
108 T 5. neděle po Zjevení Páně

5. NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ
2. třída - barva zelená

Bůh je náš soudce a jednou přijde soudit živé i mrtvé. Na to nás připravuje 
dnešní Evangelium. Bůh je trpělivý, neboť je dobrý, a proto nám dává čas, 
abychom se k němu obrátili. Bůh respektuje naši svobodu a nechce, aby 
společně s plevelem byla vytrhána a spálena i pšenice. To že existuje pe-
kelný oheň, je jisté učení katolické Církve. Abychom obstáli v den „žně“ 
(posledního soudu) nestačí, abychom jako pšenice jen vypadali, ale aby-
chom pšenicí i byli. Boží vyvolení jsou „pšenicí Boží“. Jsou to ti, kteří slova 
Kristova nejen slyší, ale ve kterých je Kristova nauka v plné síle. Účastí na 
eucharistické Oběti jme povolání k tomu, abychom přinášeli sami sebe jako 
čistou pšenici, ze které se připravují hostie, Bohu v oběť, a tak se nechávali 
stále více proměňovat v Ježíše Krista.
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(1) Introitus – vstupní antifona - vstupní antifona Žid. 4, 16 Ps 96, 7-8

ADORATE Deum, omnes 
Angeli eius: audívit, et 
lætáta est Sion: et exsulta-

vérunt fíliæ Iudæ. Ps. 96, 1 Dó-
minus regnávit, exsúltet terra: 
læténtur ínsulæ multæ.  Glória 
Patri.

Klanějte se Bohu, všichni jeho 
Andělé. Uslyšel a zaradoval 
se Sion a plesaly judské dcery. 
Žalm 96, 1 Pán kraluje, plesej 
země. Radujte se, četné ostrovy.   

 Sláva Otci i Synu. 

Léctio Epístolæ beáti  Pauli 
Após toli ad Colossénses. Fra-

res: Indúite vos sicut elécti Dei, 
sancti et dilécti, víscera miseri-
córdiæ, benignitátem, hu mi li-
tátem, modéstiam, patiéntiam: 
sup portántes ínvicem, et donán-
tes vobismetípsis, si quis advérsus  
áliquem habet querélam: sicut 
et Dóminus donávit vobis, ita et 
vos. Super ómnia autem hæc cari-
tátem habéte, quod est vínculum 
perfectiónis: et pax Christi exsúl-
tet in córdibus ves tris, in qua et 
vocáti estis in uno córpore: et gra-
ti estóte. Verbum Christi há bitet 
in vobis abundánter, in omni sa-
piéntia, docéntes et commonén-
tes vosmetípsos psalmis, hymnis 
et cánticis spirituálibus, in grátia 
cantántes in córdibus vestris Deo. 
Omne, quodcúmque fácitis in 
ver bo aut in ópere, ómnia in nó-
mine Dómini Iesu Christi, gráti-
as agéntes Deo et Patri per Iesum 
Christum, Dóminum nostrum.

Čtení listu svatého apoštola 
Pavla Kolosanů. Bratři, jako od 
Boha vyvolení, svatí a milovaní 
projevujte navenek milosrdné 
srdce, dobrotu, pokoru, mírnost 
a  trpělivost. Snášejte se a na-
vzájem si odpouštějte, má-li kdo 
něco proti druhému. Pán odpu-
stil vám, proto (odpouštějte) 
i vy. A nadto nade všechno mějte 
lásku, neboť ona je svorník do-
konalosti. Ať ve vašem srdci 
vládne Kristův pokoj: k  němu 
jste byli povoláni v jednom těle. 
Buďte (za to) vděční. Kristova 
nauka ať je u vás ve své plné síle: 
moudře se navzájem poučujte 
a napomínejte. S vděčností zpí-
vejte Bohu z celého srdce žalmy, 
chvalozpěvy a  duchovní písně. 
Cokoli mluvíte nebo konáte, 
všecko (dělejte) ve jménu Pána 
Ježíše a skrze něho děkujte 
Bohu Otci. 

Deo gratias. - Bohu díky.

Famíliam tuam, quǽsumus, 
Dómine, contínua pietáte cus-

tódi: ut, quæ in sola spe grátiæ 
cæléstis innítitur, tua semper 
protectióne muniátur. Per Dó-
minum. Amen.

Svou rodinu, prosíme, Pane, 
ustavičnou dobrotivostí opatruj, 
aby, když spoléhá jedině v naději 
na tvou nebeskou milost, byla 
vždycky chráněna tvou záštitou. 
Skrze Pána našeho. Amen.

