
   

INTROITUS (Ps. 30, 10, 16 et 
18) Miserére mihi, Dómine, 

quóniam tríbulor: líbera me, 
et éripe me de mánibus 
inimicórum meórum, et a 
persequéntibus me: Dómine, 
non confúndar, quóniam 
invocávi te. (Ps. ib. 2) In te, 

Dómine, sperávi, non con-
fúndar in ætérnum: in justí-
tia tua líbera me. Miserére 
mihi, Dómine, quóniam 
tríbulor. 
 
ORATIO – Profíciat, quǽsu-
mus, Dómine, plebs tibi di-
cáta piæ devotiónis afféctu: 
ut, sacris actiónibus erudíta, 
quanto majestáti tuæ fit grá-
tior, tanto donis potióribus 
augeátur. Per Dóminum 
nostrum. 
 
LÉCTIO Jeremíæ Prophétæ 
(18, 18-23). 

In diébus illis: Dixérunt ímpii 
Judǽi ad ínvicem: Veníte, et 
cogitémus cotra justum cogi-
tatiónes: non enim períbit lex 
a sacerdóte, neque consílium 
a sapiénte, nec sermo a pro-
phéta: veníte, et percutiámus 
eum lingua, et non attendá- 
 

 

VSTUP (Žalm 30, 10, 16 a 18) 

Smiluj se nade mnou, Pane, 
neboť je mi úzko. Vysvoboď 
mne a vytrhni mne z rukou 
mých nepřátel a mých proná-
sledovatelů. Hospodine, ať 
nejsem zahanben, neboť jsem 
tě vzýval. (Ž. tamt. 2) V tebe 

jsem Pane doufal, ať nejsem 
na věky zahanben. Pro spra-
vedlnost svou mne vysvo-
boď. Smiluj se nade mnou, 
Pane. 
 
MODLITBA – Nechť prospí-
vá, prosíme, Pane, posvěcený 
tobě lid ve vroucnosti zbožné 
oddanosti, aby, vzdělán jsa 
posvátnými úkony, čím 
milejší se stává tvé veleb-
nosti, tím většími byl obo-
hacen dary. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z Proroka Jeremiáše 
(18, 18-23). 

V těch dnech pravili bezbožní 
Židé vespolek: Pojďte a vy-
mysleme si proti spravedlivé-
mu plány; nemůžeť pozbýti 
zákona kněžstvo, ani mudrci 
rady, ni proroci řeči. Pojďte a 
ubijme ho jazykem, nemějme 
pozoru, ať mluví cokoli! Po- 
 
 

  Sobota po neděli Smrtelné 

 

 



  

to u pokorném vyznávání 
pravíme: Svatý, svatý, 
svatý… 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nasyceni 
jsouce štědrostí božského 
daru, prosíme, Pane, Bože 
náš, abychom účastenstvím 
na něm stále žili. Skrze Pána 
našeho. 
 
Modlitba za lid. – Modleme se. 

Pokořte hlavy své před 
Bohem. 
 
MODLITBA – Nechť pravice 
tvá, prosíme, Pane, lid tvůj 
vroucně prosící chrání a 
očištěný laskavě vyučí, aby 
nynější útěchou k budoucím 
statkům směřoval. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 

 

zoruj mne, Hospodine, a slyš 
hlas mých protivníků! Má být 
odplaceno zlým za dobré, že 
mi vykopali jámu? Vzpomeň, 
že jsem před tebou stával, 
abych se za ně přimlouval a 
hněv tvůj bych odvrátil od 
nich! Proto dej syny jejich na 
pospas hladu a učiň, aby 
padli do rukou meče; ženy 
jejich bez dětí buďtež a 
vdovami, muži jejich ať jsou 
zbiti smrtí, jinoši jejich zbodá-
ni mečem v boji! Ať se rozlé-
há nářek z jejich domů, neboť 
přivedeš na ně lupiče náhle; 
vykopaliť jámu, aby mne la-
pili, a mým nohám tajně na-
kladli osidel. Ale tobě, Hos-
podine, je známo vše, co si na 
mne smyslili, abych umřel; 
nenech bez trestu nepravosti 
jejich a hřích jejich nebuď 
před tebou shlazen; nechať 
padají před obličejem tvým, 
v době hněvu svého s nimi 
nalož, Pane, Bože náš! 
 
