
Vstupní antifona

Usta  pravednago poučet se 
prěmudrosti, i jezik jego vzgla-

goļet sud: zakon Boga jego v srdci 
jego. = Ne revnuj lukavim, ni zaviđ 
tvorećim bezakonje. = Slava Otcu, 
i Sinu, i Duchu Svetomu: jakože bě 
iskoni, i nině, i vsegna, i va věki vě-
kov. Amen. Usta... 

Gloria

Slava va višńih ºBogu. I na zemļi 
mir člověkom blagovoļenja. 

Hvalim te. Blagoslovļajem te. 
ºKlańajem ti se. Slavoslovim 
te. ºHvali vzdajem tebě, velikije 
radi slavi tvojeje. Gospodi Bože, 
Cěsarju nebeski, Bože Otče vse-
mogi. Gospodi Sine jedinorod-
ni, ºIsuse Hrste. Gospodi Bože, 
Aganče Boži, Sine Otač. Vzemļej 
grěhi mira, pomiluj nas. Vzemļej 
grěhi mira, ºprimi moļenja naša. 
Sědej o desnuju Otca, pomiluj nas. 
Jako ti jedin Svet. Ti jedin Gos-
pod. Ti jedin Višńi, ºIsuse Hrste. 
Sa Svetim Duhom,  va slavě Boga 
Otca. Amen.

4. července
sv. Prokopa

opata a vyznavače

(Žalm 36, 30-31)

Ústa spravedlivého pro  nášejí 
moudrost a  jazyk jeho mluví 

správné úsudky; zákon jeho Boha je 
v jeho srdci. = (Ž 36, 1) Nezáviď zlým 
a nežárli na ty, kdo páchají nepra-
vost. = Sláva Otci, i Synu, i Duchu 
Svatému. Jako byla na počátku, 
i  nyní, i  vždycky, a  na věky věků. 
Amen. Ústa...

Sláva na výsostech ºBohu. A na 
zemi pokoj lidem dobré vůle. 

Chválíme tě, velebíme tě, ºklaníme 
se ti, oslavujeme tě. ºVzdáváme ti 
díky pro tvou velikou slávu. Pane 
Bože, nebeský Králi, Bože Otče 
všemohoucí. Pane, jednorozený 
Synu, ºJežíši Kriste. Pane Bože, 
Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který 
snímáš hříchy světa, smiluj se nad 
námi. Ty, který snímáš hříchy 
světa, ºpřijmi naši prosbu. Ty, 
který sedíš po pravici Otce, smiluj 
se nad námi. Neboť ty jediný jsi 
svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný 
jsi svrchovaný, ºJežíši Kriste. Se 
Svatým Duchem,  ve slávě Boha 
Otce. Amen.

Kyrie
= Gospodi,pomiluj. + Gospodi, pomiluj. = Gospodi,pomiluj. 
+ Hrste, pomiluj. = Hrste, pomiluj. + Hrste, pomiluj. 
= Gospodi,pomiluj. + Gospodi, pomiluj. = Gospodi,pomiluj. 



Vytvoř v nás, Pane, do konalý lék 
své síly, aby chom, kteří přeslav-

né zá sluhy svatého Prokopa, opata 
uctíváme, podpo rováni jeho přímlu-
vami,  byli zproštěni ode všech ne-
mocí svých duší. Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista, Syna tvého, který s te-
bou žije a  kraluje v  jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny věky věků.  
+  Amen.

Čtení z knihy Moudrosti (Sir 45, 1-6)

Byl milý Bohu i  lidem, jeho pa-
mátka je v  požehnání. Proslavil 

ho v slávě Svatých a  učinil ho vel-
kým na postrach nepřátel. Jeho slovy 
zkrotil úkazy, učinil ho slavným před 
králi. Dal mu přikázání pro svůj ná-
rod, a ukázal mu svou velebnost. Pro 
jeho věrnost a  tichost si jej zasvětil, 
vyvolil ho z veškerého lidstva. Dopřál 
mu slyšet Boha, i jeho hlas, a pozvedl 
ho do oblak. Tváří v tvář mu dal při-
kázání, zákon života a učení. + Bohu 
díky.

