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5. neděle po seslání Ducha Svatého

5. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
2. třída – barva zelená
Dnešní introitus navazuje na předchozí neděli: „Hospodin je mé světlo a má
spása!“ - Ve vstupní modlitbě prosíme o to, abychom byli naplněni Duchem lásky. Je zde pěkně popsáno, jak z milujícího srdce již nyní pramení
neviditelná dobra, která jsou předchutí nebeské radosti, jež převyšuje každé očekávání. - Lásku nelze omezit jen na určitou oblast, ani zkrátit podle
měřítek farizejů (Ev.). Vždy platí, že Boha máme „ve všem a nade všechno
milovat“ a lásku k Bohu spojovat s láskou k bližnímu (srov. 1 Jan 4, 20).
O tom, že to platí obzvláště v užívání jazyka, hovoří dnešní čtení i Evangelium. Ze způsobu, jak křesťané mezi sebou a o sobě hovoří, má být patrné,
že „mají ve svém srdci posvátnou úctu k Pánu“ (Ep.), neboť „ústa mluví to,
čeho je srdce plné“ (Mt 12, 34). - Každý dar, který je ke cti Boží přinášen na
oltář, může být Bohu jen tehdy příjemný, pokud sami usilujeme milovat
bližního a vždy se s bratry smiřovat. (Ev.)

Introitus – vstupní antifona Žalm 26, 7 a 9
XAUDI, Dómine, vo- Vyslyš, Hospodine, můj hlas,
cem meam, qua clamávi když k tobě volám, buď mým
ad te: adiútor meus esto, pomocníkem, neopouštěj mě,
ne derelínquas me ne- Bože, můj Spasiteli. Žalm 26, 1
que despícias me, Deus, salutáris Hospodin je mé světlo a má spámeus. Ps. ibid., 1 Dóminus illu- sa, koho bych se bál?  Sláva
minátio mea et salus mea, quem Otci.
timébo?  Glória Patri.

E

Oratio – vstupní modlitba
eus, qui diligéntibus te
bona invisibília præparásti:
infúnde córdibus nostris tui
amóris afféctum; ut te in ómnibus et super ómnia diligéntes,
promissiónes tuas, quæ omne
desidérium súperant, consequámur. Per Dóminum.

D

Bože, tys připravil neviditelná
dobra těm, kdo tě milují; vlej
nám tedy do srdce vroucnost své
lásky, abychom tě ve všem a nade
všechno milovali, a tak dosáhli
tvých zaslíbení, která převyšují každou touhu. Skrze našeho
Pána Ježíše Krista.

Lectio – čtení 1 Petr 3, 8-15
éctio Epístolæ beáti Petri Čtení listu sv. apoštola Petra.
Apóstoli. Caríssimi: Omnes Nejmilejší, buďte všichni jednounánimes in oratióne estóte, myslní, plní zájmu o druhého,
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compatiéntes, fraternitátis amatóres, misericórdes, modésti,
húmiles: non reddéntes malum
pro malo, nec maledíctum pro
maledícto, sed e contrário benedicéntes: quia in hoc vocáti estis, ut benedictiónem hereditáte
possideátis. Qui enim vult vitam
dilígere et dies vidére bonos,
coérceat linguam suam a malo,
et lábia eius ne loquántur dolum.
Declínet a malo, et fáciat bonum:
inquírat pacem, et sequátur eam.
Quia óculi Dómini super iustos,
et aures eius in preces eórum:
vultus autem Dómini super faciéntes mala. Et quis est, qui vobis nóceat, si boni æmulatóres
fuéritis? Sed et si quid patímini
propter iustítiam, beáti. Timórem autem eórum ne timuéritis:
et non conturbémini. Dóminum
autem Christum sanctificáte in
córdibus vestris.

plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo
zlem, nadávku nadávkou, ale
spíše naopak: přejte dobré. Vždyť
k tomu jste byli povoláni, aby se
vám dostalo údělem požehnání.
Neboť 'kdo chce milovat život
a prožívat krásné dni, musí dávat
pozor na svůj jazyk, aby neříkal
nic špatného, a na své rty, aby
nemluvily falešně. Ať se vyhýbá
zlu a koná dobro, ať hledá pokoj
a usiluje o něj. Neboť oči Páně
jsou obráceny na spravedlivé,
a jeho uši k jejich prosbám, ale
tvář Páně proti těm, kdo páchají
zlo'. A kdo by vám mohl ubližovat, když se budete horlivě snažit,
abyste jednali dobře? I kdybyste
museli trpět pro spravedlnost,
blaze vám! Nebojte se jich, když
vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. Mějte v srdci posvátnou
úctu ke Kristu jako k Pánu.