 
 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Žalm 34) 

Smiřlivě se mnou mluvívali 
 

mus ad univérsos sermónes 
ejus. Atténde, Dómine, ad 
me, et audi vocem adversari-
órum meórum. Numquid 
rédditur pro bono malum, 
quia fodérunt fóveam ánimæ 
meæ? Recordáre, quod stéte-
rim in conspéctu tuo, ut ló-
querer pro eis bonum, et a-
vérterem indignatiónem tu-
am ab eis. Proptérea da fílios 
eórum in famem, et deduc 
eos in manus gládii: fiant u-
xóres eórum absque líberis, et 
víduæ: et viri eárum interfici-
ántur morte: júvenes eórum 
confodiántur gládio in prœli-
o. Audiátur clamor de dómi-
bus eórum: addúces enim su-
per eos latrónem repénte: 
quia fodérunt fóveam, ut cá-
perent me, et láqueos abscon-
dérunt pédibus meis. Tu au-
tem, Dómine, scis omne con-
sílium eórum advérsum me 
in mortem: ne propitiéris ini-
quitáti eórum, et peccátum e-
órum a fácie tua non deleá-
tur. Fiant corruéntes in con-
spéctu tuo, in témpore furóris 
tui abútere eis, Dómine, Deus 
noster. 
 
GRADUALE (Psalm. 34, 20 et 
22) Pacífice loquebántur mihi 
 

beas, deprecámur, súpplici 
confessióne dicéntes: Sanctus, 
sanctus, sanctus… 
  
POSTCOMMUNIO – Divíni 
múneris largitáte satiáti, 
quǽsumus, Dómine, Deus 
noster; ut hujus semper 
participatióne vivámus. Per 
Dóminum nostrum. 
 
Super populum. – Orémus. 

Humiliáte cápita vestra 
Deo. 
 
ORATIO – Tueátur, quǽsu-
mus, Dómine, déxtera tua pó-
pulum deprecántem: et puri-
ficátum dignánter erúdiat; ut, 
consolatióne præsénti, ad 
futúra bona profíciat. Per 
Dóminum nostrum. 
 

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

Při posledním Soudu bude jednou nad 
bezbožným vyřčen rozsudek, jehož 
předzvěstí je tato kletba Jeremiášova, 
jenž je předobrazem mučeného Krista. 
Náprava pak již nebude možna. 
 



 

  

moji nepřátelé, ale svou 
nenávistí mi byli obtížni. V. 
Viděl jsi to, Pane; nemlč a 
nevzdaluj se ode mne. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 
(12, 10-36). 

Za onoho času velekněží se 
uradili, aby usmrtili i Lazara, 
neboť mnoho Židů odcházelo 
pro něho a věřili v Ježíše. 
Druhého dne zástup četný, 
který byl přišel na slavnost, 
uslyšev, že Ježíš jde do 
Jerusalema, nabral ratolestí 
palmových a vyšli naproti 
němu a volali: Hosanna, 
požehnaný, jenž se bere ve 
jménu Páně Král israelský! 
Ježíš pak naleznuv oslátko, 
vsedl na ně, jakož je psáno: 
Neboj se, dcero sionská: hle, 
Král tvůj se bere, sedě na 
oslátku. Tomu nesrozuměli 
zprvu učedníci jeho, ale když 
Ježíš byl oslaven, tu 
rozpomenuli se, že to bylo o 
něm psáno a že to učinili 
jemu. Tedy vydával o něm 
svědectví zástup, který byl 
s ním, když Lazara vyvolal 
z hrobu a vzkřísil ho 
z mrtvých. Proto i naproti mu 
vyšel zástup, neboť slyšeli, že 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Od 
všech vin a nebezpečí, pro-
síme, Pane, milostivě osvo-
boď nás, jimž jsi popřál býti 
tak velkého tajemství účast-
níky. Skrze Pána našeho. 
 