(2) Oratio - vstupní modlitba

(3) Lectio - čtení Kol 3, 12-17
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Timébunt gentes nomen tuum, 
Dómine, et omnes reges terræ 
glóriam tuam.  Quóniam ædi&-
cávit Dóminus Sion, et vidébitur 
in maiestáte sua. 

Allelúia, allelúia.  Ps. 96, 1 Dó-
minus regnávit, exsúltet terra: 
læténtur ínsulæ multæ. Allelúia. 

Národy se budou bát tvého jmé-
na, Pane, a všichni králové země 
tvé slávy.  Neboť Pán vystavěl 
Sion a viděn bude ve své veleb-
nosti.

Aleluja, aleluja.  Žalm 96, 1 
Pán kraluje, plesej země; radujte 
se, četné ostrovy. Aleluja.

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Matthǽum. Gló-

ria tibi Domine. In illo témpo-
re: Dixit Iesus turbis parábolam 
hanc: Símile factum est regnum 
cælórum hómini, qui seminávit 
bonum semen in agro suo. Cum 
autem dormírent hómines, venit 
inimícus eius, et superseminávit 
zizánia in médio trítici, et ábiit. 
Cum autem crevísset herba et 
fructum fecísset, tunc apparuér-
unt et zizánia. Accedéntes autem 
servi patrisfamílias, dixérunt ei: 
Dómine, nonne bonum semen 
seminásti in agro tuo? Unde ergo 
habet zizánia? Et ait illis: Inimí-
cus homo hoc fecit. Servi autem 
dixé runt ei: Vis, imus, et collígi-
mus ea? Et ait: Non: ne forte col-
ligéntes zizánia eradicétis simul 
cum eis et tríticum. Sínite ut-
ráque créscere usque ad messem, 
et in témpore messis dicam mes-
sóribus: Collígite primum zizá-
nia, et alligáte ea in fascículos ad 
comburéndum,  tríticum autem 
congregáte in hórreum meum. 

Laus tibi Christe.

Pokračování svatého Evange-
lia podle Matouše. Sláva tobě 
Pane. Za onoho času řekl Pán 
Ježíš zástupům toto podobenst-
ví toto: »Nebeské království je 
podobné člověku, který nasel 
na svém poli dobré semeno. 
Ale když lidé spali, přišel jeho 
nepřítel, rozházel mezi pšenici 
plevel a odešel. Když pak osení 
vyrostlo a nasadilo na klas, teh-
dy se ukázal i plevel. Tu přišli 
služebníci k hospodáři a řekli 
mu: ‚Pane, copak jsi nenasel na 
svém poli dobré semeno? Od-
kud se tedy vzal plevel?‘ On jim 
odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ 
A služebníci mu řekli: ‚Máme jít 
a (plevel) sesbírat?‘ On však řekl: 
‚Ne. Jinak byste při sbírání pleve-
le mohli s ním vytrhat i pšenici. 
Nechte obojí spolu růst až do žní 
– a o žních řeknu žencům: Ne-
jprve seberte plevel a svažte ho 
do snopků k spálení, ale pšenici 
shromážděte do mé stodoly.‘«  

 Chvála tobě, Kriste.

(4) Graduale Žalm 101, 16-17

(5) Evangelium Mt 13, 24-30
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Hóstias tibi, Dómine, placatió-
nis o"érimus: ut et delícta 

nostra miserátus absólvas, et nu-
tántia corda tu dírigas. Per Dó-
minum. 

Prosíme, všemohoucí Bože, 
abychom dosáhli účinku onoho 
spasení, jehož záruku jsme skrze 
toto tajemství přijali. Skrze Pána 
našeho. Amen.

Quǽsumus, omnípotens Deus: 
ut illíus salutáris capiámus 

e*éctum, cuius per hæc mystéria 
pignus accépimus. Per Dómi-
num. Amen.

Oběti usmíření tobě, Pane, 
přinášíme, abys jak naše pokles-
ky milostivě prominul, tak také 
kolísající srdce řídil. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista.

Déxtera Dómini fecit virtútem, 
déxtera Dómini exaltávit me: 
non móriar, sed vivam, et narrá-
bo ópera Dómini. 

Pravice Páně prokázala moc, pra-
vice Páně mne vyvýšila; neumřu, 
ale budu živ a budu vyprávět 
skutky Páně.

Mirabántur omnes de his, quæ 
procedébant de ore Dei.

Všichni se divili slovům, která vy-
cházela z úst Božích.

(6) O*ertorium – antifona k obětování - antifona k obětování Žalm 

(8) Preface o Nejsvětější Trojici. 

(9) Communio – antifona k přijímání - antifona k přijímání Lk 4, 22

(10) Postcommunio – modlitba po prijímání - modlitba po pri-

(7) Secreta – tichá modlitba


