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1. NEDĚLE POSTNÍ
1. třída – barva fialová
Statio v bazilce sv. Jana v Lateránu

Kromě popeleční středy je dnešní neděle druhou branou do
svatopostní doby. V prvokřesťanském Říme byli dnes v Lateránské bazilice shromážděni katechumeni, kteří měli být
o Velikonocích pokřtěni. Abychom porozuměli smyslu liturgických textů, je užitečné se je modlit s postojem katechumena,
a tak se v duchu připojit k přípravě na obnovu křestní milosti.
Dnes jsou všechny liturgické zpěvy převzaty z jediného žalmu,
kterým je žalm 90, neboť tím je obzvláště pokořen ďábel, který
si jako falešný „teolog“ opovážil citovat slova tohoto žalmu, aby
Krista na poušti pokoušel. Je to žalm plný důvěry v Boha který
nás má povzbudit, abychom se v době postní zcela odevzdali
Pánu a jeho milosti nepřijali nadarmo (epištola). Chopme se
tedy duchovních zbraní a jděme společně s Ježíšem na poušť.
Zde, podobně jako později v Olivetské zahradě, přistoupili
andělé, aby mu sloužili. S ochranou těchto andělů kéž i my se
prokážeme ve všem jako Boží služebníci, vždyť nyní je „doba
příhodná“, nyní je „den spásy“.
(1) Introitus – vstupní antifona Žalam 90, 15 a 16

I

NVOCABIT me, et ego exáudiam eum: erípiam eum, et glorificábo eum: longitúdine diérum adimplébo eum. Ps. ibid., 1
Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei cæli commorábitur.  Glória Patri.

Bude mě vzývat a já jej vyslyším;
vyprostím jej a oslavím. Dlouhými dny jej nasytím. Ž 90, 1 Kdo
přebývá v pomoci Nejvyššího,
pod ochranou Boha nebe bude
prodlévat.  Sláva Otci.
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(2) Oratio – vstupní modlitba
eus, qui Ecclésiam tuam ánnua quadragesimáli observatióne puríficas: præsta famíliæ
tuæ; ut, quod a te obtinére abstinéndo nítitur, hoc bonis opéribus exsequátur. Per Dóminum.

D

(3) Lectio – čtení 2 Kor 6, 1-10
éctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Corínthios. Fratres: Exhortámur vos, ne in vácuum grátiam Dei recipiátis. Ait
enim: Témpore accépto exaudívi
te, et in die salútis adiúvi te. Ecce,
nunc tempus acceptábile, ecce,
nunc dies salútis. Némini dantes
ullam offensiónem, ut non vituperétur ministérium nostrum:
sed in ómnibus exhibeámus nosmetípsos sicut Dei minístros, in
multa patiéntia, in tribulatiónibus, in necessitátibus, in angústiis, in plagis, in carcéribus, in seditiónibus, in labóribus, in vigíliis,
in ieiúniis, in castitáte, in sciéntia,
in longanimitáte, in suavitáte, in
Spíritu Sancto, in caritáte non
ficta, in verbo veritátis, in virtúte
Dei, per arma iustítiæ a dextris et
a sinístris: per glóriam et ignobilitátem: per infámiam et bonam
famam: ut seductóres et veráces:
sicut qui ignóti et cógniti: quasi
moriéntes et ecce, vívimus: ut
castigáti et non mortificáti: quasi
tristes, semper autem gaudéntes: sicut egéntes, multos autem
locupletántes: tamquam nihil
habéntes et ómnia possidéntes.

L

Bože, jenž svou Církev každoročním zachováváním čtyřicetidenního postu očišťuješ, uděl
své rodině, aby, čeho se od tebe
zdrženlivostí snaží získat, dosáhla také v dobrých skutcích. Skrze
našeho Pána Ježíše Krista.

