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7. března
SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, 

VYZNAVAČE A UČITELE CÍRKVE
3. třída – barva bílá

Pro Kněžské brarstvo sv. Petra svátek 2. třídy, 
pro studijní domy FSSP slavnost 1. třídy.

Sv. Tomáš se narodil roku 1225 na hradě  Roccasecca jako sedmý 
syn akvinského lankraběte. V pěti letech byl jako oblát poslán do 
benediktinského kláštera Montecassino do péče svého strýce opata 
Sinibalda. R.1243 vstoupil proti vůli svých rodičů do Dominikáns-
kého řádu, založeného r. 1215. Když jej představený poslal na stu-
dia do Bologne, byl rodnými bratry přepaden a víc než rok držen 
v zajetí. Na podzim r. 1245 se mu podařilo uniknout. Byl řádem 
poslán do Paříže, kde studoval do roku 1248 u sv. Alberta Veliké-
ho. Potom následoval svého učitele do Kolína nad Rýnem. Sám se 
stal věhlasným učitelem v Paříži, Neapoli a v Římě. Pro své četné 
teologické spisy nedocenitelné hodnoty a nezměrné hloubky má 
sv.   Tomáš titul  Doctor angelicus – Andělský učitel. Na pokyn 
papeže Urbana IV. sestavil r. 1264 liturgické texty pro svátek Těla 
Páně. Zemřel 7. března 1274 na cestě na koncil v Lyonu a je pohřben 
v Toulouse.

V kněžských seminářích Kněžského bratrstva sv. Petra probíhá výu-
ka  budoucích kněží podle >lozo>ckých a teologických principů 
sv. Tomáše  Akvinského a proto je také jeho svátek  slaven obzvláště 
ve studijních domech.

(1) Introitus – vstupní antifona Sir 15, 5

I
N MÉDIO ECCLÉSIÆ 
apéruit os eius: et implévit 
eum Dóminus spíritu sapi-
éntiæ et intelléctus: stolam 
glóriæ índuit eum. Ps. 91, 2 

Bonum est con>téri Dó mino: et 
psállere nómini tuo, Altíssime. 

 Glória Patri. 

Uprostřed Církve otevřel ústa 
a Pán jej naplnil duchem moud-
rosti a poznání, oděl ho rouchem 
slávy. Ps 91, 2 Dobré je chvá-
lit Pána a oslavovat tvé jméno, 
Nejvyšší.  Sláva Otci.
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(2) Oratio – vstupní modlitba

Deus, qui Ecclésiam tuam 
be áti %omæ Confessóris 
tui mi ra eruditióne clarí'-

cas, et sancta operatióne fecún-
das: da nobis, quǽ su mus; et quæ 
dócuit, intelléc tu conspícere, et 
quæ egit, imitatióne complére. 
Per Dó minum. 

Bože, ty jsi svou Církev osvítil 
podivuhodnou vzdělaností sva-
tého Tomáše a jeho svatým pů-
sobením jsi ji obohatil, dej nám, 
prosíme, proniknout rozumen 
to, co učil, a co konal následová-
ním naplnit. Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista.

Léctio libri Sapiéntiæ.  Optávi, 
et datus est mihi sensus: 
et invocávi, et venit in me 

spíritus sapiéntiæ: et præpósui 
illam regnis et sédibus, et divítias 
nihil esse duxi in comparatióne 
illíus: nec comparávi illi lápidem 
pretiósum: quóniam omne au-
rum in comparatióne illíus aré-
na est ex ígua, et tamquam lutum 
æstimábitur argéntum in con-
spéctu illíus. Super salútem et 
spéciem diléxi illam, et propósui 
pro luce habére illam: quóniam 
inexstinguíbile est lumen illíus. 
Venérunt autem mihi ómnia 
bona páriter cum illa, et innu-
merábilis honéstas per manus 
illíus, et lætátus sum in ómnibus: 
quóniam antecedébat me ista 
sapiéntia, et ignorábam, quó-
niam horum ómnium mater est. 
Quam sine 'ctióne dídici et sine 
invídia commúnico, et honestá-
tem illíus non abscóndo. In'ní-
tus enim thesáurus est homíni-
bus: quo qui usi sunt, partícipes 
facti sunt amicítiæ Dei, propter 
disciplínæ dona commendáti.

