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ŘÍJEN

1. října
SV. REMIGIA, BISKUPA A VYZNAVAČE

Památka - Barva bílá
Remigius z Remeše se narodil r. 436 a biskupem byl povolán již ve svých 
22 letech. Po obsazení jeho vlasti kmenem Franků usiloval s úspěchem o 
jejich christianizaci a proto nese titul „apoštol Franků“. Na Vánoce r. 497 
pokřtil merovejského krále Chlodvíka. Přitom měl pronést: „Skloň nyní, 
hrdý Sikambře (= staré označení Franků), svoji hlavu a podrob ji mírnému 
jhu Kristovu! Uctívej to, co jsi dosud pálil, a spal to, co jsi dosud uctíval.“ Spo-
lečně s králem Chlodvíkem a jeho chotí sv. Chlotildou patří sv. Remigius 
k těm, kteří připravovali cestu západní Evropy ke křesťanství. Zemřel 13. 
ledna 533 v Remeši, kde je také pohřben.

Mše z předchozí neděle nebo mše Státuit na straně [40].

Na počátku stvořil Bůh nejen svět viditelný, ale také neviditelný svět an-
dělů. Existence andělů patří k jistým pravdám katolické víry. V Písmu sv. 
jsou zmiňováni andělé na mnoha místech. Bůh dává každému člověku také 
anděla strážného, který k nám mluví hlasem svědomí a chrání nás od růz-
ných nebezpečí duše i těla. Svátek sv. anděla strážného ustanovil v r. 1670 
papež Klement X. 

2. října
SVÁTEK SVATÉHO ANDĚLA STRÁŽNÉHO

3. třída – barva bílá

BENEDICITE Dóminum, 
om nes Angeli eius: po-
téntes virtúte, qui fácitis 
verbum eius, ad audi-

éndam vocem sermónum eius. 
Ps. ibid., 1 Béne dic, ánima mea, 
Dómino: et ómnia, quæ intra me 
sunt, nómini sancto eius.  Gló 

Introitus – vstupní antifona Žalm 102, 20

Velebte Hospodina všichni jeho 
andělé, udatní silou, kteří plní-
te jeho slovo, když posloucháte 
jeho rozkazy. Žalm 102, 1 Veleb 
duše má Hospodina a vše, co je 
ve mě, chval jeho jméno.  Sláva 
Otci.

ria Patri.
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Deus, qui ine#ábili providén-
tia sanctos Angelos tuos ad 

nostram custódiam míttere dig-
náris: largíre supplícibus tuis; 
et eórum semper protectióne 
deféndi, et ætérna societáte gau-
dére. Per Dóminum.

Oratio – vstupní modlitba
Bože, ty ve své nevýslovně mou-
dré prozřetelnosti posíláš své 
sva té anděly, aby byli našimi 
stráž ci, dej tedy ve své štědrosti, 
když tě snažně prosíme, ať nás 
vždy ochraňují a brání a na věč-
nosti ať se smíme věčně radovat 
v jejich společenství. Skrze naše-
ho Pána Ježíše Krista.

Léctio libri Exodi. Hæc dicit 
Dó minus Deus: Ecce, ego 

mit tam Angelum meum, qui 
præcédat te, et custódiat in via, 
et introdúcat in locum, quem 
 parávi. Obsérva eum, et audi 
vocem eius, nec contemnéndum 
putes: quia non dimíttet, cum 
peccáveris, et est nomen meum 
in illo. Quod si audíeris vocem 
eius et féceris ómnia, quæ loquor, 
inimícus ero inimícis tuis et a5í-
gam a5igéntes te: præ cedétque 
te Angelus meus.

