
 

INTROITUS (Prov. 23, 24, 25)
Exspltat gáudio pater Justi 
gáudeat Pater tuus et Mater 
tua, et exsúltet quæ génuit te. 
(Ps. 83, 2-3) Quam dilécta 
tabernácula tua, Dómine vir-
tútum! Concupíscit et déficit 
ánima mea in átria Dómini. 
V. Glória Patri, et Fílio, et 
Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Dómine Jesu 
Christe, qui, Maríæ et Joseph 
súbditus, domésticam vitam 
ineffabílibus virtútibus conse-
crásti : fac nos, utriúsque 
auxílio, Famíliæ sanctæ tuæ 
exémplis ínstrui ; et consór-
tium cónsequi sempitérnum. 
Qui vivis. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Colossénses (c. 3, 
12-17). 
Fratres : Indúite vos sicut 
elécti Dei, sancti et dilécti, 
víscera misericórdiæ, benig-
nitátem, humilitátem, modés-
tiam, patiéntiam : supportán-
tes ínvicem, et donántes vo-
bismetípsis, si quis advérsus 
áliquem habet querélam : si-
cut et Dóminus donávit vo-

VSTUP (Přísl. 23, 24, 25)
Nechť radostí jásá otec Spra-
vedlivého; nechť raduje se 
Otec tvůj a Matka tvá a jásá, 
kteráž tě porodila. (Ž. 83, 2-3)
Jak milé jsou příbytky tvé, 
Pane zástupů! Duše má touží 
a prahne po síních Hospodi-
nových. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu svatému. 
 
MODLITBA – Pane Ježíši Kri-
ste, jenž Marii a Josefovi pod-
dán byv, rodinný život jsi ne-
výslovnými posvětil ctnos-
tmi, dej, abychom se za 
pomoci obou na příkladech 
svaté Rodiny tvé učili a 
věčného společenství došli. 
Jenž žiješ. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola ke Kolosským (3, 
12-17). 
Bratři! Oblecte se jako vyvo-
lenci Boží, svatí a milí, v sr-
dečnou milosrdnost, dobrotu, 
pokoru, mírnost, shovíva-
vost, snášejíce jeden druhého 
a odpouštějíce si vespolek, 
má-li kdo žalobu proti 
jinému. Jakož i Pán odpustil 
vám, tak i vy. Ke všemu 

 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Luk. 2, 22)
Vzali Ježíše rodičové jeho do 
Jerusalema, aby jej představili 
před Pánem. 
 
TICHÁ MODLITBA – Obět 
smírnou tobě přinášíme, Pa-
ne, snažně prosíce, abys rodi-
ny naše na přímluvu Bohoro-
dičky Panny a se svatým 
Josefem v míru a milosti své 
upevnil. Skrze téhož Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Luk. 2, 51)
Sestoupil s nimi Ježíš a přišel 
do Nazareta a byl jim 
poddán. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Dej, Pane 
Ježíši, abychom, které nebes-
kými svátostmi občerstvuješ, 
příkladu svaté Rodiny tvé ne-
ustále následovali, bychom si 
v hodinu smrti své za přispě-
ní blahoslavené Panny, Mat-
ky tvé, se svatým Josefem za-
sloužili tebou býti přijati do 
příbytků věčných. Jenž žiješ.
a 
 

bat sapiéntia et ætáte et grátia 
apud Deum et hómines. 
 
OFFERTORIUM (Luc. 2, 22)
Tulérunt Jesum paréntes ejus 
in Jerúsalem, ut sísterent eum 
Dómino. 
 
SECRETA – Placatiónis hósti-
am offérimus tibi, Dómine, 
supplíciter deprecántes : ut, 
per intercessiónem Deíparæ 
Vírginis cum beáto Joseph, 
famílias nostras in pace et 
grátia tua fírmiter constítuas. 
Per eúndem. 
 
COMMUNIO (Luc. 2, 51)
Descéndit Jesus cum eis, et 
venit Názareth, et erat 
súbditus illis. 
 