Graduale Žalm 83, 10 a 9
Protéctor noster, áspice, Deus, et
réspice super servos tuos.  Dómine, Deus virtútum, exáudi preces servórum tuórum.

Náš ochránce, Bože, popatř na
své služebníky.  Hospodine,
Bože zástupů, vyslyš prosby
svých služebníků.

Allelúia, allelúia.  Ps. 20, 1 Dómine, in virtúte tua lætábitur rex:
et super salutáre tuum exsultábit
veheménter. Allelúia.

Aleluja, aleluja.  Žalm 20, 1
Hospodine, ve tvé síle se raduje
král a nadšeně jásá nad tvou
pomocí. Aleluja.

Evangelium Mt 5, 20-24
equéntia sancti Evangélii se- Pokračování sv. Evangelia podle
cúndum Matthǽum. In illo Matouše. Za onoho času řekl Jetémpore: Dixit Iesus discípulis žíš svým učedníkům: „Nebude-
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suis: Nisi abundáverit iustítia
vestra plus quam scribárum et
pharisæórum, non intrábitis
in regnum cælórum. Audístis,
quia dictum est antíquis: Non
occídes: qui autem occíderit,
reus erit iudício. Ego autem dico
vobis: quia omnis, qui iráscitur
fratri suo, reus erit iudício. Qui
autem díxerit fratri suo, raca:
reus erit concílio. Qui autem
díxerit, fátue: reus erit gehénnæ
ignis. Si ergo offers munus tuum
ad altáre, et ibi recordátus fúeris,
quia frater tuus habet áliquid
advérsum te: relínque ibi munus
tuum ante altáre et vade prius
reconciliári fratri tuo: et tunc
véniens ófferes munus tuum.

-li vaše spravedlnost mnohem
dokonalejší než spravedlnost
učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.' Kdo by zabil,
propadne soudu. Ale já vám
říkám: Každý, kdo se na svého
bratra hněvá, propadne soudu;
kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.
Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři
a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj
dar před oltářem a jdi se napřed
smířit se svým bratrem, teprve
potom přijď a obětuj svůj dar.“
Credo.

Offertorium – antifona k obětování Žalm 15, 7 a 8
Benedícam Dóminum, qui trí- Dobořečit budu Hospodinu, že
buit mihi intelléctum: providé- mi udělil rozum, Boha budu mít
bam Deum in conspéctu meo stále před očima, vždyť je mi po
semper: quóniam a dextris est pravici, abych nezakolísal.
mihi, ne commóvear.
Secreta – tichá modlitba
ropitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris: et has oblatiónes famulórum famularúmque
tuárum benígnus assúme; ut,
quod sínguli obtulérunt ad honórem nóminis tui, cunctis profíciat ad salútem. Per Dóminum.

P

Pane, buď nám milostiv na naše
snažné prosby a přijmi dobrotivě
tyto dary svých služebníků a služebnic. Ať co každý jednotlivě
obětuje ke cti tvého jména, prospěje všem ke spáse. Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Preface o Nejsvětější Trojici.
Communio – antifona k přijímání Žalm 26, 4
Unam pétii a Dómino, hanc re- O jedno prosím a o to žádám,
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quíram: ut inhábitem in domo abych směl přebývat v HospodiDómini ómnibus diébus vitæ nově domě po všechny dny svého života.
meæ.
Postcommunio – modlitba po přijímání
uos cælésti, Dómine, dono Pane, když jsi nás nasytil nebessatiásti: præsta, quǽsumus; kým darem, prosíme tě, dej ať
ut a nostris mundémur occúltis jsme očištěni od svým skrytých
et ab hóstium liberémur insídiis. hříchů a osvobozeni od nepřátelských úkladů. Skrze našeho Pána
Per Dóminum.
Ježíše Krista.
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