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Ex decreto Congregationis
 Sacrorum Rituum

Sanctissimus dominus noster Be-
nedictus Papa XV. supplicibus votis 
ac precibus episcoporum Bohemi-
ae et Moraviae benigne annuens, 
speciali de gratia indulget:          (...)
5. Ut lingua veteroslavica, characte-
ribus glagoliticis expressa (ex libris 
ab hac Apostolica Sede recognitis 
et approbatis), possit certis diebus 
in anno (festis Ss. Cyrilli et Me-
thodii, S. Venceslai, S. Ludmilae, 
S.  Procopii, S. Joannis nepomuce-
ni) celebrari Missa cantata integra 
in locis et sanctuariis insequenti-
bus: Velehrad in Moravia, in Sáza-
va, in Vyšehrad Pragae, in emaus, 
monasterio O.S.B. Pragae fundato, 
in Capella S. Venceslai et ad sepul-
chrum S. Ioannis nepomuceni in 
ecclesia cathedrali ad S. Vitum; ad 
sepulchrum S. Ludmilae in ecclesia 
S. Georgii in arce Pragensi, Vetero-
-Boleslaviae in basilica, ubi S. Ven-
ceslaus martyrii mortem subiit, in 
Monte Sacro prope Příbram. 
Contrariis non obstantibus qui-
buscumque, etiam speciali menti-
one dignis. 
die 21. Mai 1920. 
A. Card. VICO, ep. Portuen. et S. 
Rufinae, Praefectus. 
ALeXAndeR VeRde, S. R. C. 
Secretarius.

Z dekretu Kongregace 
pro posvátné rity

Svatý otec papež Benedikt XV. při-
hlédl k prosbám českých a morav-
ských biskupů a laskavě udělil tyto 
milosti:                                            (...)
5. dovoluje se, aby se v jistých 
dnech v roce (o svátcích sv. Cyrila 
a Metoděje, sv. Václava, sv. Ludmily, 
sv. Prokopa a sv. Jana nepomucké-
ho) směla sloužit celá zpívaná Mše 
sv. staroslověnským jazykem, podle 
knih tištěných hlaholským písmem 
a schválených Svatým Stolcem, a to 
v následujících místech a svatyních: 
na Velehradě na Moravě, v Sázavě, 
na Vyšehradě v  Praze, v  emauz-
ském klášteře v  Praze, v kapli 
sv. Václava a u hrobu sv. Jana nepo-
muckého v katedrále sv. Víta v Pra-
ze, u  hrobu sv. Ludmily v kostele 
sv. Jiří na Pražském hradě, v bazili-
ce ve Staré Boleslavi, kde sv. Václav 
podstoupil mučednickou smrt, a na 
sv. Hoře u Příbrami. 

Tímto se ruší všechny tomuto proti-
řečící předpisy, ať je vydal kdokoliv 
jakkoliv vážený. 

dne 21. května 1920. 

A. kardinál VICO, biskup portský 
od sv. Rufíny, prefekt

ALeXAndeR VeRde, Sekretář
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Mešní řád 
staroslověnsky a česky

(Staroslověnsky jen hlasitě pronášené části Mše svaté.)

Úvodní obřady
Při slavné nebo zpívané Mši se stupňové modlitby modlí kněz 
s  asistencí tiše, zatímco ostatní věřící nebo jen schóla zpívá In-
troitus. Totéž platí také pro recitovanou Mši s lidovým zpěvem. 
Při recitované Mši bez lidového zpěvu odpovídají buď jen minist-
ranti, nebo společně s nimi i ostatní věřící.

Modlitba u stupňů oltáře

Va ime  Otca, i Sina, i 
duha Svetago. Amen. 

Vnidu k oltarju Božju. 

+ K Bogu veselećumu ju-
nost moju.

Sudi, mi, Bože, i rasudi 
prju moju ot jezika ne 

prěpodobna: ot člo věka 
nepravedna i lastiva izba-
vi me.
+ Jako ti jesi, Bože, krě-
post moja: vskuju otrinu 
me, i vskuju sětuje hođu, 
jegda stužajet mi vrag?

následující žalm se vynechává při Requiem a v době pašijové.  
V těchto případech následuje Adiutórium nostrum na další straně.

Žalm 42, 1-5

Ve jménu  Otce 
i  Syna i Ducha Sva

tého. Amen. Přistoupím 
k oltáři Božímu.
+ K Bohu, který působí 
radost mé mladosti.

Zjednej mi právo, Bože, 
a rozhodni mou při 

proti nesvatému lidu, vy
svoboď mě od nespravedli
vého a lstivého člověka.
+ Neboť ty jsi, Bože, má 
síla. Proč jsi mě zapudil 
a proč smuten chodím, za
tímco mě souží nepřítel? 
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= Pošļi svět tvoj i istinu 
tvoju: ta me nastavista 
i va vedosta v goru svetuju 
tvoju, i v seļenja tvoja.

+  I vnidu k oltarju bo-
žju: k Bogu veselećumu 
junost moju.

= Ispověm se tebě v  gu-
sleh, Bože, Bože moj: vs-
kuju priskrbna jesi, du še 
moja, i vskuju smućaješi 
me?

+ Upvaj na Boga, jako 
ošće ispo věm se jemu: 
spa senje licu mojemu, 
i Bog moj. 

= Slava Otcu, i Sinu, 
i duhu Svetomu.

+ Jakože bě iskoni, i 
nině, i vsegda: i va věki 
věkov. Amen. 

= Vnidu k oltarju božju.

+ K Bogu veselećumu 
junost moju.

= Sešli své světlo a svou 
pravdu, ty mě povedou 
a přivedou  na tvou svatou 
horu a do tvých stanů.

+ I přistoupím k oltáři Bo
žímu, k Bohu, který působí 
radost mé mladosti.

= Oslavím tě citerou, 
Bože, můj Bože. Proč jsi 
smutná, má duše, a proč 
se ve mně rmoutíš?

+ Doufej v Boha, neboť ho 
budu opět oslavovat, svého 
Spasitele a svého Boha.

= Sláva Otci i Synu i Du
chu Svatému.

+ Jako bylo na počátku, 
i nyní i vždycky, a na věky 
věků. Amen.

= Přistoupím k oltáři Bo
žímu.

+ K Bohu, který působí 
radost mé mladosti.

Úvodní obřady
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Kněz se modlí hluboce ukloněn. Při slovech moj grěh, moj grěh, 
moj prěveliki grěh se třikrát bije v prsa.

Ispovědaju se Bogu 
vsemogućumu, bla že-

něj Marii vsegda děvě, 
bla ženomu Mihovilu 
Arhan ģelu, blaženomu 
Ivanu Krstitelju, svetima 
Apostoloma Petru i Pav-
lu, vsěm Svetim, i vam 
bratje: jako sgrěših zelo 
pomišļenjem, slovom i 
dělom: moj grěh, moj 
grěh, moj prěveliki grěh. 
Těmže molju blaženuju 
Mariju vsegda děvu, 
blaženago Mihovila Ar-
hanģela, blaženago I va na 
Krstiteļa, svetaja Apoštola 
Petra i Pavla, vse Svetije, 
i vas, bratje, moliti se za 
me ka Gospodevi Bogu 
našemu.