Čtení knihy moudrosti. Prosil 
jsem, a byl mi dán rozum, vzýval 
jsem, a v úděl jsem přijal ducha 
moudrosti. Jí jsem dal přednost 
před žezly a trůny a bohatství ve 
srovnání s ní jsem pokládal za 
nic. Nesrovnával jsem s ní neo-
cenitelný drahý kámen, protože 
všechno zlato je vzhledem k ní 
jen troška písku a za bláto lze 
počítat vedle ní stříbro. Miloval 
jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl 
jsem ji mít raději než denní světlo, 
poněvadž nehasne její záře. Spo-
lu s ní se mi dostalo všeho dobra 
a skrze ni nespočetného bohatst-
ví. Radoval jsem se ze všech věcí, 
protože moudrost jim vládne, 
ale nevěděl jsem, že je jim mat-
kou. Naučil jsem se jí nezištně, 
bez závisti se o ní dělím, nechci 
ukrývat její bohatství, vždyť ona 
je pro lidi nevyčerpatelný po-
klad. Ti, kdo ji získají, uzavírají 
přátelství s Bohem, poněvadž 
jsou mu doporučeni dary, které 
zjednává kázeň.

(3) Lectio – čtení Moudrosti 7, 7-14
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(4) Graduale Žalm 36, 30-31
Os iusti meditábitur sapiéntiam, 
et lingua eius loquétur iudícium. 

 Lex Dei eius in corde ipsíus: 
et non supplantabúntur gressus 
eius.

Allelúia, allelúia.  Eccli. 45, 9 
Amávit eum Dóminus, et orná-
vit eum: stolam glóriæ índuit 
eum. Allelúia. 

Ústa spravedlivého pro  nášejí 
moudrost a  jazyk jeho mluví 
správné úsudky;   Boží zákon 
je v jeho srdci a proto jeho kroky 
nezavrávorají. 

Aleluja, aleluja.  Sir 45, 9 Hos-
podin si jej zamiloval a ozdobil 
ho, oblékl ho v oděv slávy. Alle-
luja.

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. 

Blažený muž, který se bojí Hospo-
dina a velice touží po jeho přikázá-
ních.  Mocné na zemi bude jeho 
potomstvo, pokolení řádných lidí 
bude požehnáno  Sláva a bohat-
ství se zabydlí v jeho domě a jeho 
spravedlnost potrvá na věky věků.

Po neděli Septuagesima místo verše s aleluja: Tractus Žalm 111, 1-3

Ve votivních mších době velikonoční místo Graduale:

Allelúia, allelúia.  Eccli. 45, 9 
Amávit eum Dóminus, et orná-
vit eum: stolam glóriæ índuit 
eum. Allelúia.  Osee 14, 6 Ius-
tus germinábit sicut lílium: et 
>orébit in ætérnum ante Dómi-
num. Allelúia.

Alleluja, alleluja.  Sir 45, 9 Hos-
podin si jej zamiloval a ozdobil 
ho, oblékl ho v oděv slávy, alelu-
ja.  Os 14, 6 Spravedlivý vyraší 
jako lilie a na věky pokvete před 
Hospodinem. Aleluja.

