
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITIUS (Is. 9, 6) Puer 
natus est nobis, et fílius datus 
est nobis: cujus impérium su-
per húmerum ejus: et vocábi-
tur nomen ejus magni consílii 
Angelus. (Ps. 97, 1) Cantáte 
Dómino cánticum novum: 
quia mirabília fecit. V. Glória 
Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Deus, qui salútis 
ætérnæ,  beátæ Maríæ virgi-
nitáte fecúnda, humáno géne-
ri prǽmia præstitísti: tríbue, 
quǽsumus; ut ipsam pro no-
bis intercédere sentiámus, per 
quam merúimus auctórem 
vitæ suscípere, Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fí-
lium tuum: Qui tecum vivit. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Isaiáš 9, 6) Děťátko 
narodilo se nám a Syn dán 
jest nám, jehož knížetství 
spočívá na rameni jeho; a 
slouti bude jeho jméno Anděl 
veliké rady. (Ž. 97, 1) Pějte 
Hospodinu píseň novou, 
neboť zázračné učinil věci. V. 
Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
plodným panenstvím blaho-
slavené Marie lidskému po-
kolení udělil dar věčné spásy, 
dej, prosíme, abychom poci-
ťovali, že se za nás přimlouvá 
ta, skrze niž jsme zasloužili 
obdržeti původce života, Pá-
na našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého, jenž s tebou žije. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 

ho Ježíše Krista, Syna tvého, 
jenž s tebou žije a kraluje. 

Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum. 

Oktáv Narození Páně (Obřezání Páně – Nový rok) 

V elektronické podobě najdete na www.krasaliturgie.cz → Ke stažení → 
Texty ke mši svaté 

Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a 
poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od 
Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté. 
Dnes se slaví přešťastný okamžik, ve kterém Kristu bylo dáno jméno Ježíš, 
které jest nejsladším jménem na nebi i na zemi. Vstupme na rtech s ním do 
Nového roku a poznáme, jakou mocí krotí peklo a otvírá nebe! 
I Panna Maria má velké účastenství na dnešní slavnosti; Církev svatá velebí její 
panenské mateřství, které bylo hodno státi se božským mateřstvím. 
Epištola: Dnes, kdy se začíná nový občanský rok, jsou slova Epištoly vážným 
napomenutím, abychom dobře využili času, jehož nám Bůh k našemu 
posvěcení dopřává. 
Evangelium: Spasitel podrobuje se bolesti obřezání, aby nám zasloužil milost 
k obřezání našich srdcí – tím, že z nich odstraníme všechnu nepravost. 



 

Lukáše (2, 21). 
Za onoho času, když se 
naplnilo dní osm, aby Dítko
bylo obřezáno, nazvali jméno
jeho Ježíš, kterým bylo 
nazváno od Anděla, prve než 
se počalo v životě. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 88, 12 a 
15) Tvá jsou nebesa a tvá jest 
země, okrsek zemský a náplň 
jeho ty jsi založil; spra-
vedlnost a právo jsou zákla-
dem tvého trůnu. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dary 
naše, prosíme, Pane, i 
modlitby přijmi a nebeskými 
tajemstvími nás očisť i 
milostivě vyslyš. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žalm 97, 3)
Všechny končiny země vidě-
ly spásu Boha našeho. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Toto 
přijímání, Pane, nechť nás 
očistí od viny a na přímluvu 
Panny Bohorodičky Marie 
učiní účastnými nebeského 
léku. Skrze téhož Pána naše-

Apoštola k Titovi (2, 11-15). 
Nejmilejší! Ukázala se milost 
Boha, Spasitele našeho, všem 
lidem, učíc nás, abychom 
odřeknouce se bezbožnosti a
světských žádostí, střízlivě a 
spravedlivě a pobožně byli
živi na tomto světě, očeká-
vajíce blahou naději a pří-
chod slávy velikého Boha a 
Spasitele našeho Ježíše Krista, 
jenž dal sebe samého za nás, 
aby nás vykoupil od všeliké 
nepravosti a očistil si lid pří-
jemný, jenž by byl horlitelem 
dobrých skutků. Tak mluv a 
napomínej v Kristu Ježíši, 
Pánu našem. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 97, 3-4 
a 2) Viděly všechny končiny 
země spásu Boha našeho. 
Plesejte Bohu všecky kraje. V. 
Ohlásil Hospodin spásu 
svou; před zraky národů 
zjevil spravedlnost svou. 
Aleluja, aleluja. V. (Žid. 1, 1-
2) Mnohým způsobem kdysi 
mluvil Bůh k Otcům skrze 
Proroky; nejposléze v těchto 
dnech k nám mluvil skrze 
Syna. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokra-
čování sv. Evangelia podle 

Apóstoli ad Titum (2, 11-15). 
Caríssime: Appáruit grátia 
Dei Salvatóris nostri ómnibus 
homínibus, erúdiens nos, ut, 
abnegántes impietátem et sæ-
culária desidéria, sóbrie et 
juste et pie vivámus in hoc
sǽculo, exspectántes beátam 
spem et advéntum glóriæ 
magni Dei et Salvatóris nostri 
Jesu Christi: qui dedit semet-
ípsum pro nobis, ut nos redí-
meret ab omni iniquitáte, et 
mundáret sibi pópulum acce-
ptábilem, sectatórem bonó-
rum óperum. Hæc lóquere et 
exhortáre: in Christo Jesu, 
Dómino nostro. 
 
GRADUALE (Psalm 97, 3-4 et 
2) Vidérunt omnes fines terræ
salutáre Dei nostri: jubiláte 
Deo, omnis terra. V. Notum 
fecit Dóminus salutáre suum: 
ante conspéctum géntium 
revelávit justítiam suam. 
Allelúja, allelúja. V. (Hebr. 1, 
1 et 2) Multifárie olim Deus 
loquens pátribus in Prophé-
tis, novíssime diébus istis lo-
cútus est nobis in Fílio. Al-
lelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 

Lucam (2, 21).  
In illo témpore: Postquam 
consummáti sunt dies octo,
ut circumciderétur Puer: vo-
cátum est nomen ejus Jesus, 
quod vocátum est ab Angelo, 
priúsquam in útero concipe-
rétur. 
 
OFFERTORIUM (Psalm 88)
Tui sunt cæli, et tua est terra: 
orbem terrárum, et plenitúdi-
nem ejus tu fundásti: justítia 
et judícium præparátio sedis 
tuæ. 
 
SECRETA – Munéribus nos-
tris, quǽsumus, Dómine, pre-
cibúsque suscéptis: et cælésti-
bus nos munda mystériis, et 
cleménter exáudi. Per Dó-
minum nostrum. 
 
Preface a communicantes vánoční. G 
 
COMMUNIO (Ps. 97, 3)
Vidérunt omnes fines terræ 
salutáre Dei nostri. 
 
POSTCOMMUNIO – Hæc 
nos commúnio, Dómine, pur-
get a crímine: et, intercedénte 
beáta Vírgine Dei Genitríce 
María, cæléstis remédii fáciat 
esse consórtes. Per eúndem 