= Pomoć naša  va ime 
Gospoda.
+ Stvoršago nebo i ze-
mlju.

= Naše  pomoc je ve 
jménu Páně.
+ Který učinil nebe i zemi.

Všeobecné vyznání hříchů.

Vyznávám všemohou
címu Bohu, blahosla

vené Marii vždy Panně, 
svatému Michaelu Arch
andělu, svatému Janu 
Křtiteli, svatým apošto
lům Petru a Pavlu, všem 
svatým i  vám, bratři, že 
jsem velmi zhřešil myšle
ním, slovy i  skutky je to 
má vina, má vina, má pře
veliká vina. Proto prosím 
bla hoslavenou Marii vždy 
Pannu, blahoslaveného 
Mi chaela archanděla, bla
ho slaveného Jana Křtitele, 
sva té apoštoly Petra a Pav
la, všechny svaté i vás, bra
tři, abyste se za mě modlili 
k Pánu, našemu Bohu.

Úvodní obřady
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Nyní se asistence v hlubokém úklonu nebo s nimi i věřící modlí 
všeobecné vyznání hříchů. Při slovech moj grěh, moj grěh, moj 
prěveliki grěh se třikrát bijí v prsa. 

Ispovědaju se Bogu 
vsemogućumu, blaže-

něj Marii vsegda Děvě, 
bla ženomu Mihovilu 
Ar hanģelu, blaženomu 
Ivanu Krstitelju, svetima 
Apostoloma Petru i Pav-
lu, vsěm Svetim, i tebě 
otče: jako sgrěših zelo 
pomišļenjem, slovom 
i  dělom: moj grěh, moj 
grěh, moj prěveliki grěh. 
Těmže molju blaženu-
ju Mariju vsegda Děvu, 
blaženago Mihovila Ar-
hanģela, blaženago Ivana 
Krstiteļa, svetaja Apošto-
la Petra i Pavla, vse Sve-
tije, i tebe, otče, moliti 
se za me ka Gospodevi 
Bogu našemu. 

+ Pomiluj te vsemogi 
Bog, i, otpustiv grěhi tvo-
je, privedi te v život věč-
ni. = Amen.

+ Ať se nad tebou smiluje 
všemohoucí Bůh, odpustí 
ti tvé hříchy a přivede tě do 
života věčného.= Amen.

Vyznávám všemohou
címu Bohu, blahosla

vené Marii vždy Panně, 
svatému Michaelu Arch
andělu, svatému Janu 
Křtiteli, svatým apoštolům 
Petru a Pavlu, všem sva
tým i  tobě, otče, že jsem 
velmi zhřešil myšlením, 
slovy i skutky; je to má 
vina, má vina, má pře
veliká vina. Proto prosím 
blahoslavenou Marii vždy 
Pannu, svatého Michaela 
archanděla, svatého Jana 
Křtitele, svaté apoštoly 
Petra a Pavla, všechny sva
té i tebe, otče, aby ses za 
mě modlil k Pánu, našemu 
Bohu.

Asistence nebo s nimi všichni ostatní odpoví:

Úvodní obřady
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+ Pomiluj vas vsemogi 
Bog, i, otpustiv grěhi vaše, 
privedi vas v život věčni. 
= Amen.

= Prošćenje,  otrěšenje  
i otpušćenje grěh naših da 
podast nam vse mogi i mi-
losrdi Gospod. 
+ Amen.

= Bože, ti obrać se oživiši 
ni. + I ljudje vazveselet 
se o tebě. 
= Javi nam, Gospodi, mi-
lost tvoju. + I spasenje 
tvoje daj nam.
= Gospodi, usliši molitav 
moju. +  I vapaļ moj k 
tebě da pridet.
= Gospod s vami.
+ I s duhom tvoim 

= Bože, obrať se k nám a dej 
nám život. + A tvůj lid se 
bude v tobě radovat. 
= Ukaž nám, Pane, své 
milosrdenství. + A dej 
nám svou spásu. 
= Pane, vyslyš mou mod
litbu. + A mé volání přijď 
k tobě. 
= Pán s vámi
+ I s duchem tvým.

Kněz se modlí mírně ukloněn:

= Ať se nad vámi smiluje 
všemohoucí Bůh, odpustí 
vám vaše hříchy a přivede 
vás do života věčného.
+ Amen.

= Prominutí,  rozhřešení 
a odpuštění našich hříchů 
ať nám udělí všemohoucí 
a milosrdný Pán.
+ Amen.

Kněz odpoví:

Úvodní obřady
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Sejmi z nás, prosíme, Pane, naše nepravosti, abychom 
byli hodni vstoupit s čistou myslí do Svatyně svatých. 

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kněz vystupuje k oltáři a tiše se modlí:

Kněz líbá oltář a v něm uložené ostatky svatých:

Prosíme Tě, Pane, abys pro zásluhy svých svatých, 
jejichž ostatky zde jsou, a všech svatých ráčil promi

nout všechny mé hříchy. Amen.

Pomolim se.

Užívá-li se kadidla, požehná ho kněz slovy: Buď požehnáno 
tím, k  jehož cti budeš spáleno. Potom je okouřen oltářní 
kříž, případné ostatky svatých, oltář a pak jáhen (nebo ministrant) 
okouří kněze

Modleme se.

Kyrie
Kněze střídavě s lidem (nebo asistencí) prosí o smilování Boží slo-
vy řecké litanie κύριε ἐλέησον - Pane smiluj se, Kriste, smiluj se. 
Zpíváme podle nápěvů od s. 77 nebo 84.

= Gospodi,pomiluj. + Gospodi, pomiluj. = Gospodi,po-
miluj. + Hrste, pomiluj. = Hrste, pomiluj. + Hrste, po-
miluj. = Gospodi,pomiluj. + Gospodi, pomiluj. = Gos-
podi, pomiluj.

        Introitus - Vstupní antifona
Podle příslušného svátku nebo dne v roce.

 Kněz přejde na epištolní stranu oltáře, přežehná se a modlí se 
introit, který při slavné nebo zpívané mši zpívala schóla. 

Úvodní obřady
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Gloria
Při svátcích kněz uprostřed oltáře zaintonuje Gloria a ostatní (nebo 
jen schóla) pokračují ve zpěvu podle nápěvů od s. 77 nebo 84. 
(na takto º označených místech konáme úklonu hlavy. ) 
 Slava va višńih ºBogu. 

I na zemļi mir člově-
kom blagovoļenja. Hva-
lim te. Blagoslovļajem te. 
ºKlańajem ti se. Slavoslo-
vim te. ºHvali vzdajem 
tebě, velikije radi slavi 
tvojeje. Gospodi Bože, 
Cěsarju nebeski, Bože 
Otče vsemogi. 
Gospodi Sine jedinorod-
ni, ºIsuse Hrste. Gospo-
di Bože, Aganče Boži, 
Sine Otač. Vzemļej grě-
hi mira, pomiluj nas. 
Vzemļej grěhi mira, ºpri-
mi moļenja naša. Sědej 
o desnuju Otca, pomiluj 
nas. Jako ti jedin Svet. Ti 
jedin Gospod. Ti jedin 
Višńi, ºIsuse Hrste. 