PREFACE – Věru hodno a 
spravedlivo jest, slušno a 
spasitelno, abychom ti vždy a 
všude díky vzdávali 
Hospodine svatý, Otče 
všemohoucí, věčný Bože, jenž 
jsi spásu pokolení lidského 
na dřevě Kříže založil, aby, 
odkud smrt vzešla, odtud 
život povstal, a aby ten, jenž 
na dřevě zvítězil, na dřevě 
též byl přemožen, skrze té-
hož Krista, Pána našeho. Skr-
ze něhož velebnost tvou 
chválí Andělé, koří se Pan-
stva, chvějí se Mocnosti, ne-
besa a nebeské Síly, i svatí 
Serafové společným plesáním 
oslavují; s nimiž rač, prosíme, 
připustiti i hlasy naše, kteříž- 
 

non vos ténebræ comprehén-
dant: et qui ámbulat in téne-
bris, nescit quo vadat. Dum 
lucem habétis, crédite in 
lucem: ut fílii lucis sitis. Hæc 
locútus est Jesus: et ábiit, et 
abscóndit se ab eis. 
 
SECRETA – A cunctis nos, 
quǽsumus, Dómine, reátibus 
et perículis propitiátus absól-
ve: quos tanti mystérii tríbuis 
esse consórtes. Per Dóminum 
nostrum. 
 
PRÆFATIO – Vere dignum et 
justum est, æquum et 
salutáre, nos tibi semper, et 
ubíque grátias ágere: Dómine 
sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus. Qui salútem 
humáni géneris in ligno 
Crucis constituísti: ut, unde 
mors oriebátur, inde vita 
resúrgeret: et, qui in ligno 
vincébat, in ligno quoque 
vincerétur: per Christum, Dó-
minum nostrum. Per quem 
majestátem tuam laudant An-
geli, adórant Dominatiónes, 
tremunt Potestátes. Cæli, cæ-
lorúmque virtútes, ac beáta 
Séraphim sócia exsultatióne 
concélebrant. Cum quibus et 
nostras voces, ut admítti jú- 
  

inimíci mei: et in ira molésti 
erant mihi. V. Vidísti, 
Dómine, ne scíleas: ne 
discédas a me. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (12, 10-36). 

In illó témpore: Cogitavérunt 
príncipes sacerdótum, ut et 
Lázarum interfícerent: quia 
multi propter illum abíbant 
ex Judǽis, et credébant in 
Jesum. In crástinum autem 
turba multa quæ vénerat ad 
diem festum cum audíssent, 
quia venit Jesus Jerosó-
lymam, accepérunt ramos 
palmárum, et processérunt 
óbviam ei, et clamábant: Ho-
sánna, benedíctus, qui venit 
in nómine Dómini, Rex Is-
rael. Et invénit Jesus aséllum, 
et sedit super eum, sicut 
scriptum est: Noli timére, fília 
Sion: ecce, Rex tuus venit 
sedens super pullum ásinæ. 
Hæc non rognovérunt discí-
puli ejus primum: sed quan-
do glorificátus est Jesus, tunc 
recordáti sunt, quia hæc erant 
scripta de eo: et hæc fecérunt 
ei. Testimónium ergo perhib-
ébat turba quæ erat cum eo, 
quando Lázarum vocávit de 
 

pakli po přesném poznání svých 
povinností se nestaráme o to, co 
Kristus od nás požaduje? Kolik 
zázraků jest ještě zapotřebí? 



 

 

 

       

s nebe: Oslavil jsem a ještě 
oslavím. A lid, který tu stál a 
to slyšel, pravil, že zahřmělo 
a jiní pravili: Anděl mluvil 
k němu. Ježíš odpověděl a 
řekl: Ne pro mne přišel ten 
hlas, nýbrž pro vás. Nyní jest 
soud nad světem, nyní bude 
kníže toho světa ven vyvržen. 
A já, budu-li povýšen od 
země, potáhnu všechno 
k sobě. To pak pravil 
naznačuje, jakou smrtí měl 
zemříti. Zástup odpověděl 
jemu: My jsme slyšeli ze 
zákona, že Kristus zůstává na 
věky; i kterak ty pravíš: Musí 
povýšen býti Syn člověka? 
Kdo jest tento Syn člověka? 
Ježíš tedy řekl jim: Ještě 
krátký čas jest světlo mezi 
vámi. Choďte, pokud máte 
světlo, aby vás nezachvátila 
tma; a kdo chodí ve tmě, 
neví, kam jde. Dokud máte 
světlo, věřte ve světlo, abyste 
byli syny světla. To pověděl 
Ježíš; a odešed skryl se před 
nimi. 
 

