
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 24, 1-3) Ad 
te levávi ánimam meam: De-
us meus, in te confído, non e-
rubéscam: neque irrídeant me 
inimíci mei: étenim univérsi, 
qui te exspéctant, non con-
fundéntur. (Psalm ib. 4) Vias 
tuas, Dómine, demónstra mi-
hi: et sémitas tuas édoce me. 
V. Glória Patri, et Fílio, et Spi-
rítui Sancto. 
 
ORATIO – Excita, quǽsu-
mus, Dómine, porténtiam tu-
am et veni: ut ab imminénti-
bus peccatórum nostrórum 
perículis, te mereámur proté-
gente éripi, te liberánte salvá-
ri. Qui vivis et regnas cum 
Deo Patre in unitáte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Žalm 24, 1-3) K tobě 
pozdvihuji duši svou; Bože 
můj, v tebe doufám, nedo-
pusť, abych byl zahanben a 
aby jásali nade mnou nepřá-
telé moji. Vždyť žádný, kdo 
v tebe doufá, zahanbení ne-
pozná. (Žalm tamt. 4) Cesty 
své mi ukaž, Hospodine, a po 
stezkách svých nauč mne 
choditi. V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Vzbuď, prosí-
me, Hospodine, moc svou a 
přijď, abychom si zasloužili 
z nebezpečí, jímž nás ohrožu-
jí naše hříchy, tvou záštitou 
vytrženi a tvým vykoupením 
spaseni býti. Jenž žiješ a 
kraluješ s Bohem Otcem. 

a aby jásali nade mnou ne-
přátelé moji. Vždyť žádný, 
kdo v tebe doufá, zahanbení 
nepozná. 
 
TICHÁ MODLITBA – Nechť 
nás tyto posvátné dary, Pane, 
mocnou silou zbaví poskvrn 
a přivedou čistší ke svému 
původci. Skrze Pána našeho. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žalm 84, 13)
Hospodin dá požehnání,         
a země naše vydá plod             
svůj. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Kéž se nám 
dostane, Pane, milosrdenství 
tvého uprostřed chrámu 
tvého, abychom se na příští 
slavnost svého vykoupení 
s náležitou připravovali 
úctou. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

rídeant me inimíci mei: 
étenim univérsi, qui te 
exspéctant, non confundén-
tur. 
 
SECRETA – Hæc sacra nos, 
Dómine, porténti virtúte 
mundátos ad suum fáciant 
purióres veníre princípium. 
Per Dóminum nostrum. 
 
COMMUNIO (Ps. 84, 13)
Dóminus dabit benignitátem: 
et terra nostra dabit fructum 
suum. 
 
POSTCOMMUNIO – Susci-
piámus, Dómine, miseri-
córdiam tuam in médio  
templi tui: ut reparatiónis 
nostræ ventúra sollémnia 
cóngruis honóribus præce-
dámus. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
 

První neděle adventní 

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

Věříme, že pro každého z nás nastane den Soudu: soukromý v okamžiku naší 
smrti a pak společný soud na konci světa. Bůh se nám ukáže ve vší své slávě a 
moci, před kterou se chvějí i andělé; jak bychom se tedy my slabí a hříšní 
tvorové nechvěli! Kdo však všecku svou naději vkládá ve svého Soudce, nemá 
se čeho báti! Modleme se pokorně se žalmistou, by nám Pán ukázal své cesty, 
aby náš život vústil do Jeho Království! Odevzdáme-li se do jeho vůle, bude nás 
svou mocí chrániti před následky našich hříchů, které by jinak ohrožovaly naši 
spásu. – 
Epištola: Denně se blíží chvíle příchodu Soudce! Teď ještě nám dopřává času 
k napravení našich provinění. Vstaňme tedy rychle ze spánku hříchů a 
opásejme se zbraněmi světla – ctnostmi! 
Evangelium: Den soudu bude hrozný pro ty, kdož naň nikdy nepomyslili, kdož 
sloužili peklu, světu nebo svých žádostem. Tehdy jejich pýcha dojde 
nevýslovně zdrcujícího pokoření. Bude je souditi ten, jehož oni odsoudili a o 
nějž nedbali. Pro dobré to však bude den vysvobození z časných běd a vstup do 
věčné radosti. Tehdy uvidí dobří i zlí, že Bůh splní všecky svoje sliby i hrozby. 