Sa Svetim Duhom,  va 
slavě Boga Otca. Amen.

Sláva na výsostech ºBo
hu. A na zemi pokoj 

lidem dobré vůle. Chvá
líme tě, velebíme tě, ºkla
níme 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 pros
bu. Ty, který sedíš po pra
vici Otce, smiluj se nad 
námi. Neboť ty jediný jsi 
svatý, ty jediný jsi Pán, ty 
jediný jsi svrchovaný, ºJe
žíši Kriste. 
Se Svatým Duchem,  ve 
slávě Boha Otce. Amen.

Úvodní obřady
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       Oratio - Modlitba
Kněz políbí oltář a obrácen k věřícím: (Při zpívané Mši se pozdrav 
i odpověď zpívá buď na jednom tónu nebo podle následujícího 
nápěvu.) Biskup říká Mir s vami – pokoj vám.  

½+       d       d  +      4fd   d  +    d      f     d  +       f  f     +      f     d f      f     ±
=    Gospod s vami. + I s du-hom tvoim. = Pomolim se.
        Pán s vámi.           I s duchem tvým.    Modleme se.    

Bohoslužba slova
        Lectio – Čtení
na konci se odpovídá Bogu hvali.  Bohu díky.

         Mezizpěv
Recituje kněz a zpívá schóla.
  během roku: gradual a verš s aleluja.
 v době předpostní a postní:  gradual a tractus.
 v době velikonoční: dva verše s aleluja.
O Velikonocích, Letnicích, slavnosti Těla Páně, na svátek Sedmi-
bolestné Panny Marie a při Mši za zemřelé (Requiem) následuje 
navíc hymnus zvaný sekvence.

následuje modlitba podle příslušného svát-
ku nebo dne, na který se odpovídá souhlas-
ným Amen.

½+      +   d     f            +
    + Amen.  

      evangelium
Před evangeliem je misál přemístěn na evangelijní stranu.
Vždy při slavné (obvykle i při zpívané) mši sv. je nejprve uprostřed 
oltáře vloženo kadilo do kadidelnice. Kněz jej požehná slovy: 
Buď požehnáno tím, k jehož cti budeš spáleno. 

Bohoslužba slova
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½+      +   d     f            +
    + Amen.  

Potom jáhen klečí na stupni oltáře (nebo při zpívané mši kněz 
v hlubokém úklonu) a tiše se modlí: 

Očisti mé srdce i mé rty, všemohoucí Bože, který jsi 
očistil rty proroka Izaiáše žhavým uhlem; takto 

mě rač svým dobrotivým slitováním očistit, abych byl 
schopen důstojně zvěstovat tvé svaté Evangelium. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 
Jáhen si vyžádá požehnání od kněze: Požehnej, pane. 
Kněz jáhnovi požehná: Pán ať je v tvém srdci a na tvých 
rtech, abys důstojně a náležitě zvěstoval jeho Evangeli
um.  Amen. 
(Při zpívané Mši bez jáhna se obrací kněz s prosbou o požehnání k Bohu: 
Pán ať je v mém srdci a na mých rtech, abych... Potom 
přechází na evangelijní stranu a zpívá nebo čte evangelium.)

Po průvodu s evangeliářem zpívá jáhen evangelium. Všichni stojí 
a dělají znamení kříže na čele, na rtech a na prsou. 

½+       d       d  +      4fd   d       +  d       f     d  +       f  f     +    ±
=    Gospod s vami.    + I s du-hom tvoim. 
        Pán s vámi.             I s duchem tvým.   

½+          f   + f   f   f   + f     f   f   s    +  f   d  +   d  f f +   f          f   d   d    ±± 
=  Poslědovanje svetago  evanģelija  ot       n. 
         Pokračování svatého           Evangelia podle      jméno Ev.

½+        f   f    f +  f    f    +   d    d     
+  Slava tebě Gospo-di.
           Sláva tobě, Pane. 

Jáhen okouří kněze a podjáhen mu podá evangeliář k políbení: 
Slovy Evangelia ať jsou smazány naše provinění.

na konci evangelia 
se odpovídá: 
Hvala tebě Hrste.  
 Chvála tobě, Kriste.

Bohoslužba slova
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Krédo
Zpívá se při slavnostech. na takto º označených místech konáme 
úklonu hlavy. 

Věruju v jedinago 
ºBo ga. Otca vsemo-

gu ćago, tvorca nebu 
i  zem ļi, vidimim vsěm 
i ne vidimim.
I v jedinago Gospoda 
ºIsusa Hrsta, Sina Božja 
jedinorodnago. I ot Otca 
rođenago prěde vsěh 
věk. Boga ot Boga, svět 
ot světa; Boga istinna ot 
Boga istinnago. Rođena 
ne stvorena, jedinosućna 
Otcu: imže vsa biše. Iže 
nas radi člověk, i našego 
radi spasenja snide s ne-
bes. 

I vplti se ot Duha 
Sveta iz Marije Děvi: 
i  včlověči se. Raspet 
že za ni: pri Pontijscěm 
Pilatě mučen, i pogreben 

Při tomto verši poklekáme. (Během vánočního oktávu a na slav-
nost Zvěstování Panně Marii k tomu konáme také úklonu hlavy.)  

Věřím v jednoho Boha, 
Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země, vše
ho viditelného i neviditel
ného. 
I v jednoho Pána ºJeží
še Krista, jednorozené
ho Syna Božího, z Otce 
zrozeného přede všemi 
věky. Boha z Boha, Světlo 
ze Světla, Boha pravého 
z Boha pravého. Zplozené
ho, neučiněného, soupod
statného s Otcem; skrze 
něho všechno je učiněno. 
On pro nás lidi a pro naši 
spásu sestoupil z nebes. 

I vtělil se skrze Ducha 
Svatého z Marie Pan
ny a stal se člověkem. 
Byl také za nás ukřižován, 
pod Pontským Pilátem tr

Homilie (kázání)
Zde bývá homilie, která je povinná v neděli a o zasvěcené svátky ve 
Mších za účasti lidu (srov. CIC can. 767).

