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(10) Postcommunio – modlitba po přijímání

Sancti Spíritus, Dómine, corda 
nostra mundet infúsio: et sui 

roris íntima aspersióne fecúndet. 
Per Dóminum ... in unitáte 

Des Heiligen Geistes Eingießung 
läutere, Herr, unsere Herzen, 
a  er befruchte durch die 
Besprengung mit seinem Tau ihr 
Inneres. Durch unseren Herrn 
... in der Einheit eben dieses 

sedéntes, alle lúia: et repléti sunt dort, wo sie saßen, aleluja. Und 
alle wurden erfüllt vom Heiligen  

KVATEMBROVÝ PÁTEK V OKTÁVU LETNIC
1. třída – barva červená

Statio: bazilika Dvanácti sv. apoštolů

Kvatembrové dny jsou starší než oktáv Letnic. Proto se jejich původně 
postní charakter kryje s letniční radostí. Čtení připomíná dobu žní ve Sva-
té zemi a obrazně symbolizuje plody Ducha Svatého. On je ten praví učitel 
spravedlnosti a vláha, která svlažuje duše a připravuje je k bohaté žni.

Evangelium hovoří o božské síle, která čistí co nečisté a osvobozuje duše 
od poskvrny hříchu (sekvence). Velmi pěkná je dnešní tichá modlitba (se-
kreta). Prosíme v ní o to, aby tentýž božský oheň, který zapaluje Kristovi 
učedníky, strávil také obětní dary na oltáři

Introitus – vstupní antifona Žalm 70, 8 a 23

REPLEATUR os meum lau-
de tua, allelúia: ut possim 
cantáre, alle lúia: gaudébunt 
lá bi a mea, dum cantávero 

tibi, a lle lúia, allelúia. Ps. ibid., 1-2  
In te, Dómine, sperávi, non con-
fúndar in ætérnum: in ius títia tua 
líbera me et éripe me.  Gló ria 
Patri.

Nechť se má ústa naplní tvou 
chválou, aleluja; abych mohl zpí-
vat, aleluja: mé rty budou plesat, 
když ti budu zpívat, aleluja, ale-
luja. Žalm  70, 1-2 V tebe jsme 
Hospodine doufal, nebudu za-
hanben na věky; ve své spravedl-
nosti mě vysvoboď a vytrhni mě. 

 Sláva Otci.
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Da, quǽsumus, Ecclésiæ tuæ, 
miséricors Deus: ut, Sancto 

Spíritu congregáta, hostíli nullá-
tenus incursióne turbétur. Per 
Dóminum ... in unitáte eiúsdem 
Spíritus Sancti.

Dej, prosíme, milosrdný Bože, 
své Církvi, aby sjednocená 
s  tvým Duchem Svatým, nebyla 
zmítána úskoky nepřítele. Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s tebou žije a kraluje 
v jednotě téhož Ducha Svatého.

Léctio Ioélis Prophétæ. 
Hæc dicit Dóminus Deus: 

Exsultáte, fílii Sion, et lætámini 
in Dómino, Deo vestro: 
quia dedit vobis doctórem 
iustítiæ, et descéndere fáciet 
ad vos imbrem matutínum et 
serótinum, sicut in princípio. Et 
implebúntur áreæ fruménto et 
redundábunt torculária vino et 
óleo. Et comedétis  vescéntes et 
saturabímini, et laudábitis no-
men Dómini, Dei ves tri, qui 
fecit mirabília vobíscum: et non 
confundétur pópulus meus in 
sempitérnum. Et sciétis, quia 
in médio Israël ego sum: et ego 

Čtení proroka Joela. Tak praví 
Hospodin, Bůh: Jásejte, synové 
Siónu, a radujte se v Hospodinu, 
svém Bohu, neboť vám dal učite-
le spravedlnosti a seslal vám déšť 
večerní i ranní jako v počátku. 
Humna budou plná obilí a  lisy 
budou přetékat vínem a  ole-
jem.  Najíte se dosyta a budete 
chválit jméno Hospodina, svého 
Boha, který s vámi podivuhod-
ně jednal; už nikdy nebude můj 
lid v  hanbě. Poznáte, že já jsem 
uprostřed Izraele. Já jsem Hos-
podin, váš Bůh, a není jiný, už 
nikdy nebude můj lid v hanbě, 
praví všemohoucí Pán.

Lectio – čtení Joel 2, 23-24 a 26-27

Oratio – vstupní modlitba

Sekvence Veni, Sancte Spíritus jako o letniční neděli na s. 537 T.

Aleluja
Allelúia, allelúia.  Sap 12, 1 
O quam bonus et suávis est, 
Dómine, Spíritus tuus in nobis! 
Alle lúia. (Hic genu?ectitur)  
Veni, Sancte Spíritus, reple tu-
órum corda Fdélium: et tui 
amóris in eis ignem accénde.

Aleluja, aleluja.  Moudr. 12, 1  
Ó jak  je dobrý a sladký,  Pane,  
tvůj Duch v nás. Aleluja. (Zde 
poklekáme.)  Přijď Duchu 
Svatý, naplň srdce svých věřících 
a zažehni v nich oheň své lásky. 