(Žalm 20, 4-5)
Pane, se sladkým požehnáním jsi mu 
přišel vstříc; vložil jsi na jeho hlavu 
korunu z drahokamů. = Života žá-
dal od tebe, i dal jsi mu dlouhé dny 
na věky věků. 

Aleluja, aleluja. =. (Ž 91, 13) Spra-
vedlivý pokvete jako palma, poros-
te jako libanonský cedr. Aleluja.

Modlitba

Svršeno v nas, Gospodi, sili svo-
jeje sdělaj lěkarstvo: da, iže 

prěslavna utežanja blaženago Pro-
kopa Avata počitajem; togo po-
močmi ukrěpļeni, ot vsěh nemoćij 
duš naših izbavim se. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom tvoim: 
Iže s toboju živet i cěsarstvujet v je-
dinstvě Duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

Čtenje kńig Prěmudrosti.

Vzljubļeni Bogom i  člověki, je-
gože pamet jest v blagoslovļe-

nji. Podobna stvori-i v slavě svetih, 
i  vazveliči-i v  strasě neprijatel, i  v 
sloveseh jego znamenja ustavi. Pro-
slavi-i prěd cěsari, i zapověda jemu 
prěd ljudmi jego, i  javi jemu slavu 
svoju. Va věrě i krotosti jego světa 
i stvori, i izbrai ot vsakoje plti. Usli-
ša bo i, i glas jego, i vavede-i v ob-
lak. I dast jemu javě zapovědi, i za-
kon života, i učenja. + Bogu hvali.

Mezizpěv
Gospodi, prědvaril-i jesi blago-
slovļenjem blagostinnim: položil 
jesi na glavě jego věnac ot kamene 
draga. = Života prosi u tebe, i dal 
jemu jesi dlgotu dnij va věk, i  va 
věk věka.
Alleluja, alleluja. = Pravednik jako 
pinik procvatet: jako cedr Livanski 
umnožit se. Alleluja.

Gospod s vami. + I s duhom tvoim. = Pomolim se.



(Mt 19, 27-29)

Pokračování sv. Evangelia podle 
Matouše. + Sláva tobě, Pane.

Za onoho času řekl Petr Ježíšovi: 
„Hle, my jsme opustili všec-

ko a následovali jsme tebe; čeho se 
nám tedy za to dostane?“ Ježíš jim 
tedy řekl: „Amen pravím vám, že 
vy, kteří jste mne následovali, při 
znovuzrození, kdy Syn člověka za-
sedne na svůj slavný trůn, vy budete 
sedět na dvanácti stolcích a  soudit 
dvanáctero israelských pokolení. 
A každý, kdo opustí dům neb bratry 
neb sestry neb otce neb matku neb 
manželku nebo děti neb pole pro 
mé jméno, stokrát více přijme a ži-
vot věčný do stane za dědictví.“

(Žalm 20, 3-4)
Přání srdce jeho jsi mu udělil, Pane, 
a  žádosti rtů jeho jsi mu neode-
přel; vložil jsi na jeho hlavu korunu 
z drahého kamení.

Příjemná buď tobě, pro síme, 
Pane, tato spásná oběť. Aby 

nám hoj něji prospěla, nechť je svatý 
opat Prokop u  tvého mi losrdenství 
přímluv cem. Skrze našeho Pána Je-
žíše Krista, Syna tvého, který s  te-
bou žije a  kraluje v  jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny věky věků. 
+  Amen.

Evangelium

Poslědovanje svetago Evanģelija 
ot Matěja. + Slava tebě Gospodi. 