Bohoslužba slova
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Bohoslužba Oběti
Celebrant obrácen k věřícím zpívá nebo řekne:

½+       d       d  +      4fd   d  +   d       f     d  +       f  f     +      f     d f      f     ±
=    Gospod s vami. + I s du-hom tvoim. = Pomolim se.
        Pán s vámi.           I s duchem tvým.    Modleme se.    

bist. 
I vskrse v treti dan po 
Pisanju. I vzide na nebo: 
sědit o desnuju Otca. 
I paki imat priti sa slavo-
ju sudit živim i mrtvim: 
jegože cěsarstvju ne bu-
det konca. 
I v Duha Svetago, Gos-
poda, i životvorećago: ot 
Otca i Sina ishodećago. 
S Otcem že i Sinom kup-
no ºpoklańajema i sa-
slavima: iže glagolal jest 
Proroki. 
I jedinu svetuju katoli-
časku i apostolsku Crkav. 
Ispovědaju jedino kršće-
nje v otpušćenje grěhov. 
I čaju vskrsenja mrtvih. I 
života   budućago věka. 
Amen.

pěl a byl pohřben. A vstal 
z mrtvých třetího dne po
dle Písem. A vstoupil do 
nebe, sedí po pravici Otce. 
A znovu přijde se slávou 
soudit živé i mrtvé a jeho 
království nebude konce. 
I v Ducha Svatého, Pána 
a dárce života, který z Otce 
i Syna vychází; který je 
s  Otcem i Synem zároveň 
uctíván a ºoslavován; kte
rý mluvil skrze proroky. 
A  (v) jednu, svatou, všeo
becnou a apoštolskou Cír
kev. Vyznávám jeden křest 
na odpuštění hříchů. Oče
kávám vzkříšení mrtvých 
a život  budoucího věku.  
Amen.

Bohoslužba Oběti
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Obětování
   Offertorium - Antifona k obětování
Kněz recituje text offertoria – zpěv k přinášení obětních darů, kte-
rý současně zpívá schola (nebo i všichni věřící) během obětování.

Příprava obětních darů
Věřící se mohou modlit společně s obětujícím knězem následující 
modlitby, které se on modlí tiše latinsky, nebo vlastními slovy při-
nášejí své díky, prosby a chválu Pánu Bohu a duchovním způso-
bem se spoluobětují – vnáší svůj život do Kristovy Oběti. 
Obětování chleba. Kněz pozvedne paténu s hostií a tiše se modlí:

Přijmi, Otče svatý, všemohoucí věčný Bože, tuto ne
poskvrněnou oběť, kterou já, tvůj nehodný služeb

ník přináším tobě, svému Bohu živému a pravému, za 
své nesčetné hříchy, urážky a nedbalosti a za všechny zde   
přítomné, ale i za všechny věřící křesťany živé i zesnulé, 
aby mně i jim prospěla k spáse do života věčného. Amen.
Míchání vína: Při slavné Mši jáhen vlévá víno do kalicha, podjá-
hen trochu vody, kterou kněz žehná:

Bože, který jsi důstojnost lidské podstaty podivuhodně 
stvořil a ještě podivuhodněji obnovil, dej nám skrze 

tajemství této vody a vína účast na Božství toho, který 
se ráčil stát účastným našeho lidství: Ježíš Kristus, tvůj 
Syn, náš Pán, který s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého: Bůh po všechny věky věků. Amen.
Obětování vína: Kněz s jáhnem pozvednou kalich a společně se 
modlí: 

Přinášíme ti, Pane, kalich spásy a vzýváme tvou las
kavost, aby s vůní líbeznou vystoupil před tváří tvé 

božské velebnosti pro spásu naši i celého světa. Amen. 



Bohoslužba Oběti
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Přinášení sebe v duchovní oběť: Kněz se v hlubokém úklonu 
modlí a sepjatýma rukama se dotýká okraje oltáře.

V d duchu pokory a v zkroušenosti srdce ať jsme tebou 
přijati, Pane, a naše oběť, Pane Bože, ať se dnes sta

ne před tvou tváří takovou, že se ti zalíbí. (dan 3, 39-40)

Vzývání ducha Svatého: Kněz se vzpřímí, pozvedne ruce i oči 
k nebi a žehná přinesené dary:

Přijď, Posvětiteli, všemohoucí věčný Bože, a požeh 
nej tuto oběť připravenou tvému svatému jménu.

Okuřování
Při slavné a obvykle i při zpívané Mši následuje okuřování oltářní-
ho kříže a ostatků svatých, oltáře, obětních darů, obětujícího kně-
ze, kléru a věřícího lidu. Kněz nejprve požehná kadidlo:

na přímluvu svatého Michæla Archanděla stojícího 
po pravé straně kadidlového oltáře i  všech svých 

vyvolených ať Pán ráčí požehnat toto kadidlo a přijmout 
jako líbeznou vůni. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Když okuřuje obětní dary: Ať k tobě vystoupí toto tebou po
žehnané kadidlo a na nás ať sestoupí tvé milosrdenství. 
Potom okouří kříž a ostatky svatých. nakonec okouří oltář a při-
tom se modlí: Má modlitba, Pane, ať stoupá před tvou 
tváří jako kadidlo; pozvednutí mých rukou ať je jako 
večerní oběť. Postav, Pane, stráž k mým ústům a hlídku 
k bráně mých rtů. Aby se mé srdce neodchýlilo ke zlým 
slovům a k omlouvání hříchů. (Ž 140, 1-2)

Když vrací kadidlo: Ať v nás Pán zapálí oheň své přízně 
(amor) a plamen věčné lásky (caritas).
Potom je okouřen kněz, přítomný klérus, asistence a lid.

Bohoslužba Oběti
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Mytí rukou
Kněz si na epoštolní straně oltáře myje ruce a přitom se modlí: 

Mezi nevinnými si umyji své ruce a budu kráčet 
kolem tvého oltáře, Pane, abych slyšel hlas chvá

ly a vyprávěl o všech tvých divech. Pane, oblíbil jsem si 
krásu tvého domu a místo, kde přebývá tvá sláva.  Bože, 
nezahlazuj mou duši s bezbožníky a s krvežíznivci můj 
život. Na jejich rukou lpí nepravosti a jejich pravice je 
plná úplatků. Já jsem však kráčel ve své nevinnosti, vy
svoboď mě a smiluj se nade mnou. Má noha stanula na 
přímé cestě, ve shromáždění tě, Pane, budu oslavovat. 
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako bylo na počátku 
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (Ž 25, 6-12)

Prosby za přijetí oběti
Kněz se v hluboké úkloně uprostřed oltáře modlí:  

Přijmi, svatá Trojice, tuto oběť, kterou ti přinášíme 
na památku utrpení, zmrtvýchvstání a nanebe

vstoupení Ježíše Krista, našeho Pána; a ke cti blahosla
vené Marie, vždy Panny, svatého Jana Křtitele, svatých 
apoštolů Petra a Pavla, a těchto i všech svatých, aby jim 
byla k poctě, nám pak ke spáse; a aby za nás ráčili na 
nebi orodovat ti, jejichž památku slavíme na zemi. Skr
ze téhož Krista, našeho Pána. Amen. 
Kněz políbí oltář, otočí se a říká (ve zpívaných mších tiše):

Molite, bratje: da moja 
i vaša žrtva, prijetna 

budet u Boga Otca vse-
mogućago.

Modlete se, bratři, aby 
Bůh, Otec všemo

houcí, přijal mou i vaši 
oběť.

Bohoslužba Oběti
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Primi Gospod žrtvu ot 
ruku tvojeju va hva-

lu i slavu imene svojego, 
v  polzu takođe našu, 
i vseje Crkve svetije svo-
jeje. 

Kéž Pán přijme oběť 
z  tvých rukou ke 

chvále a  slávě svého jmé
na, k užitku našemu i celé 
své svaté Církve.

Kněz potichu dodá Amen a modlí se sekretu.

