
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Tob. 12, 6) Benedí-
cta sit sancta Trínitas atque indi-
vísa Unitas: confitébimur ei, quia 
fecit nobíscum misericórdiam 
suam. (Ps. 8, 2) Dómine, Dómi-
nus noster, quam admirábile est 
nomen tuum in univérsa terra! V. 
Glória patri. 
 
ORATIO – Omnípotens sempi-
térne Deus, qui dedísti fámulis 
tuis in confessióne veræ fídei, æ-
térnæ Trinitátis glóriam agnó-
sece 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Tob. 12, 6) Velebena buď 
svatá Trojice a nerozdílná 
Jednota. Oslavujme ji, neboť 
učinila s námi své milosrdenství. 
(Ž. 8, 2) Hospodine, Pane náš, jak 
podivuhodné jest jméno tvé po 
veškeré zemi! V. Sláva Otci i 
Synu i Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Všemohoucí, věč-
ný Bože, jenž jsi služebníkům 
svým, vyznávajícím pravou víru, 
dal slávu věčné Trojice poznati a 
fe 

Archandělé, Cherubové a 
Serafové, kteří bez ustání  den ze 
dne volají, jednohlasně pravíce: 
Svatý, svatý, svatý. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Tob. 12, 6) Veleb-
me Boha nebeského a přede 
všemi živoucími jej oslavujme, 
neboť učinil s námi milosrden-
ství své. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nechť nám 
prospívá ke zdraví těla i duše, 
Pane, Bože náš, přijetí této 
svátosti a vyznávání věčné svaté 
Trojice a její nerozdílné Jednoty. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého. 
 
 
 
 
 

Archángeli, Chéru-bim quoque, 
ac Séraphim: qui non cessant 
clamáre quotídie, una voce 
dicéntes: Sanctus, sacntus. 
 
COMMUNIO (T. 12) Benedíci-
mus Deum cæli et coram ómni-
bus vivéntibus confitébimur ei: 
quia fecit nobíscum misericór-
diam suam. 
 
POSTCOMMUNIO – Profíciat 
nobis ad salútem córporis et 
ánimæ, Dómine, Deus noster, 
hujus sacraménti suscéptio: et 
sempitérnæ sanctæ Trinitátis 
ejusdémque indivíduæ Unitátis 
conféssio. Per Dóminum. 
 

Svátek Nejsvětější Trojice 

Dnes slavíme největší tajemství svého náboženství. Jest tak úžasné, že bychom 
bez Zjevení Božího nemohli na ně přijíti, a tak hluboké, že po celou Věčnost se 
ho nedočerpáme. Jsou tři božské Osoby, ale tyto tři jsou pouze jeden Bůh: Otec 
nestvořený, Syn od Věčnosti Otcem zrozený a Duch Svatý Otcem a Synem od 
Věčnosti jako Láska vydechovaný, Nejsvětější Trojice je zřídlem všeho stvoření, 
vykoupení a posvěcování. Církev sv. tuto základní pravdu našeho náboženství 
nejen slovy vždycky hlásala, ale vyjadřovala v celé bohoslužbě. Na jméno 
Nejsvětější Trojice jsme křtěni. Jejím jménem se nám dostává všech milostí ve 
svátostech. V jejím jméně opouštíme tento život, abychom jí pohleděli tváří 
v tvář. Nesčetněkrát opakuje Církev sv. na konci svých modliteb chválu nebo 
vzývání Nejsvětější Trojice. Papežem Janem XXII. byl r. 1334 nařízen pro celou 
Církev ještě zvláštní svátek. Církev sv. si je ovšem vědoma nesmírnosti toho 
tajemství a nemožnosti, abychom je my lidé po zásluze oslavili, a proto 
opakuje v církevních hodinkách opět a opět slova bezmocného úžasu: O beata 
Trinitas – o blažená Trojice! 
Jméno Trojjediného je obdivuhodné po celém světě. Děkujme Mu, že nám 
zjevil toto své Tajemství a prosme Ho o milost, abychom z tohoto poznání 
odnášeli si i užitek pro všecky potřeby své duše! – 
Liturgická barva je bílá; má vyjádřiti nekonečnou Svatost a Jasnost Nejsvětější 
Trojice. 
Epištola: Svatý Pavel ve svém listě k Římanům píše o nepochopitelnosti 
Tajemství všech tajemství. My nemůžeme než se před ním skloniti v hluboké 
úctě a pokorně čekati, až se naším odchodem z této země naše Víra obrátí 
v patření. 
Evangelium: Křesťanská víra v trojjediného Boha je zabezpečena vlastními 
slovy Ježíše Krista, jenž vyslal své Apoštoly do celého světa, aby křtili ve jménu 
Otce i Syna i Ducha Svatého. 
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zachovávati všecko, co jsem 
přikázal vám; a aj, já jsem s vámi 
po všecky dni až do skonání 
světa. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Tob. 12, 6) Veleben 
buď Bůh Otec a jednorozený  
Syn Boží, jakož i Duch Svatý, 
neboť učinil s námi milo-
srdenství své. 
 
