
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Apoc. 5, 12; 1, 6)
Dignus est Agnus, qui 
occísus est, accípere virtú-
tem, et divinitátem, et sapi-
éntiam, et fortitúdinem, et 
honórem. Ipsi glória et im-
périum in sǽcula. (Ps. 71, 1)
Deus, judícium tuum Regi 
da: et justítiam tuam Fílio
Regis. V. Glóna Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Omnípotens 
sempitérne Deus, qui in di-
lécto Fílio tuo, universórum 
Rege, ómnia instauráre vo-
luísti: concéde propítius; ut 
cunctæ famíliæ géntium, 
peccáti vúlnere disgregátæ, 
ejus suavíssimo subdántur 
império: Qui tecum vivit.  
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Colossénses (1, 
12-20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Zjevení sv. Jana 5, 12; 
1, 6) Hoden jest Beránek, jenž 
byl zabit, aby přijal moc, 
Božství, moudrost, sílu a čest. 
Jemu sláva a vláda na věky. 
(Ž. 71, 1) Bože, dej svůj soud 
Králi; Synu královskému své 
soudcovství. V. Sláva Otci i 
Synu i Duchu Svatému, jakož 
bylo na počátku.  
 
MODLITBA – Všemohoucí 
věčný Bože, jenž jsi chtěl 
všecko obnoviti v milovaném 
svém Synu, Králi veške-
renstva, uděl milostivě, aby 
všecky rodiny národů, 
rozdvojené ranou hříchu, 
poddaly se jeho něžné vládě. 
Jenž s tebou žije.  
 
ČTENÍ Z listu svatého Pavla 
Apoštola ke Kolossenským 
(1, 12-20). 

dě. Každý, kdo je z pravdy, 
slyší hlas můj. 
 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 2, 8) Po-
žádej mne, a dám ti národy 
ve tvé dědictví, a v majetek
tvůj končiny země. 
 
TICHÁ MODLITBA – Obětu-
jeme ti, Pane, dar na usmíření 
s lidstvím; popřej, prosíme, 
aby ten, jejž touto svátostí 
obětujeme, udělil všem 
národům dary jednoty a 
míru, Ježíš Kristus, Syn tvůj, 
Pán náš, jenž s tebou žije a 
kraluje v jednotě Ducha 
Svatého Bůh.  
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 28, 10 a 11)
Pán bude trůnit na věčnosti 
jako Král; mírem požehná 
Pán svůj lid.  
 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Dosáhnu-
vše pokrmu nesmrtelnosti, 
prosíme, Pane, abychom my, 
kteří se honosíme, že 
sloužíme pod praporem 
Krista Krále, mohli s ním 
věčně vládnouti na nebeském 
stolci. Jenž s tebou žije. 

ad hoc veni in mundum, ut 
testimónium perhíbeam veri-
táti: omnis, qui est ex veritáte, 
audit vocem meam. 
 
OFFERTORIUM – Póstula a 
me, et dabo tibi gentes here-
ditátem tuam, et possessió-
nem tuam términos terræ. 
 
SECRETA – Hóstiam tibi, 
Dómine, humánæ reconci-
liatiónis, offérimus: præsta, 
quǽsumus; ut, quem sacri-
fíciis præséntibus immolá-
mus, ipse cunctis géntibus 
unitátis et pacis dona con-
cédat, Jesus Christus Fílius 
tuus, Dóminus noster: Qui 
tecum vivit.  
 
COMMUNIO (Ps. 28, 10 et 
11) Sedébit Dóminus Rex 
in ætérnum: Dóminus be-
nedícet pópulo suo in 
pace. 
 
POSTCOMMUNIO – Im-
mortalitátis alimóniam 
consecúti, quǽsumus, Dó-
mine: ut, qui sub Christi 
Regis vexíllis militáre gló-
riámur, cum ipso, in cæ-
lésti sede, júgiter regnáre 
possímus: Qui tecum vivit. 

Svátek Ježíše Krista-Krále 
 
Zavedením tohoto svátku skončil papež Pius XI. slavně jubilejní rok 1925. 
Připomenul tak pro všecky věky královská práva Kristova na celý svět, na 
všecka stvoření, na všecko, co je na nebi i na zemi. Tento svátek je plamenným 
protestem proti laicismu a liberalismu, jenž zbožňuje stát a přehlíží autoritu 
Boží a Církve, která stojí nad veškerou mocí světskou. Podřizujeme se také celí 
jeho nekonečné a něžné vládě? 
Epištola: Všecko bylo stvořeno skrze Krále a pro Krále ze všech 
nejdobrotivějšího a nejmocnějšího. Podrobujme se jeho něžné vládě, aby nás 
nemusila trestat jeho nekonečná spravedlnost. 
Evangelium: Kristus sám sebe prohlásil králem. Jej chápou jenom ti, kdo jsou 
z pravdy, jenom ti, kteří hledají čistou pravdu, nálézají i jej. 