     Secreta - Tichá modlitba
Sekreta neboli tichá modlitba je pro každý mešní formulář vlastní.  
Modlitba končí hlasitě pronášenými slovy nebo zpěvem preface.

Asistence nebo přítomní odpoví:

         Preface

 ½+ a      d  +  g    f   d         4fd     +   d    d       +    d    df        f    f   ±tV  a vse vě-ki vě-kov. + Amen. = Gospod s vami.
    ...po všechny věky věků.                       Pán s vámi.                  

½+    d       d      g +        f  f          +   fg    g    f    4fd+      fg    g      f ±±t
+ I s duchom tvo-im. = Go-rě srdca!   + Imam ka
    I s duchem tvým.         Vzhůru srdce.  Máme je u   

½+     d     f    f   4fd+            g5 FD  d    +    h   g    æ    g  +   g    f    4fd    d    g   ±z
 Gospodevi.   = Hva-  li vzdadim Gospode-vi  Bogu
        Pána.            Díky  vzdávejme      Pánu, Bohu 

½+     f+   f     f       +    g     fg +     g   4fd +    d     g     +  f    4fd       ±
   našemu.  + Dos-toj-no  i  pra-ved-no jest.
       našemu.       Je to důstojné a spravedlivé.  

Bohoslužba Oběti
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Sanctus
Zpívá se podle nápěvů od s. 84 nebo 90, zatímco kněz začne v ti-
ché recitaci mešního kánonu.

Text preface se liší podle liturgické doby nebo příslušného svátku. 
Během roku je nejčastější následující obecná preface:

Svet, Svet, Svet Gos-
pod Bog Sabaot. Plna 

sut nebesa, i zemļa slavi 
tvojeje. Osana va višňih. 
 Blagoslovlen gredi va 
ime Gospodńe. Osana va 
višńih.

Vistinu dostojno i pra-
vedno jest, pravo 

i spasiteļno, nam tebě vse-
gda i vazdě hvali vzdavati: 
Gospodi sveti, Otče vse-
mogi, věčni Bože: Hris-
tom Gospodem našim. 
Imže veličastvo tvoje hva-
let Anģeli, klańajut se Go-
spodstvja, trepećut Vlasti. 
nebesa nebeskije že Sili 
i blaženi Serafimi občim 
ra dovanjem proslavļa- 
jut. S ńimiže i naše glasi 
da prijeti poveliši, molim, 
priležnim i spovědanjem 
glagoljuće.

Svatý, Svatý, Svatý Pán, 
Bůh zástupů. Nebesa 

i země jsou plny tvé slávy. 
Hosana na výsostech. 
 Požehnaný, Jenž přichá
zí ve jménu Páně. Hosana 
na výsostech. 

Vpravdě je důstojné 
a  spravedlivé, dobré 

a   spasitelné, svatý Ot če, 
všemohoucí, věčný Bo
že, abychom ti vždycky 
a   všude vzdávali díky, 
skr ze našeho Pána, Ježíše 
Krista. Skrze něho chválí 
tvoji vznešenost Andělé, 
klaní se Panstva, chvějí se 
Mocnosti. Nebe a nebeské 
Síly s  blaženými Serafíny 
ji se společným jásotem 
oslavují. Prosíme, dovol 
také nám připojit se k nim 
svými hlasy a s nimi tě po
korně vyznávat a říkat:

Bohoslužba Oběti
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Tebe tedy, nejmi
lostivější Otče, 
skrze Ježíše Kris

ta, tvého Syna, našeho 
Pána, pokorně prosíme 
a  žádáme, abys přijal 
a  požehnal tyto dary, 
tato věnování, tyto sva
té, neposkvrněné oběti. 

Prosba za Církev

Přinášíme ti je přede
vším za tvou svatou 

katolickou Církev. Po 
celém světě ji rač obda
rovat pokojem, chránit, 
sjednocovat a řídit, ve 

Mešní kánon
Staroslověnskou glagolicí s českým překladem.

Tebe ubo, vĭ
semilosti
vi Otĭče, 

I  su- Hrĭstomĭ Sinomĭ 
Ƴoimĭ  GosƧemĭ nǂi
mĭ priležĭno molimĭ, i 
prosimĭ, da prietĭna 
i měeši, i ƀaƃsƒǼši, 
si  da niě, si e  dari, 
sie  svetie žrĭƳi ne
skvrĭnĭnie.

Prĭvěe, ƍ te bě Ƭi-
nosimĭ za Crĭ kĭ vĭ 

Ƴoⱓ svetuⱓ ka -
toličĭsku: ұe u mi -
riƯ, hraniƯ, sĭ e di ni-
ti, i stroiƯ iz vƟ 
vĭ vĭsěi vĭ seleněi: 
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společenství s tvým slu
žebníkem, naším pape
žem n. a  naším bisku
pem n. a se všemi, kteří 
vyznávají pravověrnou 
a katolickou víru.

Vzpomínka na živé

Pamatuj, Pane, na své 
služebníky a služeb

nice n. a n., i na všech
ny přítomné, jejichž 
víru a zbožnost znáš. 
Za ně ti přinášíme i oni 
ti přinášejí tuto oběť 
chvály za sebe i všechny 
své, za vykoupení svých 
duší, za naději ve spásu 
a svou bezpečnost, a kte
ří ti plní své sliby, tobě, 
Bohu věčnému, živému 
a pravému. 

Připomínka svatých: 

Ve společenství a uc
tívajíce památku 

především slavné vždy 
Panny Marie, Rodičky 
našeho Boha a Pána Je

kupĭno sĭ ra bomĭ svo
imĭ Papoⱓ na šimĭ I. i 
Episkopomĭ na šimĭ I. i sĭ 
vĭsěmi Ƭa ƹvěrĭniki, 
ka to li čĭs kie že i 
apo sto lĭskie věri 
dě lateli.

Pomeni, GosƧi, ra-
bi i rabine svoe I. 

i I. I vĭse okrĭǺĭ sto
ećee, ihĭže tebě věra 
znaema eǺĭ, i vědomo 
blagočĭstie, za neže 
tebě prinosimĭ, ili 
Ɗ tebě prinosetĭ siⱓ 
žrĭƳu hvaleniě, za 
sebe, i za vĭse svoe: 
za izbavlenie dušĭ 
svoihĭ, za upĭvanie 
sĭpaseniě i zdra
viě svoego; tebě že 
vĭzdaҰĭ oběti Ҹe 
věčĭnomu Bogu, ži
vomu i iǺinĭnomu.

Pričešćaⱓće se, i 
pametĭ čĭtuće, 

prĭvěe slavĭnie vĭ
segda Děvi Marie, 
Roditelĭnice Boga 

Bohoslužba Oběti
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žíše Krista, ale i svatého 
Josefa, snoubence téže 
Panny, i  tvých svatý
chapoštolů a mučedníků 
Petra a  Pavla, Ondřeje, 
Jakuba, Jana, Tomáše, 
Jakuba, Filipa, Bartolo
měje, Matouše, Šimona 
a Tadeáše, Lína, Kleta, 
Klementa, Sixta, Kor
nelia, Cypriana, Vav
řince, Chrysogona, Jana 
a Pavla, Kosmy a Dami
ána i všech tvých svatých 
prosíme, rač nám pro 
jejich zásluhy a  prosby 
udělit, abychom byli ve 
všem chráněni tvou po
mocnou záštitou. Skrze 
téhož Krista, našeho 
Pána. Amen. 