 

 

 

ten div učinil. Tu řekli 
fariseové mezi sebou: Vidíte, 
že nic neprospíváme? Hle, 
celý svět odešel za ním. Byli 
pak někteří pohané mezi 
těmi, kteří nahoru vystoupili, 
aby se klaněli o slavnosti. Ti 
přistoupili k Filipovi, který 
pocházel z Betsaidy gali-
lejské, a žádali ho řkouce: 
Pane, přejeme si viděti Ježíše. 
Filip šel a řekl to Ondřejovi, 
Ondřej zas a Filip pověděli to 
Ježíšovi. Ježíš pak odpověděl 
jim řka: Přišla hodina, aby 
oslaven byl Syn člověka. 
Amen, amen, pravím vám, 
nezemře-li zrno pšeničné, jež 
padlo do země, zůstává 
samotno; zemře-li však, 
přináší mnoho užitku. Kdo 
miluje život svůj, ztratí jej, a 
kdo nenávidí život svůj na 
tomto světě, k životu věč-
nému zachová jej. Slouží-li mi 
kdo, následuj mne, a kde 
jsem já, tam bude i služebník 
můj. Bude-li mi kdo sloužiti, 
poctí jej Otec můj. Nyní duše 
má jest zkormoucena. A co 
dím? Otče, vysvoboď mě z té 
hodiny. Avšak proto jsem 
přišel na tu hodinu. Otče, 
oslav jméno své. I přišel hlas 
 

 

monuménto, et suscitávit 
eum a mórtuis. Proptérea et 
obviam venit ei turba: quia 
audiérunt eum fécisse hoc 
signum. Pharisǽi ergo dixé-
runt ad semetípsos: Vidétis, 
quia nihil profícimus? Ecce, 
mundus totus post eum ábiit. 
Erant autem quidam gentíles 
ex his, qui ascénderant, ut 
adorárent in die esto. Hi ergo 
accessérunt ad Philíppum, 
qui erat a Bethsáida Galilǽæ: 
et rogábant eum, dicéntes: 
Dómine, vólumus Jesum 
vidére. Venit Philíppus, et di-
cit Andréæ: Andréas rursum 
et Philíppus dixérunt Jesu. Je-
sus autem respóndit eis, di-
cens: Venit hora, ut clarifi-cé-
tur Fílius hóminis. Amen, a-
men, dico vobis, nisi granum 
fruménti cadens in terram, 
mórtuum fúerit, ipsum so-
lum manet: si autem mórtu-
um fúerit, multum fructum 
affert. Qui amat ánimam su-
am, perdet eam: et qui odit 
ánimam suam in hoc mundo, 
in vitam ætérnam custódit 
eam. Si quis mihi minístrat, 
me sequátur: et ubi sum ego, 
illic et miníster meus erit. Si 
quis mihi ministráverit, ho- 
 
 

norificábit eum Pater meus. 

Nunc ánima mea turbáta est. 

Et quid dicam? Pater, salvífi-

ca me ex hac hora. Sed prop-

térea veni in horam hanc. Pa-

ter, clarífica nomen tuum. 

Venit ergo vox de cælo: Et 

clarificávi, et íterum clarificá-

bo. Turba ergo, quæ stabat et 

audíerat, dicébat tonítruum 

esse factum. Alii dicébat: An-

gelus ei locútus est. Respón-

dit Jesus et dixit: Non propter 

me hæc vox venit, sed prop-

ter vos. Nunc judícium est 

mundi: nunc princeps hujus 

mundi ejiciétur foras. Et ego 

si exaltátus fúero a terra, óm-

nia traham ad meípsum. 

(Hoc autem dicébat, signífi-

cans qua morte esset moritú-

rus.) Respóndit ei turba: Nos 

audívimus ex lege, quia 

Christus manet in ætérnum: 

et quómodo tu dicis: Opórtet 

exaltári Fílium hóminis? Quis 

est iste Fílius hóminis? Dixit 

ergo eis Jesus: Adhuc módi-

cum lumen in vobis est. Am-

buláte dum lucem habétis, ut 

 

Kristus zázraky dokazoval své 
nebeské poslání. Zloba fariseů byla 
však tak zaslepená, že si těchto 
důkazů nevšímali. Znali pouze jeden 
cíl: zničit nenáviděného posla Božího. 
– Neděláme snad něco podobného, 
 