V ono vrěme: Reče Petr k Isusu: 
Se mi ostavihom vsa, i  v slěd 

tebe idom: čto ubo udet nam? Isus 
že reče im: Amen glagolju vam, 
jako vi šadšii po mně, v  pakibit-
je, jegda sedet Sin člověčaski na 
prěstolě veličastvja svojego, sedete 
i vi na dvoju na desete prěstolu, su-
deće oběma na desete kolěnoma Iz-
raeļevoma. i vsak, iže ostavit dom, 
li bratju, li sestri, li otca, li mater, li 
ženu, li děti, li sela, imene mojego 
radi, storiceju přimet, i život věčni 
naslědit.

Ant. k obětování

Želanje duše jego dal jesi jemu, 
Gospodi: i hotěnja ustnu jego něsi 
lišil jego: po ložil jesi na glavě jego 
věnac ot ka mene draga.

Tichá modlitba

P rijetna budi tebě, prosim te, Go-
spodi, žrtva si spasiteļnaja: jaže 

da nam gobazněje prospějet, u  mi-
losrdja tvojego blaženi Prokop Avat 
moliteļnik da pristupit. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom tvoim: Iže 
s toboju živet i cěsarstvujet v jedin-
stvě Duha Svetago Bog: va vse věki 
věkov. +  Amen.

Gospod s vami. + I s duhom tvoim.

Gospod s vami. + I s duhom tvoim. = Pomolim se.



Hle, Beránek Boží, hle, ten, který 
snímá hříchy světa.

Pane, nezasloužím si, abys vešel 
pod mou střechu, ale řekni jen 

slovo, a má duše bude uzdravena. 

(Luk. 12, 42) 
Věrný služebník a  moudrý, kterého 
pán ustanovil nad svou čeledí, aby 
jim dával včas míru pšenice.

Nasyceni sladkostmi nebeského 
oltáře, Pane, obnovujeme úmy-

sl ti bezvýhradně sloužit a po příkla-
du a pod ochranou svatého Prokopa, 
opata, doufáme, že vždycky bu deme 
lnout k naše mu Pánu Ježíši Kristu, 
Synu tvé mu. Jenž s tebou žije a kra-
luje v  jednotě Ducha Svatého, Bůh, 
po všechny věky věků.  +  Amen.

Svaté přijímání
Se Agnac Boži, se vzemļej grěhi 
mira.

Gospodi, něsam do sto jan, da 
vnideši pod krov moj: na 

takmo rci slovom, i iscělějet duša 
mo ja. 3x

Ant. k přijímání 
Věrni rab i  mudri, jegože postavi 
gospodin nad čeļadju svojeju: da 
dast im va vrěme pšenice měru.

Modlitba po přijímání

Nebeskije trapezi napitěni na-
slasđenja: podobnago tebě, 

Gospodi, rabotanja naměrenje 
obnavļajem; i, blaženago Prokopa 
Avata obrazom i zastupļenjem, pri-
lěpļati se vsegda nadějem, Gospo-
du našemu Isu Hrstu Sinu tvojemu: 
iže s toboju živet i cěsarstvujet v je-
dinstvě Duha Svetago Bog, va vse 
věki věkov. +  Amen.

Sanctus 

Svet, Svet, Svet Gospod Bog Saba-
ot. Plna sut nebesa, i zemļa slavi 

tvojeje. Osana va višňih.  Blagos-
lovlen gredi va ime Gospodńe. Osa-
na va višńih.

Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh 
zástupů. Nebesa i země jsou plny 

tvé slávy. Hosana na výsostech.  
Požehnaný, Jenž přichází ve jménu 
Páně. Hosana na výsostech. 

Agnus

Aganče Boži, vzemļej grěhi mira, 
pomiluj nas. 

Aganče Boži, vzemļej grěhi mira, 
pomiluj nas.
Aganče Boži, vzemļej grěhi mira, 
daruj nam mir.

Beránku Boží, který snímáš hříchy 
světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy 
světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy 
světa, daruj nám pokoj.