Kněz klade ruce na oběti 
chleba a vína:

Prosba o přijetí darů. 

Prosíme, Pane, abys 
tedy usmířen přijal 

tuto oběť svých služební
ků i celé své rodiny, řídil 

i Gospoda našego 
Isu-Hrsta: nĭ i bla
ženaho Iosifa, toě
že Děvi obručnika 
i ƀaženihĭ ApoǺo
lĭ i Mučenikĭ Ƴoihĭ, 
Petra i Pavla, An
drěě, Iěkova, Ivana, 
Tomi, Iěkova, Pƈpa, 
Bartoloměě, Ma těě, 
Simuna i Ta dděě: 
Lina, Kli ta, Klimen
ta, Si  ksta, Korněla, 
Ču briěna, Lovrenca, 
Hrisogona, Ivana i 
PaƸa, Kuzmi i Da
miěna: i vĭsěhĭ Sve-
tihĭ Ƴoihĭ; ihĭže 
utežanii i moliƳa
mi podaždĭ, da vĭ 
vĭsěh zastuƢeniě 
Ƴoeƅ oƄadimĭ se po
moćiⱓ. Těmĭǆe Hris
tomĭ, Gospodemĭ na
šim. Amenĭ.   

Se ubo prinošenie 
služĭbi našee, nĭ 

i vĭsee čeladi Ƴoee, 
moƑmĭ te, Gospodi, 

Bohoslužba Oběti
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da uƃdĭno pri me ši: 
dĭni že naše vĭ svo
emĭ mirě ustroiši, 
i otĭ věčĭnaƃ os u-
ҫeniě nasĭ iz baǼƯ, 
i kĭ izbranihĭ sƹihĭ 
ƦveƑši stadu pri
čisƑƯ. Hri s tomĭ Go
spodemĭ na šimĭ. Amenĭ.

Eže ƬiƝšenie Ư, Bo že, 
vĭ vĭ sě hĭ, mƟ mĭ te, 

bl aƃsƒƸeno, pri-
pisano, u Ƴrĭҫeno, 
sƒ ve sĭno, i blaƃpri-
etĭ no sĭƳoriti iz-
vƟši: da namĭ Těƒ, 
i Krĭvĭ bu detĭ vĭ z-
Ɩ blena ƃ Sina ƴeƃ, 
Go spoda našeƃ, Isu
-Hrsta.

Iže dĭnĭ Ƭěҫe neže 
postrada, prie

tĭ ǚěbĭ vĭ svetěi i 
čĭstněi rucě svoi: i 
vĭzvedĭ oči na nebo, 
kĭ tebě Boǘ Otĭcu 
svoemu vĭsemoguću
mu, tebě hvaƑ vĭ-
zdavĭ, blaƃs ƒǼ, 

naše dny ve svém pokoji, 
vysvobodil nás od věč
ného zavržení a  připo
četl ke stádci svých vy
volených. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

Prosba o proměnění darů

Prosíme, Bože, ty sám 
rač učinit tuto oběť 

ve všem požehnanou, 
přijatou, platnou, du
chovní a  hodnou tvého 
zalíbení, aby se stala 
Tělem a Krví tvého nej
milejšího Syna, našeho 
Pána Ježíše Krista. 

Proměňování

neboť on, v  předve
čer svého utrpení 

vzal do svých svatých 
a  ctihodných rukou 
chléb, pozdvihl oči 
k  nebi, k tobě, Bohu, 
svému Otci všemo
houcímu, vzdal ti díky 
a  po žehnal, lámal, dal 
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svým učedníkům a řekl: 
Vezměte a  jezte z  toho 
všichni,

NEBOť TOTO 
JE Mé TěLO.

Podobně, když bylo po 
večeři, vzal do svých 

svatých a ctihodných ru
kou také tento přeslavný 
kalich, znovu ti vzdal 
díky a požehnal, dal svým 
učedníkům a řekl: 

VEZMěTE A PIJTE 
Z NěHO VŠICHNI: 
NEBOť TOTO JE 

KALICH Mé KRVE, 
NOVé A VěČNé 

SMLOUVy – TAJEM-
STVí VíRy – KTERá 

  




Ƭěƒmi i dastĭ uče
nikomĭ sƹimĭ, Ǘaƃle: 
Priměte, i ědi te otĭ 
seƃ vĭsi. 

SE BO ESTĭ 
TěLO MOE.

P odobĭnimĭ obraƾmĭ 
Ʀ večeri, Ƭiemĭ i 

si ⱓ drĭžavĭnu Ča šu 
vĭ svetěi i čĭstněi 
rucě svoi: takoҫe 
tebě hvali vĭzda
vĭ, blaƃslovi, i 
dastĭ učenikomĭ Ҹim 
Ǘaƃle: Priměte i 
piite izĭ nee vĭsi. 

SE BO ESTĭ 
ČAšA KRĭvE 
MOEE, nOvA

GO I věČĭnA
GO zAvěTA: 
TAInA věRI: 
ěžE zA vI I 

Celebrant pokleká, aby uctil Tělo Pána Ježíše. Potom Hostii po-
zdvihuje a opět pokleká. Potom bere do rukou kalich s  vínem, 
a totéž se děje při pozdvihování kalicha s Krví Kristovou. 

Bohoslužba Oběti
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BUDE VyLITA ZA 
VáS A ZA MNOHé 

NA ODPUŠTěNí 
HříCHů. 

Kdykoli toto budete dělat, 
budete tak činit na mou 
památku.“ 

Památka díla vykoupení

Proto my, tví služeb
níci a tvůj svatý lid, 

Pane, také pamatujeme 
jak na utrpení téhož 
Krista, tvého Syna a 
našeho Pána, tak i na 
jeho zmrtvýchvstání, 
ale i na slavné nanebe
vstoupení a obětujeme 
tvé přejasné velebnosti 
z tvých darů oběť čistou, 
oběť svatou, oběť nepo
skvrněnou, svatý Chléb 
věčného života a Kalich 
trvalé spásy.

zA MnOGIE 
IzLIETĭ SE vĭ 
OTĭPušćEnIE 

GRěHOvĭ.

Si elikokratĭ ƴriƯ 
budete, vĭ moⱓ pame
tĭ sĭƴrite.

Otĭ nuděže i pame
tuⱓće, Gospodi, 

mi rabi ƴi, nĭ i Ɨi e 
ƴi svetii, to-
ƃҫe Hrista Si na 
ƴ e ƃ Gospoda na-
šeƃ tƟ blaženuⱓ 
muku, takoҫeže i 
otĭ Ƭěispodĭnihĭ vĭ-
skrĭsenie, nĭ i na ne besa 
slavĭnoe vĭz nesenie: 
ƬiƝsimĭ drĭžavĭƝmu 
veličĭsƳiⱓ Ƴoe mu 
otĭ Ƴoihĭ darovĭ i 
daěnii žrĭƳu  čis
tu, žrĭƳu  sve
tu, žrĭƳu  neporo
čĭnu, ǚěbĭ  sve ti 
žizni věčĭnie, i Čašu 
 věčĭna ƃ sĭpaseniě.