Čtení listu sv. apoštola Pavla
Korintským. Bratři, jako Boží
spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost
Boží nadarmo! Bůh přece říká:
[Is 49, 8]: „V době příhodné jsem tě
vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“! Nikomu v ničem nedáváme
pohoršení, aby nebyla potupena
naše služba, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci
všestrannou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech,
v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních,
v postech; čistotou, poznáním,
shovívavostí, dobrotivostí, Duchem svatým, upřímnou láskou,
slovem pravdy, silou Boží, zbrojí
spravedlnosti v útoku i v obraně;
za pocty i potupy, při zlé i dobré
pověsti. Že prý jsme svůdcové,
a přece jsme pravdiví; že prý neznámí, a zatím jsme dobře známí; jako zmírající, a hle - žijeme;
jako trestu propadlí, a přece na
smrt vydáni nejsme; prý jsme
smutní, a zatím se stále radujeme, jakoby chudáci, a přece
mnohé obohacujeme, jako bychom nic neměli, a zatím máme všechno.
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(4) Graduale Žalm 90, 11-12
Angelis suis Deus mandávit de
te, ut custódiant te in ómnibus
viis tuis.  In mánibus portábunt te, ne unquam offéndas ad
lápidem pedem tuum.
Tractus Žalm 90, 1-7 a 11-16
Qui hábitat in adiutório Altíssimi, in protectióne Dei cæli
commorábitur.  Dicet Dómino: Suscéptor meus es tu et
refúgium meum: Deus meus,
sperábo in eum.  Quóniam
ipse liberávit me de láqueo venántium, et a verbo áspero. 
Scápulis suis obumbrábit tibi, et
sub pennis eius sperábis.  Scuto circúmdabit te véritas eius:
non timébis a timóre noctúrno.
 A sagítta volánte per diem, a
negótio perambulánte in ténebris, a ruína et dæmónio meridiáno.  Cadent a látere tuo mille,
et decem mília a dextris tuis:
tibi autem non appropinquábit.
 Quóniam Angelis suis mandávit de te, ut custódiant te in
ómnibus viis tuis.  In mánibus
portábunt te, ne unquam offéndas ad lápidem pedem tuum.
 Super áspidem et basilíscum
ambulábis, et conculcábis leónem et dracónem.  Quóniam
in me sperávit, liberábo eum:
prótegam eum, quóniam cognóvit nomen meum.  Invocábit me, et ego exáudiam eum:
cum ipso sum in tribulatióne.
 Erípiam eum et glorificábo eum:
longitúdine diérum adimplébo
eum, et osténdam illi salutáre
meum.
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Svým andělům vydal o tobě
příkaz, aby tě střežili na všech
tvých cestách.  Na svých rukou
tě ponesou, abys prudce nenarazil o kámen svou nohou.
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyšší
ho, kdo dlíš v ochraně Boha nebes.  Řekni Hospodinu: „Mé
útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh,
v něhož doufám!“  Neboť on
tě vysvobodí z osidla lovců, a od
nevlídného slova.  Přikryje tě
svými perutěmi, pod jeho křídly budeš doufat.  Jako štít tě
obklopí jeho pravda, nemusíš se
bát noční hrůzy.  Šípu létajícího ve dne, škůdce, který se plíží
v temnotách, ani útoku zloducha
o polednách.  I když padne po
tvém boku tisíc a deset tisíc po
tvé pravici k tobě se přece nepřiblíží.
 Vždyť svým andělům vydal
o tobě příkaz, aby tě střežili na
všech tvých cestách.  Na svých
rukou tě ponesou, abys prudce
nenarazil o kámen svou nohou.
 Po zmiji a hadu budeš kráčet, šlapat budeš po lvu i draku.
 Vysvobodím ho, protože ve
mě doufal, ochráním ho, protože zná mé jméno.  Vyslyším
ho, až mě bude vzývat, budu při
něm v tísni.  Zachráním ho
a oslavím. Nasytím ho dlouhým
věkem a ukáži mu svou spásu.
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(5) Evangelium Mt 4, 1-11
equéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum. In illo
témpore: Ductus est Iesus in desértum a Spíritu, ut tentarétur a
diábolo. Et cum ieiunásset quadragínta diébus et quadragínta
nóctibus, póstea esúriit. Et accédens tentátor, dixit ei: Si Fílius Dei
es, dic, ut lápides isti panes fiant.
Qui respóndens, dixit: Scriptum
est: Non in solo pane vivit homo,
sed in omni verbo, quod procédit
de ore Dei. Tunc assúmpsit eum
diábolus in sanctam civitátem, et
státuit eum super pinnáculum
templi, et dixit ei: Si Fílius Dei
es, mitte te deórsum. Scriptum
est enim: Quia Angelis suis mandávit de te, et in mánibus tollent
te, ne forte offéndas ad lápidem
pedem tuum. Ait illi Iesus: Rursum scriptum est: Non tentábis
Dóminum, Deum tuum. Iterum
assúmpsit eum diábolus in montem excélsum valde: et osténdit
ei ómnia regna mundi et glóriam
eórum, et dixit ei: Hæc ómnia
tibi dabo, si cadens adoráveris
me. Tunc dicit ei Iesus: Vade,
Sátana; scriptum est enim: Dóminum, Deum tuum, adorábis,
et illi soli sérvies. Tunc relíquit
eum diábolus: et ecce, Angeli
accessérunt et ministrábant ei.