Čtení knihy Exodus. Toto praví 
Hospodin, Bůh: „Hle, já posílám 
před tebou anděla, aby tě chrá-
nil na cestě a přivedl tě na místo, 
které jsem určil. Ctí ho a poslou-
chej jeho hlas, nebuď vůči němu 
vzpurný, neboť neodpustí vaše 
věrolomnosti. Jestliže však bu-
deš poslouchat jeho hlas a dělat 
všechno, co říkám, budu nepříte-
lem tvých nepřátel a protivníkem 
tvých protivníků. Proto můj an-
děl půjde před tebou.“

Lectio – čtení Ex 23, 20-23

Graduale Žalm 90, 11-12

Angelis suis Deus mandávit de 
te, ut custódiant te in ómnibus 
viis tuis.  In mánibus portá-
bunt te, ne unquam o#éndas ad 
lápidem pedem tuum.

Allelúia, allelúia.  Ps. 102, 21 
Benedícite Dómino, omnes vir-
tútes eius: minístri eius, qui fáci-
tis voluntátem eius. Allelúia.

Svým andělům vydal o tobě pří-
kaz, aby tě střežili na všech tvých 
cestách.  Na rukou tě ponesou, 
abys nenarazil o kámen svou no-
hou.

Aleluja, aleluja.  Žalm 102, 21 
Velebte Pána celé jeho vojsko, 
jeho služebníci, kteří plníte jeho 
vůli. Aleluja.

Po neděli Septuagesima nebo v době velikonoční se jako votivní 
Mše sv. bere mešní formulář o svatých andělech na straně [116].
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Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Matthǽum. In illo té-

mpore: Accessérunt dis cí puli ad 
Iesum, dicéntes: Quis, putas, mai-
or est in regno cæló rum? Et ádvo-
cans Iesus párvulum, státuit eum 
in médio eórum et dixit: Amen, 
dico vobis, nisi convérsi fuéritis 
et e(ciámini sicut párvuli, non 
intrábitis in regnum cælórum. 
Quicúmque ergo humiliáverit se 
sicut párvulus iste, hic est maior in 
regno cælórum. Et qui suscéperit 
unum párvulum talem in nómine 
meo, me súscipit. Qui autem scan-
dalizáverit unum de pusíllis istis, 
qui in me credunt, éxpedit ei, ut 
suspendátur mola asinária in collo 
eius, et demergátur in profúndum 
maris. Væ mundo a scándalis! Ne-
césse est enim, ut véniant scánda-
la: verúmtamen væ hómini illi, per 
quem scándalum venit! Si autem 
manus tua vel pes tuus scandalí-
zat te, abscíde eum et próice abs 
te: bonum tibi est ad vitam íngredi 
débilem vel claudum, quam duas 
manus vel duos pedes habéntem 
mitti in ignem ætérnum. Et si 
óculus tuus scandalízat te, érue 
eum et pró ice abs te: bonum tibi 
est cum uno óculo in vitam int-
ráre, quam duos óculos habéntem 
mitti in gehénnam ignis. Vidéte, 
ne contemnátis unum ex his pu-
síllis: dico enim vobis, quia An-
geli eórum in cælis semper vident  
fáciem Patris mei, qui in cælis est.

