
   

 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 24, 17-18) 
De necessitátibus meis éripe 
me, Dómine: vide humilitá-
tem meam, et labórem me-
um, et dimítte ómnia peccáta 
mea. (Ps. ib. 1-2) Ad te, Dómi-
ne, levávi ánimam meam: 
Deus meus, in te confído, non 
erubéscam. V. Glória Patri, et 
Fílio, et Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Esto, Dómine, 
propítius plebi tuæ: et quam 
tibi facis esse devótam, 
benígno réfove miserátus 
auxílio. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
LÉCTIO Ezechiélis Prophétæ 
(18, 20-28). 
Hæc dicit Dóminus Deus: 
Anima, quæ peccáverit, ipsa 
moriétur. Fílius non portábit 
iniquitátem patris, et pater 
non portábit iniquitátem fílii. 
Justítia justi super eum erit, 
et impíetas ímpii erit super 
 

 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Žalm 24, 17-18) 
Vytrhni mne, Pane, z mých 
tísní. Popatř na mé pokoření 
a na útrapu mou, a odpusť 
všecky mé hříchy. (Žalm tamt. 
1-2) K tobě, Hospodine, 
zvedám duši svou. Bože můj, 
v tebe doufám, nedej, abych 
byl zahanben. V. Sláva Otci i 
Synu i Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Buď, Pane, 
milostiv svému lidu; a ježto 
jej sobě oddaným činíš, 
milostivě jej osvěž dobro-
tivou pomocí. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ z Proroka Ezechiela 
(18, 20-28). 
Toto praví Hospodin Bůh: 
Duše, která zhřeší, ta zemře. 
Syn neponese nepravosti 
otcovy, aniž otec ponese 
nepravosti synovy. Spra-
vedlnost spravedlivého bude 
přičtena jemu, bezbožnost 
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tohoto tajemství, Pane, nechť 
jsou i naše viny shlazeny i 
spravedlivá přání vyslyšena. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 
 
Modlitba za lid. – Modleme se. 
Pokořte hlavy své před 
Bohem. 
 
MODLITBA – Vyslyš nás, 
milosrdný Bože, a duším 
našim světlo své milosti 
ukaž. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

bezbožného bude tížiti jej. 
Bude-li však bezbožný činiti 
pokání ze všech hříchů 
svých, které činil, a bude-li 
šetřiti všech příkazů mých a 
činiti podle práva a spra-
vedlnosti, jistě živ bude a ne-
zemře. Všech nepravostí jeho, 
které činil, nevzpomenu; pro 
svou spravedlnost, kterou 
činil, živ bude. Zdali mám 
zálibu ve smrti bezbožného – 
praví Pán Bůh – a ne, aby se 
obrátil od cest svých a živ 
byl? Také však spravedlivý, 
odvrátí-li se od spravedlnosti 
své a bude-li činiti nepravost 
podle všech ohavností, které 
činívá bezbožný, zda-li bude 
živ? Na žádné spravedlivé 
skutky, které byl učinil, nebu-
de pamatováno; pro přestou-
pení, jehož se dopustil, a pro 
hřích svůj, který spáchal, pro 
ty zemře! A řekli jste: Cesta 
Hospodinova není správná. 
Slyšte tedy, rode Israelův: 
Cesta moje že není správná, a 
ne spíše vaše cesty jsou kři-
vé? Odvrátí-li se tedy sprave-
dlivý od své spravedlnosti a 
činiti bude nepravost, umře 
pro ni; pro nepravost, kterou 
páchal, umře. A bezbožný, 
 

eum. Si autem ímpius égerit 
pœniténtiam ab ómnibus 
peccátis suis, quæ operátus 
est, et custodíerit ómnia præ-
cépta mea, et fécerit judícium 
et justítiam: vita vivet et non 
moriétur. Ómnium iniquitá-
tum ejus, quas operátus est, 
non recordábor: in justítia su-
a, quam operátus est, vivet. 
Numquid voluntátis meæ est 
mors ímpii, dicit Dóminus 
Deus, et non ut convertátur a 
viis suis, et vivat? Si autem a-
vérterit se justus a justítia su-
a, et fécerit iniquitátem secú-
ndum omnes abominatiónes, 
quas operári solet ímpius, 
numquid vivet? omnes justí-
tiæ ejus, quas fécerat, non re-
cordabúntur: in prævaricatió-
ne, qua prævaricátus est, et in 
peccáto suo, quod peccávit, 
in ipsis moriétur. Et dixístis: 
Non est æqua via Dómini. 
Audíte ergo, domus Israel: 
Numquid via mea non est 
æqua, et non magis viæ vest-
ræ pravæ sunt? Cum enim 
avérterit se justus a justítia 
sua, et fécerit iniquitátem, 
moriétur in eis: in injustítia, 
quam operátus est, moriétur. 
Et cum avérterit se ímpius ab 
 

 

jus, Dómine, operatiónem 
mystérii, et vítia nostra 
purgéntur, et justa desidéria 
compleántur. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 
 
Super populum. – Orémus. 
Humiliáte cápita vestra 
Deo. 
 