TICHÁ MODLITBA – Posvěť, 
prosíme, Pane, Bože náš, pro 
vzývání svatého svého jména 
tuto přinesenou oběť a skrze ni 
nás samy zdokonal pro sebe za 
obětní dar věčný. 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 s Jednorozeným 
Synem svým a Duchem Svatým 
jeden jsi Bůh, jeden jsi Pán;  ne 
v jedinosti jedné osoby, nýbrž 
v Trojici jedné podstaty. Neboť, 
co o tvé slávě podle tvého zjevení 
věříme, to o Synu tvém, to o 
Duchu Svatém bez rozdílu 
v rozeznávání smýšlíme, takže 
pravé a věčné Božství 
vyznávajíce klaníme se i 
zvláštnosti v osobách, i jednotě 
v bytosti, i rovnosti ve vele-
bnosti, kterou chválí Andělé a 
 

v moci velebnosti klaněti se 
Jednotě; prosíme, abychom byli 
pevností této víry ode všech 
protivenství vždycky chráněni. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla A-
poštola k Římanům (11, 33-36). 
Ó hlubokosti bohatství a mou-
drosti i vědomosti Boží! Jak ne-
vyzpytatelní jsou soudové jeho a 
nevystihlé cesty jeho! Neboť kdo 
poznal smysl Páně? Aneb kdo 
byl jeho rádcem? Aneb kdo prve 
dal jemu, a bude odplaceno? 
Vždyť z něho a skrze něho a pro 
něho jsou všecky věci; jemu sláva 
na věky. Amen. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Dan. 3, 55-
56) Veleben buď, Pane, jenž hle-
díš do propastí a trůníš nad Che-
ruby. V. Veleben buď, Pane, na 
obloze nebeské a chvály hoden 
na věky. 
Aleluja, aleluja. V. (Tamt. 52) Ve-
leben buď, Pane, Bože otců 
našich a chvály hoden na věky. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Matouše (28, 
18-20). 
Za onoho času řekl Ježíš 
učedníkům svým: Dána jest mi 
veškerá moc na nebi i na zemi.  
Jdouce tedy učte všecky národy, 
křtíce je ve jménu Otce i Syna i 
Ducha Svatého, učíce je 
gaegaegaeg 

scere, et in poténtia majestátis 
adoráre Unitátem: quǽsumus; ut 
ejúsdem fídei firmitáte, ab ómni-
bus semper muniámur advérsis. 
Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli Apó-
stoli ad Romános (11, 33-36). 
O altitúdo divitiárum sapiéntiæ 
et sciéntiæ Dei: quam incompre-
hensibília sunt judícia ejus, et in-
vestigábiles viæ ejus! Quis enim 
cognóvit sensum Dómini? Aut 
quis consiliárius ejus fuit? Aut 
quis prior dedit illi, et retribuétur 
ei? Quóniam ex ipso et per ipsum 
et in ipso sunt ómnia: ipsi glória 
in sǽcula. Amen. 
 
GRADUALE (Dan. 3, 55-56) Be-
nedíctus es, Dómine, qui intuéris 
abýssos, et sedes super Chéru-
bim. V. Benedíctus es, Dómine, in 
firmaménto cæli, et laudábilis in 
sǽcula. 
Alllúja, allelúja. V. (Ib. 52) Bene-
díctus es, Dómine, Deus patrum 
nostrórum, et laudábilis in 
sǽcula. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (28, 18-20). 
In illo témpore: Dixit Jesus discí-
pulis suis: Data est mihi omnis 
potéstas in cælo et in terra. Eún-
tes ergo docéte omnes gentes, 
baptizántes eos in nómine Patris, 
et Fílii, et Spíritus Sancti: docén-
btz 

tes eos serváre ómnia, quæcúm-
que mandávi vobis. Et ecce, ego 
vobíscum sum ómnibus diébus 
usque ad consummatiónem 
sǽculi. 
 
OFFERTORIUM (Tob. 12, 6) Be-
nedíctus sit Deus Pater, unigenit-
úsque Dei Fílius, Sanctus quoque 
Spíritus: quia fecit nobíscum mi-
sericórdiam suam. 
 
SECRETA – Sanctífica, quǽsu-
mus, Dómine, Deus noster, per 
tui sancti nóminis invocatiónem, 
hujus oblatiónis hóstiam: et per 
eam nosmetípsos tibi pérfice 
munus ætérnum. 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 
cum Unigénito Fílio tuo, et 
Spíritu Sancto, unus es Deus, 
unus es Dóminus: non in uníus 
singularitáte persónæ, sed in 
uníus Trinitáte substántiæ. Quod 
enim de tua glória, revelánte te, 
crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc 
de Spíritu Sancto, sine differéntia 
discretiónis sentímus. Ut in con-
fessióne veræ, sempiternǽque 
Deitátis, et in persónis propríe-
tas, et in esséntia únitas, et in 
majestáte adóretur æquálitas. 
Quam laudant Angeli atque 
 
 