 Evangelium Mt 18, 1-10

Pokračování sv. Evangelia podle 
Matouše Za onoho času přišli 
učedníci k Ježíšovi s otázkou: 
»Kdo je vlastně v nebeském 
království největší?« Tu zavolal 
dítě, postavil ho před ně a řekl: 
»Amen, pravím vám: Jestliže 
znovu nebudete jako děti, jistě 
nevejdete do nebeského králov-
ství. Kdo se tedy poníží jako toto 
dítě, ten je v nebeském království 
největší. A kdo přijme jedno ta-
kové dítě kvůli mně, mne přijí-
má. Kdo však jedno z těchto ne-
patrných, které ve mě věří, svede 
ke hříchu, pro toho by bylo lépe, 
aby mu byl pověšen na krk mlýn-
ský kámen a aby byl potopen 
hluboko do moře. Běda světu, že 
svádí ke hříchu! Pohoršení sice 
musejí přicházet, ale běda tomu 
člověku, skrze kterého pohorše-
ní přichází! Svádí-li tě tvá ruka 
nebo noha, usekni ji a odhoď od 
sebe. Je pro tebe lépe, abys ve-
šel do života bez ruky nebo bez 
nohy, než abys s oběma rukama 
nebo s oběma nohama byl uvr-
žen do věčného ohně. Svádí-li tě 
tvé oko, vyloupni ho a odhoď od 
sebe. Je pro tebe lépe, abys s jed-
ním okem vešel do života, než 
s  oběma očima byl uvržen do 
ohnivého pekla. Varujte se, abys-
te nikým z těchto nepatrných 
nepohrdali. Říkám vám: Jejich 
andělé v nebi stále hledí na tvář 
mého nebeského Otce. 
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Secreta – tichá modlitba

Súscipe, Dómine, múnera, quæ 
pro sanctórum Angelórum tu -

ó rum veneratióne deférimus: et 
con céde propítius; ut, perpétuis 
eó rum præsídiis, a præséntibus 
pe rículis liberémur et ad vitam per-
veniámus ætérnam. Per D' num.

Pane, přijmi dary, které přináší-
me ke cti tvých svatých andělů, 
a dej milostivě, ať nás ustavičně 
ochraňují, abychom byli vytrženi 
z nebezpečí tohoto života a do-
sáhli života věčného. Skrze naše-
ho Pána Ježíše Krista.

O6ertorium – antifona k obětování Žalm 102, 20 a 21

Benedícite Dóminum, omnes 
Angeli eius: minístri eius, qui fá-
citis verbum eius, ad audiéndam 
vocem sermónum eius.

Velebte Hospodina všichni jeho 
andělé, udatní silou, kteří plní-
te jeho slovo, když posloucháte 
jeho rozkazy.

Communio – antifona k přijímání Dan 3, 58
Benedícite, omnes Angeli Dómi-
ni, Dóminum: hymnum dícite et 
superexaltáte eum in sǽcula.

Postcommunio – modlitba po přijímání

Súmpsimus, Dómine, divína 
mys téria, sanctórum Angeló-

rum tuórum festivitáte lætántes: 
quǽ su mus; ut eórum protectió-
ne ab hóstium iúgiter liberémur 
insídiis, et contra ómnia advérsa 
muniámur. Per Dóminum.

Pane, přijali jsme božská mysté-
ria plni radosti ze svátku tvých 
svatých andělů, prosíme tě tedy, 
ať nás ochraňují, abychom byli 
vždy vysvobozeni od nástrah ne-
přátel a uchráněni všeho neštěstí. 
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Všichni andělé velebte Hospodi-
na; pějte mu chvalozpěv a vyvy-
šujte ho navěky.

3. října
SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A PATRONKY MISIÍ

3. třída – barva bílá

Terezie se narodila jako nejmladší dítě rovněž svatořečeným rodičům Ludví-
kovi a Zélii Martinovým v Alençonu ve Francii 2. ledna 1873.. Již v patnácti 
letech vstoupila do karmelitánského kláštera v Lisieux a obdržela zde jméno 
Terezie od Dítěte Ježíše a od Svaté Tváře. Její poznámky o duchovním životě, 
které sepsala na příkaz své představené, patří k perlám duchovní literatury. 
Její "malá cesta" spočívá v tom, nekonat pro Boha nic velkého a mimořád-
ného, ale všední věci konat mimořádně dobře z lásky k němu. Sv. Terezie 
zemřela vyzrálá těžkým utrpení způsobeným plicní tuberkulózou ve věku 24 
let dne 30. září 1897. Její poslední slova zněla: „Můj Bože, miluji tě!“ Papež sv. 
Jan Pavel II. ji r. 1997 prohlásil učitelkou Církve s titulem „Doctor Amoris“.