POSTCOMMUNIO – Quos 
cæléstibus réficis sacramén-
tis, fac, Dómine Jesu, sanctæ 
Famíliæ tuæ exémpla júgiter 
imitári: ut in hora mortis nos-
træ occurrénte gloriósa Vírgi-
ne Matre tua cum beáto Jo-
seph ; per te ætérna taberná-
cula récipi mereámur. Qui vi-
vis et regnas cum Deo Patre.
jk  
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Když byl Ježíš ve dvanácti 
letech, oni podle obyčeje 
svátkového šli do Jerusalema; 
a když se po uplynutí 
svátečních dnů vraceli, zůstal 
pacholík Ježíš v Jerusalemě, 
aniž to zpozorovali rodiče 
jeho. Domnívajíce se pak, že 
jest v družině, ušli den cesty 
a hledali ho mezi příbuznými 
a známými, a nenalezše, 
vrátili se do Jerusalema, 
hledajíce ho. I stalo se, po 
třech dnech nalezli ho ve 
chrámě, an sedí mezi učiteli, 
poslouchaje je a otazuje se 
jich. Žasli pak všichni, kteří 
ho slyšeli, nad rozumností a 
odpověďmi jeho. A uzřevše 
to, podivili se. I řekla k němu 
Matka jeho: Synu, proč jsi 
nám to učinil? Hle otec tvůj a 
já s bolestí jsme hledali tebe. I 
řekl k nim: Co jest, že jste mě 
hledali? Zdali jste nevěděli, 
že musím býti v tom, co jest 
Otce mého? Ale oni 
neporozuměli slovu, které 
k nimi mluvil. I sestoupil 
s nimi a přišel do Nazareta a 
byl jim poddán. A Matka jeho 
uchovávala všecka slova ta 
v srdci svém. A Ježíš prospí-
val moudrostí a věkem a 
milostí u Boha i u lidí.  

tomu však mějte lásku, která 
jest poutem dokonalosti; a 
pokoj Kristův, ke kterému 
jste byli také povoláni 
v jednom těle, vládni v srd-
cích vašich. A buďte vděčni. 
Slovo Kristovo přebývej ve 
vás hojně ve vší moudrosti, 
poučujte a povzbuzujte se 
vespolek žalmy, chvalozpěvy 
a písněmi duchovními, 
v díkůčinění je zpívajíce ve 
svých srdcích Bohu. Všecko, 
cokoli činíte slovem neb 
skutkem, všecko čiňte ve 
jménu Pána Ježíše Krista, 
děkujíce Bohu a Otci skrze 
něho. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 26, 4)
O jednu věc jsem prosil Pána, 
po té toužím: abych směl 
přebývati v domě Hospodi-
nově po všecky dny života 
svého. V. (Ž. 83, 5) Blaze těm, 
kdož přebývají v domě tvém, 
Pane; na věky věků chváliti tě 
budou. Aleluja, aleluja. V. 
(Isaiáš 45, 15) Vpravdě tys 
Král skrytý, Bože Israele, Spa-
siteli. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Lu-
káše  (2, 42-52). 

bis, ita et vos. Super ómnia 
autem hæc caritátem habéte, 
quod est vínculum perfecti-
ónis : et pax Christi exsúltet 
in córdibus vestris, in qua et 
vocáti estis in uno córpore : et 
grati estóte. Verbum Christi 
hábitet in vobis abundánter, 
in omni sapiéntia, docéntes et 
commonéntes vosmetípsos 
psalmis, hymnis et cánticis 
spirituálibus, in grátia can-
tántes in córdibus vestris 
Deo. Omne, quodcúmque fá-
citis in verbo aut in ópere, 
ómnia in nómine Dómini 
Jesu Christi, grátia agéntes 
Deo et Patri per ipsum. 
 
GRADUALE (Psalmus 26, 4)
Unam pétii a Dómino, hanc 
requíram ; ut inhábitem in 
domo Dómini ómnibus 
diébus vitæ meæ. V. (Ps. 83, 
5) Beáti, qui hábitant in domo
tua, Dómine : in sǽcula sæ-
culórum laudábunt te. 
Allelúja, allelúja. V. (Isaías 45, 
15) Vere tu es Rex abscón-
ditus, Deus Israel Salvátor. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum
Lucam (c. 2, 42-52). 

Cum factus esset Jesus annó-
rum duódecim, ascendénti-
bus illis Jerosólymam secún-
dum consuetúdinem diéi fes-
ti, consummatísque diébus, 
cum redírent, remánsit puer 
Jesus in Jerúsalem, et non co-
gnovérunt paréntes ejus. 
Existimántes autem illum es-
se in comitátu, venérunt iter 
diéi, et requirébant eum inter 
cognátos et notos. Et non 
inveniéntes, regréssi sunt in 
Jerúsalem, requiréntes eum. 
Et factum est, post tríduum 
invenérunt illum in templo, 
sedéntem in médio doctó-
rum, audiéntem illos et inter-
rogántem eos. Stupébant au-
tem omnes, qui eum audié-
bant, super prudéntia et res-
pónsis ejus. Et vidéntes admi-
ráti sunt. Et dixit Mater ejus 
ad illum : Fili, quid fecísti no-
bis sic? Ecce, pater tuus et 
ego doléntes quærebátis? 
Nesciebátis, quia in his, quæ 
Patris mei sunt, opórtet me 
esse? Et ipsi non intellexérunt 
verbum, quod locútus est ad 
eos. Et descéndit cum eis, et 
venit Názareth : et erat súbdi-
tus illis. Et Mater ejus conser-
vábat ómnia verba hæc in 
corde suo. Et Jesum proficié-