Bohoslužba Oběti
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Prosba

Rač na ně shlédnout 
s vlídnou a jasnou 

tváří; přijmi je se zalí
bením, jako jsi ráčil při
jmout dary svého spra
vedlivého služebníka 
Abela, oběť našeho pra
otce Abrahama i to, co 
ti obětoval tvůj nejvyšší 
kněz Melchisedech, onu 
svatou oběť, oběť nepo
skvrněnou. 

Prosba o přijetí obětí 
a zpomínka jejích 

předobrazů

Pokorně tě prosíme, 
všemohoucí Bože, 

přikaž, aby byla pře
nesena rukama tvého 
svatého Anděla na tvůj 
vznešený oltář, před tvář 
tvého božského maje
státu; abychom všichni, 
kdo z účasti na tomto 
oltáři přijmeme svato
svaté Tělo a Krev tvého 
Syna, byli naplněni vším 
nebeským požehnáním 
a milostí. Skrze téhož 

Na naže miƒsƯǼmĭ 
i vedrenimĭ licemĭ 

vĭzrěti izvoli: i 
prietĭna iměti, ěkože 
prietĭni iměti izvo
lilĭ esi dari otroka 
Ҹeƃ Ƭavedĭnaƃ Ave
la, i žrĭ Ƴu Patri
arha na šeƃ Aƻaama i 
ұe tebě Ƭinese veli
ki ierěi Ƴoi MelǙse
dekĭ, ǻetuⱓ žrĭƳu, 
neporočĭnuⱓ trěbu.

P rƇežĭƝ te mo Ƒmĭ, 
vĭsemogi Bo že: 

poveli si prineǺi 
rukama ǻetaƃ Anĭ-
đela ƴeƃ na visoki 
Olĭtarĭ ƴi, Ƭědĭ 
lice božĭsƳena go 
ve ƑčĭsƳiě Ƴ oeƃ: 
da eƑko aće, otĭ seƃ 
olĭtarĭna ƃ pričes
tiě, svetosvetoe 
Si na ƴeƃ, Těƒ, 
i Krĭvĭ vĭ sƬimemĭ, 
vĭsakimĭ bla ƃ slo-
Ƹeniemĭ ne beskimĭ i 
blaƃdě tiⱓ naƢĭ-
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Krista, našeho Pána. 
Amen.

Vzpomínka na zemřelé

Pamatuj také, Pane, 
na své služebníky 

a  služebnice n. a  n., 
kteří nás předešli se zna
mením víry a spí spán
kem pokoje. Prosíme, 
Pane, dopřej jim i všem 
odpočívajícím v Kristu 
místo osvěžení, světla 
a  pokoje. Skrze téhož 
Krista, našeho Pána. 
Amen.

nebeské společenství 

I nám, tvým hříšným 
služebníkům, kteří 

doufáme v hojnost tvého 
slitování, rač udělit ales
poň nějaký podíl a spole
čenství se svými svatými 
apoštoly a mučedníky 
Janem, Štěpánem, Ma
tějem, Barnabášem, 
Ignácem, Alexandrem, 
Marcelinem, Petrem, 
Felicitou, Perpetuou, 
Agátou, Lucií, Anežkou, 

nimĭ se. Tě mĭҫe Hr-
Ǻom GosƧemĭ našimĭ. 
Amenĭ.

Pomeni oće, GosƧi, 
rabi i rabine Ҹe 

I. i I., Ɗ prědĭva
riše ni sĭ znameniemĭ 
věri, i sĭpetĭ vĭ sĭně 
mira. Těmĭ, GosƧi, i 
vĭsěmĭ vĭ HriǺě Ʀči
vaⱓćimĭ, město pro
ǚaҫeniě, světa i 
mira, da dasi, molimĭ. 
Těmҫe Hr Ǻom Go
sƧemĭ našimĭ. Amenĭ.

Namĭ že ubo grěšĭ
nikomĭ rabom ƴimĭ, 

na mnǩĭsƴ će drotĭ 
Ƴoihĭ upĭvaⱓćemĭ, 
čestĭ eteru i sĭdru
ženie dati izvoli, 
sĭ ƴimi svetimi 
AƦstoli i Mučeniki: 
sĭ Ivanomĭ, Stěpa-
nomĭ, Matiemĭ, var-
navoⱓ, Ignaciemĭ, 
A le ksandromĭ, Mar-
ce linimĭ: Petromĭ, 
Pe Ƒcitoⱓ, Perpe
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tueⱓ, Agatoⱓ, Lu-
cieⱓ, Agneⱓ, Cě ci-
Ƒeⱓ, AnaǺazieⱓ, i 
sĭ vĭsěmi Sveti mi 
ƴimi: vĭ kihĭ sĭd-
ru ženie nasĭ, ne cěni-
telĭ utežaniě, nĭ 
Ƭoćeniě, mƟmĭ te, će-
dritelĭ Ƭimi. HrǺomĭ 
GosƧemĭ našimĭ.

Imĭže vĭsa si, 
Gos Ƨi, vĭseg

la bla ga ƴriši, 
sveƯ ši, Ҭviši, 
ƀa ƃsƒƸaeši i 
podaeši namĭ.

Těmĭ, i sĭ těmĭ, 
i vĭ tomĭ, estĭ 

tebě Bogu Otĭcu 
 vĭsemoǘćumu, vĭ 
edinĭsƳě Duha  
Sve tago, vĭsaka 
čĭstĭ i slava...

Cecilií, Anastazií a vše
mi svými svatými, do 
jejichž společenství nás, 
prosíme, rač připojit, ne 
jako posuzovatel záslu
hy, ale jako štědrý dárce 
smilování. Skrze Krista, 
našeho Pána. 

První doxologie

Skrze něhož, Pane, 
toto všechno stále 

dobré tvoříš, posvěcuješ, 
oživuješ, žehnáš a nám 
uděluješ. 

druhá doxologie

Skrze něho a s ním 
a  v  něm je tvoje 

všechna čest a  sláva, 
Bože, Otče všemohoucí, 
v jednotě Ducha Svaté
ho...

          ½+  a           d     +  g     f     d       4+fd      +   d     d         +        V  a vĭse vě-ki vě-kovĭ.  A-menĭ.        
                  Va     vse    vě-ki    vě-  kov. + Amen.
                  ...po všechny věky věků.    
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Pomolim se.

Zapovědmi spasiteļni-
mi naučeni, i božast-

venim nastavļenjem vob-
raženi, smějem glagolati:

Otče naš, iže jesi na 
nebeseh: sveti se ime 

tvoje. Pridi cěsarstvo tvo-
je. Budi voļa tvoja jako na 
nebesi i na zemļi. Hlěb 
naš vsedanni daj nam 
danas. I otpusti nam dlgi  
naše, jakože i mi otpušća-
jem dlžnikom našim. I ne 
vavedi nas v napast: 

Modleme se. 