ORATIO – Exáudi nos, 
miséricors Deus; et méntibus 
nostris grátiæ tuæ lumen 
osténde. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 



 

  

odvrátí-li se od své bezbož-
nosti, kterou páchal, a bude-li 
činiti podle práva a sprave-
dlnosti, ten vrátí duši své 
život. Ano, prohlédne-li a 
odvrátí-li se ode všech nepra-
vostí svých, které páchal, jistě 
živo bude a neumře, praví 
Pán všemohoucí. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 85, 2 a 
6) Bože můj, pomoz 
služebníku svému, jenž 
v tebe doufá. V. Vyslechni, 
Pane, modlitbu mou. 
 
TRAKTUS (Žalm 102, 10) 
Pane, nesplácej nám podle 
hříchů našich, kterých jsme se 
dopustili my, ani podle 
nepravostí našich. V. (Žalm 
78, 8-9) Pane, nevzpomínej 
nepravosti našich starých. 
Nechť rychle předejde nás 
milosrdenství tvé, neboť 
velice ubohými jsme se stali. 
V. (Před tímto veršem se 
pokleká.) Pomoz nám, Bože, 
Spáso naše, a pro slávu jména 
svého, Pane, vysvoboď nás a 
milostiv buď hříchům našim 
pro své jméno. 
 

prosíme, Pane, dary, které 
jsme ve své službě přinesli, a 
své dary milostivě posvěť. 
Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista. 
 
PREFACE – Věru hodno a 
spravedlivo jest, slušno a 
spasitelno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali Hos-
podine svatý, Otče vše-
mohoucí, věčný Bože, jenž 
tělesným postem neřesti 
potlačuješ, mysl povznášíš, 
ctnost uděluješ i odměny, 
skrze Krista, Pána našeho. 
Skrze něhož velebnost tvou 
chválí Anděle, koří se 
Panstva, chvějí se Mocnosti, 
nebesa a nebeské Síly, i svatí 
Serafové společným plesáním 
oslavují; s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, 
kteřížto u pokorném vy-
znávání pravíme: Svatý, 
svatý, svatý. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žalm 6, 11) 
Zahanbeni buďtež a zmateni 
všichni moji nepřátelé. Nechť 
se obrátí nazpět a jsou 
zahanbeni velmi rychle. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Účinkem 
 
 

mus, Dómine, múnera nostris 
obláta servítiis: et tua 
propítius dona sanctífica. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
 
PRÆFATIO – Vere dignum et 
justum est, æquum et salu-
táre, nos tibi semper, et 
ubíque grátias ágere: Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus. Qui corporáli 
jejúnio vítia cómprimis, men-
tem élevas, vírtútem largíris 
et prǽmia: per Christum, 
Dóminum nostrum. Per 
quem majestátem tuam lau-
dant Angeli, adórant Domi- 
natiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque Virtútes, 
ac beáta Séraphim, sócia 
exsultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras voces, 
ut admítti júbeas, depre-
cámur, súpplici confessióne 
dicéntes: Sanctus. 
 
COMMUNIO (Ps. 6, 11) 
Erubéscant et conturbéntur 
omnes inimíci mei: aver-
tántur retrórsum, et aru-
béscant valde velóciter. 
 
POSTCOMMUNIO – Per hu- 
 
 
 

impietáte sua, quam operátus  
est, et fécerit judícium et 
justítiam: ipse ánimam suam 
vivificábit. Consíderans enim, 
et avértens se ab ómnibus 
iniquitátibus suis, quas ope-
rátus est, vita vivet, et non 
moriétur, ait Dóminus omní-
potens. 
 
GRADUALE (Ps. 85, 2 et 6) 
Salvum fac servum tuum, 
Deus meus, sperántem in te. 
V. Auribus pércipe, Dómine, 
oratiónem meam. 
 
TRACTUS (Ps. 102, 10) Dómi-
ne, non secúndum peccáta 
nostra, quæ fécimus nos: 
neque secúndum iniquitátes 
nostras retríbuas nobis. V. 
(Psalm. 78, 8-9) Dómine, ne 
memíneris iniquitátum nos-
trárum antiquárum: cito antí-
cipent nos misericórdiæ tuæ, 
quia páuperes facti sumus 
nimis. V. (Ad hunc versum 
genuflectitur.) Adjuva nos, 
Deus, salutáris noster: et 
propter glóriam nóminis tui, 
Dómine, líbera nos: et propí-
tius esto peccátis nostris, 
propter nomen tuum. 



