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(1) Introitus – vstupní antifona Izaiáš 9, 6

PUER natus est nobis, et fí-
lius datus est nobis: cuius 
impérium super húmerum 

eius: et vocábitur nomen eius 
magni consílii Angelus. Ps. 97, 1 
Can táte Dómino cánticum no-
vum, quia mirabília fecit.  Gló-
ria Patri.

Dítě se nám narodilo a Syn je 
nám dán, jeho vláda spočívá na 
jeho rameni; a bude mu dáno 
jméno Anděl veliké rady. Žalm 
97, 1 Zpívejte Hospodinu píseň 
novou, neboť učinil podivuhod-
né věci.  Sláva Otci.
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2. třída – barva bílá

Concéde, quǽsumus, omnípo-
tens Deus: ut nos Unigéniti 

tui nova per carnem Natívitas 
líberet; quos sub peccáti iugo 
vetústa sér vitus tenet. Per eún-
dem Dóminum.

Popřej, prosíme, všemohoucí 
Bože, aby tělesné znovuzrození 
tvého Jednorozeného nás vys-
vobodilo ze starého otroctví, ve 
kterém nás drží jho hříchu. Skrze 
téhož Pána našeho.

(2) Oratio – vstupní modlitba

Léctio Epístolæ beáti  Pauli 
Apóstoli ad Titum. Caríssime: 

Appáruit benígnitas et humáni-
tas Salvatóris nostri Dei: non ex 
opéribus iustítiæ, quæ fécimus 
nos, sed secúndum suam mise-
ricórdiam salvos nos fecit per 
lavácrum regeneratiónis et re-
novatiónis Spíritus Sancti, quem 
eFúdit in nos abúnde per Iesum 
Christum, Salvatórem nostrum: 
ut, iustiQcáti grátia ipsíus, heré-
des simus secúndum spem vitæ 
ætérnæ: in Christo Iesu, Dómino 
nostro.

Čtení listu sv. apoštola Pavla Ti-
tovi. Milovaný, zjevila se dobro-
ta Boha, našeho spasitele, a jeho 
láska k lidem; ne snad proto, že 
my jsme vykonali něco dobrého, 
ale ze svého milosrdenství nás 
spasil v koupeli znovuzrození 
a  obnovení Duchem svatým. 
Toho na nás vylil v hojnosti skrze 
našeho spasitele Ježíše Krista, 
abychom – ospravedlněni jeho 
milostí – dostali jako dědictví 
vytoužený věčný život, v Ježíši 
Kristu, našem Pánu.

(3) Lectio – čtení Tit 3, 4-7
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(4) Graduale Žalm 97, 3-4 a 2
Vidérunt omnes 'nes terræ sa-
lutáre Dei nostri: iubiláte Deo, 
omnis terra.  Notum fecit Dó-
minus salutáre suum: ante con-
spéctum géntium revelávit iustí-
tiam suam.

Allelúia, allelúia.  Dies sancti-
'cátus illúxit nobis: veníte, gen-
tes, et adoráte Dóminum: quia 
hódie descéndit lux magna super 
terram. Allelúia.

Všechny končiny země uzří spá-
su našeho Boha. Jásej Bohu celá 
země.  Hospodin oznámil svou 
spásu, před zraky (pohanských) 
národů odhalil svou sprave-
dlnost.

Aleluja, aleluja. Posvěcený 
den nám zazářil; pojďtě, náro-
dy, a klaňte se Pánu! Neboť dnes 
sestoupilo na zem veliké světlo. 
A leluja.

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Lucam. In illo tém-

pore: Pastóres loquebántur ad 
ín vicem: Transeámus usque Béth-
lehem, et videámus hoc ver bum, 
quod factum est, quod Dóminus 
osténdit nobis. Et vené runt fes-
tinántes: et inven érunt Maríam 
et Ioseph, et Infántem pósitum 
in præsépio. Vidéntes autem cog-
novérunt de verbo, quod dic tum 
erat illis de Púero hoc. Et omnes, 
qui audiérunt, miráti sunt: et de 
his, quæ dicta erant a pastó ribus 
ad ipsos. María autem conser-
vábat ómnia verba hæc, cónfe-
rens in corde suo. Et revér si sunt 
pastóres, glori'cántes et laudán-
tes Deum in ómnibus, quæ au-
díerant et  víderant, sicut dictum 
est ad illos.

Pokračování sv. Evangelia pod-
le Lukáše. Za onoho času, řekli 
si pastýři mezi sebou: »Pojďme 
tedy do Betléma podívat se na to, 
co se tam stalo, jak nám Pán oz-
námil!« Pospíchali tam a nalezli 
Marii a Josefa i děťáko položené 
v jeslích. Když ho uviděli, vypra-
vovali, co jim bylo o tom dítěti 
pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, 
podivili se tomu, co jim pastýři 
vyprávěli. Maria však to všechno 
uchovávala v srdci a rozvažovala 
o tom. Pastýři se zas vrátili. Vele-
bili a chválili Boha za všechno, 
co slyšeli a viděli, jak jim to bylo 
řečeno.

(5) Evangelium Lk 2, 15-20

(6) O>ertorium – antifona k obětování Žalm 88, 12 a 15
Tui sunt cæli, et tua est terra: or-
bem terrárum et plenitúdinem 
eius tu fundásti: iustítia et iudíci-
um præparátio sedis tuæ.

Tvá jsou nebesa a tvá je země, 
zemský okrsek, a vše co je 
naplňuje, jsi založil; spravedlnost 
a právo jsou základem tvého 
trůnu.
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Obláta, Dómine, múnera, no-
va Unigéniti tui Nativitáte 

sanctí)ca: nosque a peccatórum 
nostrórum máculis emúnda. Per 
eúndem Dóminum. 

(7) Secreta – tichá modlitba
Obětované dary, Hospodine, 
znovuzrozením svého Jednoro-
zeného posvěť,= a nás očisť od 
poskvrn našich hříchů. Skrze 
téhož Pána našeho.

(9) Communio – antifona k přijímání Ps 97, 3

Vidérunt omnes )nes terræ salu-
táre Dei nostri.

Všechny končiny země uzří spá-
su našeho Boha.

Preface a modlitba Communicántes v kánonu pro dobu vánoční.

Uděl, prosíme, všemohoucí Bo že, 
aby dnes narozený Spasitel světa, 
jako je nám původcem božského 
zrození, byl také dárcem nesmr-
telnosti. Jenž s tebou žije a kralu-
je v jednotě Ducha Svatého Bůh.

(10) Postcommunio – modlitba po prijímání

Præsta, quǽsumus, omnípo-
tens Deus: ut natus hódie Sal-

vátor mundi, sicut divínæ nobis 
generatiónis est auctor; ita et im-
mortalitátis sit ipse largítor: Qui 
tecum vivit.
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