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SPOLEČNÉ TEXTY O SVATÝCH OPATECH
Barva bílá
(1) Introitus – vstupní antifona Žalm 36, 30-31
S iusti meditábitur sapién- Ústa spravedlivého pronášejí
tiam, et lingua eius loqué- moudrost a jazyk jeho mlutur iudícium: lex Dei eius ví správné úsudky; zákon jeho
in corde ipsíus. (T. p. Allelúia, Boha je v jeho srdci. (v době
allelúia.) Ps. ibid., 1 Noli æmu- velukonoční Aleluja, aleluja.)
lári in malignántibus: neque Žalm 36, 1 Nezáviď zlým a nezeláveris faciéntes iniquitátem. žárli na ty, kdo páchají nepravost.  Sláva Otci.
 Glória Patri.

O

(2) Oratio – vstupní modlitba
ntercéssio nos, quǽsumus, Dómine, beáti N. Abbátis comméndet: ut, quod nostris méritis
non valémus, eius patrocínio assequámur. Per Dóminum.

I

(3) Lectio – čtení Sir 45, 1-6
éctio libri Sapiéntiæ. Diléctus Deo et homínibus, cuius
memória in benedictióne est. Símilem illum fecit in glória sanctórum, et magnificávit eum in
timóre inimicórum, et in verbis
suis monstra placávit. Glorificávit illum in conspéctu regum,
et iussit illi coram pópulo suo,
et osténdit illi glóriam suam.
In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elégit eum ex
omni carne. Audívit enim eum
et vocem ipsíus, et indúxit illum
in nubem. Et dedit illi coram
præcépta, et legem vitæ et disciplínæ.

L

Prosíme, Pan, nechť nás u tebe
doporoučí přímluva svatého
opata N., abychom to, čeho
nejsme schopni svými zásluhami, dosáhli jeho pomocí. Skrze
našeho Pána Ježíše Krista.

Čtení knihy Moudrosti. Byl
milý Bohu i lidem, jeho památka je v požehnání. Proslavil
ho v slávě Svatých a učinil ho
velkým na postrach nepřátel.
Jeho slovy zkrotil úkazy, učinil
ho slavným před králi. Dal
mu přikázání pro svůj národ,
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
přikázání, zákon života a učení.
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(4) Graduale Žalm 20, 4-5
Dómine, prævenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite eius corónam de
lápide pretióso.  Vitam pétiit
a te, et tribuísti ei longitúdinem
diérum in sǽculum sǽculi.

Pane, se sladkým požehnáním
jsi mu přišel vstříc; vložil jsi na
jeho hlavu korunu z drahokamů.
 Života žádal od tebe, i dal jsi
mu dlouhé dny na věky věků.

Allelúia, allelúia.  Ps. 91, 13
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur. Allelúia.

Aleluja, aleluja. . Žalm. 91, 13
Spravedlivý pokvete jako palma,
poroste jako libanonský cedr. Aleluja.

Po neděli Septuagesima místo Aleluja:

(4) Tractus Ps 111, 1-3
Beátus vir, qui timet Dóminum:
in mandátis eius cupit nimis.
 Potens in terra erit semen eius:
generátio rectórum benedicétur.
 Glória et divítiæ in domo eius:
et iustítia eius manet in sǽculum
sǽculi.

Blaze muži, který se bojí Hospodina, který má velkou zálibu
v jeho přikázáních.  Mocné
bude na zemi jeho potomstvo, pokolení řádných lidí bude
požehnáno.  Hojnost a bohatství budou v jeho domě a jeho
spravedlnost potrvá na věky
věků.

V době velikonční místo graduále:

(4) Alleluja
Allelúia, allelúia.  Ps. 91, 13
Iustus ut palma florébit: sicut
cedrus Líbani multiplicábitur.
Allelúia.  Osee 14, 6 Iustus
germinábit sicut lílium: et florébit in ætérnum ante Dóminum.
Allelúia.
(5) Evangelium Mt 19, 27-29
equéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum. In illo
témpore: Dixit Petrus ad Iesum:
Ecce, nos relíquimus ómnia, et
secúti sumus te: quid ergo erit
nobis? Iesus autem dixit illis:
Amen, dico vobis, quod vos, qui

S

Aleluja, aleluja.  Žalm 91, 13
Spravedlivý pokvete jako palma,
poroste jako libanonský cedr. 
Os 14, 6 Spravedlivý vypučí jako
lilie a pokvete navěky před Pánem. Alleluja.

Pokračování sv. Evangelia podle Matouše. Za onoho času řekl
Petr Ježíšovi: „Hle, my jsme
opustili všecko a následovali
jsme tebe; čeho se nám tedy za
to dostane?“ Ježíš jim tedy řekl:
„Amen pravím vám, že vy, kteří
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secúti estis me, in regeneratióne, cum séderit Fílius hóminis
in sede maiestátis suæ, sedébitis
et vos super sedes duódecim, iudicántes duódeci m tribus Israël.
Et omnis, qui relíquerit domum,
vel fratres, aut soróres, aut patrem, aut matrem, aut uxórem,
aut fílios, aut agros, propter nomen meum, céntuplum accípiet,
et vitam ætérnam possidébit.
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jste mne následovali, při znovuzrození, kdy Syn člověka zasedne
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 život věčný dostane za dědictví.“

(6) Offertorium – antifona k obětování Žalm 20, 3 a 4
Desidérium ánimæ eius tribuísti Přání srdce jeho jsi mu udělil,
ei, Dómine, et voluntáte labió- Pane, a žádosti rtů jeho jsi mu
rum eius non fraudásti eum: po- neodepřel; vložil jsi na jeho hlasuísti in cápite eius corónam de vu korunu z drahého kamení.
(Aleluja.)
lápide pretióso. (T. p. Allelúia.)
(7) Secreta – tichá modlitba
acris altáribus, Dómine, hóstias superpósitas sanctus N.
Abbas, quǽsumus, in salútem
nobis proveníre depóscat. Per
Dóminum.

S

Prosím, Pane, ať svatý opat N.
nám vyprosí, aby oběti položené
na oltář nám prospěly ke spáse.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

(9) Communio – antifona k přijímání Lk 12, 42
Fidélis servus et prudens, quem Věrný služebník a moudrý, kteconstítuit dóminus super famí- rého pán ustanovil nad svou
liam suam: ut det illis in témpore čeledí, aby jim dával včas míru
trítici mensúram. (T. p. Allelúia.) pšenice. (Aleluja.)
(10) Postcommunio – modlitba po prijímání
rótegat nos, Dómine, cum tui Ať nás, Pane, chrání s přijetím tvé
perceptióne sacraménti beá- svátosti také zastání svatého opata
tus N. Abbas, pro nobis interce- N., abychom napodobovali jeho
déndo: ut et conversatiónis eius příkladný život a dosáhli pomoexperiámur insígnia, et interces- ci jeho přímluvou. Skrze našeho
siónis percipiámus suffrágia. Per Pána Ježíše Krista.
Dóminum.

P