 

 

 

       

sobota. A proto židé řekli 
tomu, jenž se uzdravil: Jest 
sobota; není tobě dovoleno 
nosit lože své. Odpověděl 
jim: Ten, jenž mě uzdravil, mi 
řekl: Vezmi lože své a choď. 
Tedy otázali se ho: Kdo jest 
ten člověk, který ti řekl: 
Vezmi lože své a choď? Ten 
však, jenž byl uzdraven, 
nevěděl, kdo by to byl, neboť 
Ježíš se vzdálil od zástupu, 
jenž byl na místě. Potom 
nalezl ho Ježíš ve chrámě a 
řekl jemu: Hle, učiněn jsi 
zdráv, již nehřeš, aby se ti 
nepřihodilo něco horšího. 
Člověk ten odešel a oznámil 
Židům, že to byl Ježíš, jenž 
ho uzdravil. 
 
 
 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 102, 2 a 5) 
Chvalořeč, duše má, Hos-
podina a nezapomínej na 
žádné z dobrodiní jeho. A 
obnoví se mladost tvá jako 
orla. 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi, 
 

EVANGELIUM † Pokračová-
ní svatého Evangelia podle 
Jana (5, 1-15). 
Za onoho času byla slavnost 
židovská a Ježíš vstoupil do 
Jerusalema. Jest pak v Je-
rusalemě Bravní rybník, jenž 
hebrejsky slove Bethesda a 
má pět podloubí. V těch 
leželo veliké množství 
neduživců: slepých, kulha-
vých, ochrnulých, kteří čekali 
na pohnutí vody. Anděl Páně 
totiž sestupoval časem do 
rybníka a hýbal vodou. A 
kdo po hnutí vody první 
vstoupil do rybníka, býval 
uzdraven, ať byl stižen 
neduhem kterýmkoli. I byl 
tam jeden člověk, který byl 
nemocen třicet osm roků. 
Toho Ježíš uzřev ležeti a 
seznav, že to s ním trvá již 
dlouhý čas, řekl jemu: Chceš 
býti zdráv? Nemocný mu 
odpověděl: Pane, nemám 
člověka, aby, když se voda 
pohne, spustil mě do rybníka; 
když pak já jdu, jiný 
sestupuje přede mnou. Dí mu 
Ježíš: Vstaň, vezmi lože své a 
choď. A hned uzdravil se 
člověk ten; i vzal své lože a 
chodil. Byla však toho dne 
 

EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (5, 1-15). 
In illo témpore: Erat dies fes-
tus Judæórum, et ascéndit Je-
sus Jerosólymam. Est autem 
Jerosólymis Probática piscína, 
quæ cognominátur hebráice 
Bethsáida, quinque pórticus 
habens. In hi jacébat multitú-
do magna languéntium, cæ-
córum, claudórum, aridórum, 
exspectántium aquæ motum. 
Angelus autem Dómini des-
cendébat secúndum tempus 
in piscínam, et movebátur 
aqua. Et, qui prior descendís-
set in piscínam post motió-
nem aquæ, sanus fiébat a 
quacúmque detinebátur infir-
mitáte. Erat autem quidam 
homo ibi, trigínta et octo an-
nos habens in infirmitáte sua. 
Hunc cum vidísset Jesus ja-
céntem, et cognovísset, quia 
jam multum tempus habéret, 
dicit ei: Vis sanus fíeri? Res-
póndit ei lánguidus: Dómine, 
hóminem non hábeo, ut, cum 
turbáta fúerit aqua, mittat me 
in piscínam: dum vénio enim 
ego, álius ante me descéndit. 
Dicit ei Jesus: Surge, tolle gra-
bátum tuum, et ámbula. Et 
 

statim sanus factus est homo 
ille: et sústulit grabátum su-
um, et ambulábat. Erat autem 
sábbatum in die illo. Dicébant 
ergo Judæi illi, qui sanátus 
fúerat: Sábbatum est, non li-
cet tibi tóllere grabátum tu-
um. Respóndit eis: Qui me 
sanum fecit, ille mihi dixit: 
Tolle grabátum tuum, et ám-
bula. Interrogavérunt ergo 
eum: Quis est ille homo, qui 
dixit tibi: Tolle grabátum tu-
um, et ámbula? Is autem, qui 
sanus fúerat efféctus, nescié-
bat, quis esset. Jesus enim 
declinávit a turba constitúta 
in loco. Póstea invénit eum 
Jesus in templo, et dixit illi: 
Ecce, sanus factus es: jam noli 
peccáre, ne detérius tibi 
áliquid contíngat. Abiit ille 
homo, et nuntiávit Judǽis, 
quia Jesus esset, qui fecit eum 
sanum. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 102, 2 et 
5) Bénedic, ánima mea, 
Dómino, et noli oblivísci 
omnes retributiónes ejus: et 
renovábitur, sicut áquilæ, 
juvéntus tua. 
 
SECRETA – Súscipe, quǽsu- 
 

Při křtu sv. jsme také byli 
uzdraveni ode všech neduhů duše. 
Važme si tohoto zdraví a 
nemrzačme znovu krásu své duše, 
již jsme křtem získali. 