S

Pokračování sv. Evangelia podle
Matouše. Za onoho času byl Ježíš
vyveden od Ducha na poušť, aby
byl pokoušen od ďábla. Když se
postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí,
nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li
syn Boží, řekni, ať se z těchto
kamenů stanou chleby.“ On však
odpověděl: [Dt 8, 3]: „Je psáno:
‚Nejen z chleba žije člověk, ale
z každého slova, které vychází
z Božích úst.‘“ Potom ho ďábel
vzal s sebou do Svatého města,
postavil ho na vrchol chrámu
a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, vrhni
se dolů. Je přece psáno: [Ž 90, 11]:
‚Svým andělům dá o tobě příkaz,
takže tě ponesou na rukou, abys
nenarazil nohou na kámen.‘“ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: [Dt 6, 16]: ‚Nebudeš pokoušet
Pána, svého Boha.‘“ Zase ho vzal
ďábel s sebou na velmi vysokou
horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu:
„To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu
Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť
je psáno: [Dt 6, 13]: ‚Pánu, svému
Bohu, se budeš klanět a jen jemu
sloužit.‘“ Potom ho ďábel nechal
- i přistoupili andělé a sloužili
mu.
Credo.

(6) Offertorium – antifona k obětování Žalm 90, 4-5
Scápulis suis obumbrábit tibi Přikryje tě svými perutěmi,
Dóminus, et sub pennis eius spe- pod jeho křídly budeš doufat.
rábis: scuto circúmdabit te véri- Jako štít tě obklopí jeho pravda.
tas eius.
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(7) Secreta – tichá modlitba
acrifícium quadragesimális inítii solémniter immolámus, te,
Dómine, deprecántes: ut, cum
epulárum restrictióne carnálium, a nóxiis quoque voluptátibus temperémus. Per Dóminum.

S
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Na začástku svatopostního čtyřicetidenní ti, Pane přinášíme
Oběť a prosíme tě, abychom,
když si odříkáme tělesné pokrmy, varovali se také škodlivých
žádostí. Skrze našeho Pána Ježíše
Krista.

(8) Preface postní
(9) Communio – antifona k přijímání Žalm 90, 4-5
Scápulis suis obumbrábit tibi Přikryje tě svými perutěmi,
Dóminus, et sub pennis eius pod jeho křídly budeš doufat.
sperábis: scuto circúmdabit te Jako štít tě obklopí jeho pravda.
véritas eius.
(10) Postcommunio – modlitba po přijímání
ui nos, Dómine, sacraménti Svatá Oběť tvé Svátosti, Pane,
libátio sancta restáuret: et a nás obnov a očištěné od starovetustáte purgátos, in mystérii by (hříchu) převeď k účasti na
salutáris fáciat transíre consór- spásném tajemství. Skrze našeho
tium. Per Dóminum.
Pána Ježíše Krista.
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