 

Vládnouti bude od moře k 
moři, od řeky ke končinám 
okrsku zemského. V. Klaněti 
se mu budou všichni králové 
země; všichni národové mu 
budou sloužit. 
Aleluja, aleluja. V. (Dan. 7, 1 
4) Vláda jeho je věčná vláda, 
která nebude odňata; a krá-
lovství jeho je království, jež 
se nerozpadne. Aleluja.  
 
EVANGELIUM †  Pokračo-
vání sv. Evange1ia podle Jana 
(18, 33-37).  
Za onoho času řekl Pilát k 
Ježíšovi: Ty jsi král židovský? 
Ježíš odpověděl: Sám od sebe 
to pravíš, či jiní pověděli ti o 
mně? Pilát odpověděl: Zdali 
jsem já Žid? Národ tvůj a 
velekněží vydali mi tebe. Co 
jsi učinil? Ježíš odpověděl: 
Království mé není z tohoto 
světa. Kdyby z tohoto světa 
bylo království mé, služebníci 
moji bránili by, abych nebyl 
vydán Židům; ale království 
mé není odtud. I řekl mu 
Pilát: Tedy králem jsi ty? Ježíš 
odpověděl: Ano, já jsem král. 
Já jsem se k tomu narodil a 
proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví prav-
geg 

Bratři! Děkujeme Bohu Otci, 
který nás učinil hodny, aby-
chom měli účast v podíle vě-
řících ve světle. On nás vytrhl 
z moci temnosti a přeložil do 
království milovaného Syna 
svého. V něm máme vy-
koupení skrze krev jeho, 
odpuštění hříchů: On jest 
obraz Boha neviditelného, 
prvorozenec všeho tvorstva. 
Neboť v něm bylo stvořeno 
všecko na nebi i na zemi, 
viditelné i neviditelné; buď 
že jsou to Trůnové nebo 
Panstva, nebo Knížetstva, 
nebo Mocnosti; všecko je 
stvořeno skrze něho a pro 
něho. A on je přede vším a 
všecko v něm stojí. A on je 
hlavou těla Církve, neboť on 
jest počátek, prvorozenec z
mrtvých vstalých, aby ve 
všem on měl přednost. Neboť 
se zalíbilo Otci, aby v něm 
přebývala všechna plnost a 
aby skrze něho smířil vše-
cko s sebou, uveda v pokoj 
skrze krev kříže jeho i co 
jest na zemi i co jest v ne-
bi v Kristu Ježíši, Pánu 
našem.  
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 71) 
geg 

Fratres: Grátias ágimus Deo 
Patri, qui dignos nos fecit in 
partem sortis sanctórum in 
lúmine: qui erípuit nos de po-
testáte tenebrárum, et tráns-
tulit in regnum Fílii dilectió-
nis suæ, in quo habémus re-
demptiónem per sánguinem 
ejus, remissiónem peccató-
rum: qiu est imágo Dei invisí-
bilis, primogénitus omnis cre-
atúræ: quóniam in ipso cón-
dita sunt univérsa in cælis et 
in terra, visibília et invisibília, 
sive Throni, sive Dominatió-
nes, sive Principátus, sive Po-
testátes: ómnia per ipsum, et 
in ipso creáta sunt: et ipse est 
ante omnes, et ómnia in ipso 
constant. Et ipse est caput 
córporis Ecclésiæ, qui est 
princípium, primogénitus ex 
mórtuis: ut sit in ómnibus ip-
se primátum tenens; quia in 
ipso complácuit omnem ple-
nitúdinem inhabitáre; et per 
eum reconciliáre ómnia in ip-
sum, pacíficans per sángui-
nem crucis ejus, sive quæ in 
terris, sive quæ in cælis sunt, 
in Christo Jesu, Dómino nos-
tro.  
 
GRADUALE (Ps. 71, 8 et 11)
ge 

Dominábitur a mari usque ad 
mare, et a flúmine usque ad 
términos orbis terrárum. V. 
Et adorábunt eum omnes 
reges terræ: omnes gentes 
sérvient ei. 
Allelúja, allelúja. V. (Dan. 7, 
14) Potéstas eius, potéstas 
ætérna, quæ non auferétur: et 
regnum eius, quod non 
corrumpétur. Allelúja.  
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum
Joánnem (18, 33-37).  
In illo témpore: Dixit Pilátus 
ad Jesum: Tu es Rex judæó-
rum? Respóndit Jesus: A te-
metípso hoc dicis, an álii di-
xérunt tibi de me? Respóndit 
Pilátus: Numquid ego Judǽ-
us sum? Gens tua et pontífi-
ces tradidérunt te mihi: quid 
fecísti? Respóndit Jesus: Reg-
num meum non est de hoc 
mundo. Si ex hec mundo es-
set regnum meum, minístri 
mei útique decertárent, ut 
non tráderer Judǽis: nunc au-
tem regnum meum non est 
hinc. Dixit ítaque ei Pilátus: 
Ergo Rex es tu? Respóndit Je-
sus: Tu dicis, quia Rex sum 
ego. Ego in hoc natus sum et 
ge 