 

znamení na slunci a na měsíci 
i na hvězdách, a na zemi bu-
de úzkost mezi národy pro 
bezradnost nad hukotem mo-
ře a příbojů, takže lidé budou 
trnouti strachem a očekává-
ním těch věcí, které přijdou 
na veškeren okrsek zemský; 
neboť moci nebeské budou se 
pohybovati. A tehdy uvidí 
Syna člověka, an přichází v o-
blace s velikou mocí a veleb-
ností. Když pak se to počne 
díti, pohleďte vzhůru a po-
zdvihněte hlav svých, neboť 
se přibližuje vykoupení vaše. 
I pověděl jim podobenství: 
Patřte na fíkový strom a na 
všecko stromoví; když již na-
sazují ze sebe na plody, poz-
náváte, že blízko jest léto. Tak 
i vy, když uzříte, že se tyto 
věci dějí, vězte, že blízko jest 
království Boží. Amen pra-
vím vám, že nepomine poko-
lení toto, dokud se všecko 
nestane. Nebe a země pomi-
nou, ale slova má nepomi-
nou.                         Říká se Věřím. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 24, 1-3)
K tobě pozdvihuji duši svou; 
Bože můj, v tebe doufám, ne-
dopusť, abych byl zahanben 
ge 

ČTENÍ z listu sv. Pavla 
Apoštola k Římanům (13, 11-
14). 
Bratři! Víte, že jest čas, 
abychom již ze sna povstali; 
neboť nyní jest blíže naše 
spása, než byla, když jsme 
uvěřili. Noc pokročila, den 
pak se přiblížil. Odložme 
tedy skutky temnosti a 
oblecme se v odění světla. 
Jako ve dne počestně choď-
me: ne v hodování a opilství, 
ne v smilstvu a nestydato-
stech, ne ve sváru a závisti, 
nýbrž oblecte se v Pána Ježíše 
Krista. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 24, 3-
4) Žádný, kdo v tebe doufá, 
zahanbení nepozná, Pane. V. 
Seznam mne, Pane, s cestami 
svými a po stezkách svých 
nauč mne choditi. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 84, 8)
Ukaž nám, Pane, milo-
srdenství své a spasení své 
nám daruj. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lukáše 
(21, 25-33). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Budou 
gegg 

LÉCTIO Epístolæ beáti Pauli 
Apóstoli ad Romános. (c. 13, 
11-14). 
Fratres: Sciéntes, quia hora 
est jam nos de somno súrge-
re. Nunc enim própior est no-
stra salus, quam cum credídi-
mus. Nox præcéssit, dies au-
tem appropinquávit. Abjiciá-
mus ergo ópera tenebráru, et 
induámur arma lucis. Sicut in 
die honéste ambulémus: non 
in comessatiónibus et ebrietá-
tibus, non in cubílibus et im-
pudicítiis, non in contentióne 
et æmulatióne: sed induímini 
Dóminum Jesum Christum. 
 
GRADUALE (Ps. 24, 3-4)
Univérsi, qui te exspéctant, 
non confundéntur, Dómine. 
V. Vias tuas, Dómine, notas 
fac mihi: et sémitas tuas 
édoce me. 
Alellúja, allelúja. V. (Ps. 84, 8)
Osténde nobis, Dómine, mi-
sericórdiam tuam: et salutáre 
tuum da nobis. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Lucam (c. 21, 25-33). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Erunt signa in 
geg 

sole, et luna, et stellis, et in 
terris pressúra géntium præ 
confusióne sónitus maris et 
flúctuum; arescéntibus ho-
mínibus præ timóre et 
exspectatióne, quæ super-
vénient univérso orbi: nam 
virtútes cælórum move-
búntur: et tunc vidébunt 
Fílium hóminis veniéntem in 
nube cum potestáte magna, 
et majestáte. His autem fíeri 
incipiéntibus, respícite, et 
leváte cápita vestra: quóniam 
appropínquat redémptio 
vestra. Et dixit illis si-
militúdinem: Vidéte ficúl-
neam, et omnes árbores: cum 
prodúcunt jam ex se fru-
ctum, scitis, quóniam prope 
est æstas. Ita et vos cum 
vidéritis hæc fieri, scitóte, 
quóniam prope est regnum 
Dei. Amen dico vobis, 
quia non præteríbit generátio 
hæc, donec ómnia fiant. 
Cælum et terra transíbunt: 
verba autem mea non 
transíbunt.           Et dicitur Credo. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 24) Ad 
te levávi ánimam meam: 
Deus meus, in te confído,  
non erubéscam: neque ir-
hehh 