 Dóminus, Deus vester, et non est ámplius: et non confundétur 
pópulus meus in ætérnum: ait Dóminus omnípotens.
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Sequéntia sancti Evangélii 
se cúndum Lucam. In illo 

témpore: Factum est in una 
diérum, et Iesus sedébat docens. 
Et erant pharisǽi sedéntes, et 
legis doctóres, qui vénerant ex 
omni castéllo Galilǽæ et Iudǽæ 
et Ierúsalem: et virtus Dómini 
erat ad sanándum eos. Et ecce, 
viri portántes in lecto hóminem, 
qui erat paralýticus: et quærébant 
eum inférre, et pónere ante 
eum. Et non inveniéntes, qua 
parte illum inférrent præ turba, 
ascendé runt su pra tectum, et per 
tégulas summisérunt eum cum 
lecto in médium ante Iesum. 
Quorum 'dem ut vidit, dixit: 
Homo, remittúntur tibi peccáta 
tua. Et cœpérunt cogitáre scribæ 
et pharisǽi, dicéntes: Quis est 
hic, qui lóquitur blasphémias? 
Quis potest dimíttere peccáta 
nisi solus Deus? Ut cognóvit 
autem Iesus cogitatiónes eórum, 
respóndens dixit ad illos: Quid 
cogitátis in córdibus vestris? Quid 
est facílius dícere: Dimittúntur 
tibi peccáta, an dícere: Surge et 
ámbula? Ut autem sciátis, quia 
Fílius hóminis habet potestátem 
in terra dimitténdi peccáta (ait 
paralýtico): Tibi dico, surge, tolle 
lectum tuum et vade in domum 
tuam. Et conféstim consúrgens 
coram illis, tulit lectum, in quo 
iacébat: et ábiit in domum suam, 
magní'cans Deum. Et stupor 

Pokračování sv. Evangelia podle 
Lukáše. Za onoho času se jed-
noho dne stalo, kdy Ježíš seděl 
a učil, seděli kolem i farizeové 
a učitelé Zákona, kteří přišli ze 
všech možných míst v Galileji i v 
Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně 
v něm působila, aby uzdravo-
val. Tu přinášeli muži na lehát-
ku člověka, který byl ochrnulý, 
a pokoušeli se ho vnést dovnitř 
a položit před něj. Když ho pro 
zástup lidí neměli kudy pronést, 
vystoupili na střechu, a otvo-
rem ve stropě ho i s lehátkem 
spustili doprostřed před samé-
ho Ježíše. Když viděl jejich víru, 
řekl: »Člověče, odpouštějí se ti 
hříchy!« Učitelé Zákona a fari-
zeové začali uvažovat: »Co je to 
za člověka? Dopouští se rouhání! 
Hříchy přece může odpouštět 
jenom sám Bůh.« Ježíš však po-
znal jejich myšlenky a řekl jim: 
»O čem to v srdci uvažujete? Co 
je snadnější - říci: ‚Odpouště-
jí se ti hříchy‘, nebo říci: ‚Vstaň 
od choď‘? Abyste však věděli, že 
Syn člověka má moc odpouštět 
na zemi hříchy« - řekl ochrnulé-
mu: »Pravím ti, vstaň, vezmi své 
lože a jdi domů!« A on před nimi 
hned vstal, vzal to, na čem ležel, 
šel domů a velebil Boha. Všech-
ny pojal úžas a velebili Boha. Byli 
plní bázně a říkali: »Dnes jsme 
viděli něco podivuhodného!«

Evangelium Lk 5, 17-26
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O#ertorium – antifona k obětování Žalm 145, 2

Lauda, ánima mea, Dóminum: 
lau dábo Dóminum in vita mea: 
psallam Deo meo, quámdiu ero, 
allelúia. 

Chval duše má Hospodina, budu 
chválit Pána ve svém životě, 
svého Boha budu opěvovat, 
dokud budu, aleluja.

Sacrifícia, Dómine, tuis obláta 
conspéctibus, ignis ille divínus 

absúmat, qui discipulórum 
Christi, Fílii tui, per Spíritum 
Sanctum corda succéndit. Per 
eúndem Dóminum. 

Secreta – tichá modlitba
Obětní dary, Pane, které přiná-
šíme před tvým zrakem, nechť 
stráví onen božský oheň, který 
zažehl srdce Kristových učed-
níků Duchem Svatým. Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s tebou žije a kraluje 
v jednotě téhož Ducha Svatého.

Preface, Communicántes a Hanc ígitur z Letnic.

Communio – antifona k přijímání Jan 14, 18

Non vos relínquam órphanos: 
véniam ad vos íterum, allelúia: 
et gaudébit cor vestrum, allelúia.

Nenechám vás opuštěné, opět 
k vám přijdu, aleluja, a vaše srd-
ce se bude radovat, aleluja.

Postcommunio – modlitba po přijímání

Súmpsimus, Dómine, sacri 
do na mystérii: humíliter de-

pre cántes; ut, quæ in tui com-
me moratiónem nos fácere præ-
ce pís ti, in nostræ profíciant 
in 7rmitátis auxílium: Qui vivis.

Přijali jsme, Pane, dary svatých 
tajemství a pokorně prosíme, 
aby to, co jsi nám přikázal konat 
na tvou památku, přispělo na 
pomoc v naší slabosti. Neboť ty 
žiješ a kraluješ, Bůh, po všechny 
věky věků.

apprehéndit omnes et magni7 cábant Deum. Et repléti sunt timóre, 
dicéntes: Quia vídimus mirabília hódie.