(5) Evangelium Mt 5, 13-19

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Matthǽum. In illo 
tém pore: Dixit Iesus dis cípulis 

suis: Vos estis sal terræ. Quod si 
sal evanúerit, in quo salié tur? Ad 
níhilum valet ultra, nisi ut mittá-
tur foras, et conculcétur ab ho-
mínibus. Vos estis lux mundi. 
Non potest cívitas abscóndi su pra 
montem pósita. Neque accén-
dunt lucérnam, et ponunt eam sub 
módio, sed super candelábrum, 
ut lúceat ómnibus qui in domo 

Pokračování sv. Evangelia pod-
le Matouše. Za onoho času řekl 
Ježíš svým učedníkům: Vy jste sůl 
země. Jestliže však sůl ztratí chuť, 
čím bude osolena? K ničemu se už 
nehodí, než aby se vyhodila ven 
a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo 
světa. Nemůže se skrýt město 
položené na hoře. A když se svítil-
na rozsvítí, nestaví se pod nádobu, 
ale na podstavec, takže svítí všem 
v domě. Tak ať vaše světlo svítí li-
dem, aby viděli vaše dobré skutky 
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(6) O!ertorium – antifona k obětování Žalm 91, 13
Iustus ut palma %orébit: sicut ce-
drus, quæ in Líbano est, multi-
plicábitur. (T. p. Allelúia.) 

Spravedlivý pokvete jako palma, 
poroste jako libanonský cedr.   
(Aleluja.)

(7) Secreta – tichá modlitba

Sancti +omæ Con fes só ris tui 
atque Doctóris nobis, Dómi-
ne, pia non desit orátio: quæ 

et múnera nostra concíliet; et 
tuam nobis indulgéntiam sem-
per obtíneat. Per Dóminum.

Pane, ať nám nikdy nechybí 
zbož ná modlitba svatého Tomá-
še, tvého vyznavače a učitele, kte-
rá činí naše dary tobě příjemné 
a stále nám udílí tvé odpuštení. 
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

(9) Communio – antifona k přijímání Lk 12, 42
Fidélis servus et prudens, quem 
constítuit dóminus super famíli-
am suam: ut det illis in témpore 
trítici mensúram. (T. p. Allelúia.)

Věrný služebník a  moudrý, kte-
rého pán ustanovil nad svou 
čeledí, aby jim dával včas míru 
pšenice. (Aleluja.)

(10) Postcommunio – modlitba po prijímání

Ut nobis, Dómine, tua sacri-
fícia dent salútem: beátus 
+oma Con fés sor tuus et 

Doctor egrégius, quǽ su mus, pre-
cátor accédat. Per Dóminum. 

Ať nám, Pane, tvá Oběť dá spásu, 
za kterou nechť se svou modlit-
bou zasadí také tvůj vyznavač 
a skvělý učitel svatý Tomáš. Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista.

7. března

sunt. Sic lúceat lux vestra coram 
homínibus, ut vídeant ópera ves-
tra bona, et gloríBcent Patrem ves-
trum, qui in cælis est. Nolíte pu-
táre, quóniam veni sólvere legem 
aut prophétas: non veni sólvere, 
sed adimplére. Amen, quippe 
dico vobis, donec tránseat cælum 
et terra, iota unum aut unus apex 
non præteríbit a lege, donec óm-
nia Bant. Qui ergo sólverit unum 
de mandátis istis mínimis, et do-
cúerit sic hómines, mínimus vo-
cábitur in regno cælórum: qui  
autem fécerit et docúerit, hic mag-
nus vocábitur in regno cælórum. 

a velebili vašeho Otce v nebesích. 
Nemyslete, že jsem přišel zrušit 
Zákon nebo Proroky. Nepřišel 
jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, 
pravím vám: Dokud nepomine 
nebe a země, nepomine jediné pís-
menko ani jediná čárka ze Zákona, 
dokud se to všecko nestane. Kdyby 
tedy někdo zrušil jedno z těchto 
přikázání - a třebas i to nejmenší 
- a tak učil lidi, bude v nebeském 
království nejmenší. Kdo se však 
bude jimi řídit a jim učit, bude 
v nebeském království veliký.


