme na zemi, také patře-
ní požívali v nebi. Skrze té-
hož Pána našeho. 
 
ČTENÍ ze Skutků apoštol-
ských (4, 8-12). 
V oněch dnech Petr, naplněn 
byv Duchem Svatým, řekl: 
Náčelníci lidu a starší, poslyš-
te: Jestliže my jsme dnes 
vyslýcháni pro dobrodiní na 
člověku nemocném, čím on 
jest uzdraven, budiž známo 
všem vám i všemu lidu 
israelskému: pro jméno Pána

divy; ty jediný jsi Bůh. 
Aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Všemohou-
cí, věčný Bože, který jsi nás 
stvořil a vykoupil, shlédni 
milostivě na přání naše a rač 
s přívětivou a dobrotivou 
tváří přijmouti obětování 
spasitelné oběti, kterou ke cti 
jména Syna tvého, Pána 
našeho Ježíše Krista, veleb-
nosti tvé přinášíme, abychom 
se v milosti tvé nám vlité pod 
ochranou slavného jména 
Ježíšova pro věčné před-
určení radovali, že jména 
naše zapsána jsou v nebi. 
Skrze téhož Pána našeho. 

mirábília : tu es Deus solus, 
allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Om-
nípotens ætérne Deus, qui 
creásti et redemísti nos, 
réspice propítius vota nostra : 
et sacrifícium salutáris hós-
tiæ, quod in honórem nómi-
nis Fílii tui, Dómini nostri 
Jesu Christi, majestáti tuæ
obtúlimus, plácido et benígno 
vultu suscípere dignéris; ut 
grátia tua nobis infúsa, sub 
glorióso nómine Jesu, ætérnæ 
prædestinatiónis título gau-
deámus nómina nostra scri-
pta esse in cælis. Per eúndem 
Dóminum nostrum. 
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jeho Ježíš, kterým bylo 
nazváno od Anděla, prve než 
se počalo v životě. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 85, 12 a 5)
Vyznávat tě budu, Pane, Bože 
můj, z celého srdce svého a 
oslavovat budu jméno tvé na 
věky, neboť ty, Pane, líbezný 
a něžný jsi a pln milo-
srdenství pro všecky, kdož 
tebe vzývají. Aleluja. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Po-
žehnání tvé, nejmilostivější 
Bože, jímž všecko stvoření 
žije, nechť posvětí, prosíme, 
tuto naši oběť, kterou ti 
přinášíme na oslavu jména 
Syna tvého, Pána našeho 
Ježíše Krista, aby se mohla 
velebnosti tvé líbiti ke chvále 
a nám prospěti k spáse.  
Skrze téhož Pána našeho 
Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 85, 9-10)
Všichni národové, kterékoli 
jsi stvořil, přijdou a klaněti se 
budou před tebou, Pane, a 
budou oslavovati tvé jméno, 
neboť veliký jsi ty a konající
di 

našeho Ježíše Krista Nazaret-
ského, kterého jste vy ukři-
žovali, kterého Bůh vzkřísil 
z mrtvých, pro ně stojí tento 
před vámi zdráv. On jest 
kámen, který byl zavržen od 
vás stavitelů, který se stal ka-
menem úhelným; a není v ni-
kom jiném spásy. Ba ani není 
pod nebem jiného jména da-
ného lidem, v němž bychom 
měli býti spaseni. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 105, 
47) Spas nás, Pane, Bože náš, 
a shromáždi nás z národů, 
abychom vyznávali jméno 
svaté tvé a honosili se slávou 
tvou. V. (Is. 63, 16) Tys, Pane, 
Otec náš a Vykupitel náš, od 
věčnosti jest jméno tvé.   
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 144, 21)
Chválu Páně hlásejte ústa má 
a všecko tělo blahoslav jméno 
svaté jeho. Aleluja. 
  
 
EVANGELIUM † Pokra-
čování sv. Evangelia podle 
Lukáše (2, 21). 
Za onoho času, když se 
naplnilo dní osm, aby Dítko
bylo obřezáno, nazvali jméno 
j 

Jesu Christi Nazaréni, quem 
vos crucifixístis, quem Deus 
suscitávit a mórtuis, in hoc 
iste astat coram vobis sanus. 
Hic est lapis, qui reprobátus 
est a vobis ædificántibus : qui 
factus est in caput ánguli : et 
non est in álio áliquo salus. 
Nec enim áliud nomen est 
sub cælo datum homínibus, 
in quo opórteat nos salvos 
fíeri. 
 
GRADUALE (Ps.105) Salvos 
fac nos, Dómine, Deus noster, 
et cóngrega nos de nati-
ónibus : ut confiteámur nómi-
ni sancto tuo, et gloriémur in 
glória tua. V. (Is. 63, 16) Tu, 
Dómine, Pater noster et Re-
démptor noster : a sǽculo no-
men tuum.  
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 144, 
21) Laudem Dómini lequétur 
os meum et benédicat omnis 
caro nomen sanctum ejus. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (2, 21).  
In illo témpore: Postquam 
consummáti sunt dies octo,
ut circumciderétur Puer :
VOC tum 

vocátum est nomen ejus 
Jesus, quod vocátum est ab 
Angelo, priúsquam in útero 
conciperétur. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 85, 12 et 
5) Confitébor tibi, Dómine, 
Deus meus, in toto corde 
meo, et glorificábo nomen 
tuum in ætérnum : quóniam 
tu, Dómine, suávis et mitis
es : et multæ misericóridæ 
ómnibus invocántibus te. 
Allelúja. 
 
SECRETA – Benedíctio tua, 
clementíssime Deus, qua 
omnis viget creatúra, 
sanctíficet, quǽsumus, hoc 
sacrifícium nostrum, quod ad 
glóriam nóminis Fílii tui, 
Dómini nostri Jesu Christi, 
offérimus tibi : ut majestáti 
tuæ placére possit ad laudem, 
et nobis profícere ad salútem. 
Per eúndem Dóminum nos-
trum. 
 
COMMUNIO (Ps. 85, 9-10)
Omnes gentes, quascúmque 
fecísti, vénient, et adorábunt 
coram te, Dómine, et glori-
ficábunt nomen tuum : quó-
niam magnus es tu, et fáciens
fácien 