Povzbuzeni spasitelný
mi příkazy a vedeni 

božskými ustanoveními 
od važujeme se modlit.

Otče náš, jenž jsi na 
nebesích, posvěť se 

jméno tvé. Přijď králov
ství tvé. Buď vůle tvá, jako 
v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám 
dnes. A odpusť nám naše 
viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď 
nás v pokušení...

Otčenáš

         ½+  a     d     f   f  +     f   f   +   f    g    4fd   d   +  +     ±tn a    izbavi nas ot nepri-jazni.    + Amen. 
              ...ale zbav nás od zlého.   
Rozvinutí poslední prosby Otčenáše. Kněz se tiše modlí:

Vysvoboď nás, prosíme, Pane, od všeho zla – minu
lého, přítomného i budoucího – a na přímluvu bla

hoslavené a přeslavné vždy Panny, Bohorodičky Marie, 
s tvými svatými apoštoly Petrem a Pavlem i Ondřejem 
a všemi svatými, Kněz dělá patenou znamení kříže od čela 
k hrudi: uděl milostivě v našich dnech pokoj, líbá paténu: 
abychom s pomocí tvého milosrdenstvím byli stále svo
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Přijímání
Malou částí Hostie dělá znamení kříže nad kalichem:

½+       f              f  +    d    f         +g      f          +   d      f +                   ±±z
  = M  Mir      Gospo-dań  bu- di      vse-gda   
   Pokoj             Páně         ať je             vždy   

½+           4fd +     d            +   d  +          f       d +          f  f             + ±
       s     vami.                               +   I   s    du- hom   tvo-im.
    s vámi.                        I s duchem tvým.
Část hostie vpouští do kalicha:

Toto smíšení a proměnění Těla a Krve našeho Pána 
Ježíše Krista, ať nám přijímajícím prospěje k životu 

věčnému. Amen. 

Aganče Boži, vzemļej 
grěhi mira, pomiluj 

Beránku Boží
Při Agnus dei se (s výjimkou Requiem) 3x bije v prsa. 

Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, smi

bodni od hříchu a v bezpečí před veškerým zmatkem. 
Podebírá paténou hostii, odkryje kalich, poklekne, uchopí Hostii 
a láme ji na tři část. dvě z nich klade opět na paténu: Skrze téhož 
Pána našeho Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou žije 
a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh...

         ½+  a      d   +  g    f   d       4+fd       +   d    d         +                        ±tV   a vse vě-ki vě-kov.   + Amen. 
        ...po všechny věky věků.    
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nas.
Aganče Boži, vzemļej 
grěhi mira, pomiluj nas.

Aganče Boži, vzemļej 
grěhi mira, daruj nam 
mir.

luj se nad námi.
Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, smiluj se 
nad námi.
Beránku Boží, který sní
máš hříchy světa, daruj 
nám pokoj.

Během zpěvu Aganče Boži se celebrant následujícími tichými 
modlitbami připravuje na přijetí Těla a Krve Páně. 

Modlitby před svatým přijímáním

Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: „Odka
zuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám,“ nehleď 

tedy na mé hříchy, ale na víru své Církve a podle své 
vůle jí rač udělit pokoj a jednotu. Jenž žiješ a kraluješ, 
Bůh, po všechny věky věků. Amen.
Při slavné Mši sv. následuje políbení pokoje: 
=Mir s toboju.          =Pokoj s tebou.
+ I s duhom tvoim.       + I s duchem tvým.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, který jsi z vůle 
Otce za spolupůsobení Ducha Svatého dal svou 

smrtí světu život, vysvoboď mě svým svatosvatým Tě
lem a Krví ode všech mých nepravostí i veškerého zla. 
Učiň, abych vždy lnul k tvým příkazům, a nedopusť, 
abych se někdy od tebe odloučil. Jenž žiješ a kraluješ 
s  tímtéž Bohem Otcem a Duchem Svatým, Bůh, na 
věky věků. Amen. 
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Přijímání kněze
než kněz přijme Tělo Páně, modlí se. 

Pane, nezasloužím si, 
abys vešel pod mou 

střechu, ale řekni jen slovo, 
a má duše bude uzdrave
na. 3x

Koná s Hostií před sebou znamení kříže se slovy:

Tělo našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mou duši 
do  života věčnému. Amen. Skloněn přijme Tělo Páně 

a setrvá chvíli v modlitbě. Pak odkryje kalich, poklekne a paténou 
sbírá zbytky Těla Páně z korporálu a setře je do kalicha.

Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi pro
kázal? Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno 

Páně. Budu ho chválit a vzývat a budu zachráněn před 
svými nepřáteli. 
Koná s kalichem s Krví Páně před sebou znamení kříže:

Krev našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mou duši 
do života věčnému. Amen. Přijímá Krev Páně.

Gospodi, něsam do-
sto jan, da vnideši pod 

krov moj: na takmo rci slo
vom, i iscělějet duša mo
ja. 3x






  





Pane Ježíši Kriste, ať mi přijetí tvého Těla, které se já 
nehodný odvažuji přijmout, není k soudu a odsou

zení, ale pro tvou dobrotivost ať mi prospěje k ochraně 
mysli i těla a k vyléčení. Jenž žiješ a kraluješ s Bohem 
Otcem v jednotě Ducha Svatého, Bůh, po všechny věky 
věků. Amen. 
Poklekne, vstane a modlí se:
Přijmu nebeský Chléb a budu vzývat jméno Páně.
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Přijímání věřících
Věřící se mohou připravit všeobecným vyznáním hříchů, které se 
podle místího zvyku recituje před sv. přijímáním. Při slavné Mši 
sv. zpívá jáhen:

Ispovědaju se Bogu 
vsemogućumu, blaže-

něj Marii vsegda Děvě, 
bla ženomu Mihovilu 
Ar hanģelu, blaženomu 
Ivanu Krstitelju, svetima 
Apostoloma Petru i Pav-
lu, vsěm Svetim, i tebě 
otče: jako sgrěših zelo 
pomišļenjem, slovom 
i  dělom: moj grěh, moj 
grěh, moj prěveliki grěh. 
Těmže molju blaženu-
ju Mariju vsegda Děvu, 
blaženago Mihovila Ar-
hanģela, blaženago Ivana 
Krstiteļa, svetaja Apošto-
la Petra i Pavla, vse Sve-
tije, i tebe, otče, moliti 
se za me ka Gospodevi 
Bogu našemu. 
Kněz odpoví:
+ Pomiluj vas vsemogi 
Bog, i, otpustiv grěhi vaše, 
privedi vas v život věčni. 

Vyznávám všemohou
címu Bohu, blahosla

vené Marii vždy Panně, 
svatému Michaelu Arch
andělu, svatému Janu 
Křtiteli, svatým apoštolům 
Petru a Pavlu, všem sva
tým i  tobě, otče, že jsem 
velmi zhřešil myšlením, 
slovy i skutky; je to má 
vina, má vina, má pře
veliká vina. Proto prosím 
blahoslavenou Marii vždy 
Pannu, svatého Michaela 
archanděla, svatého Jana 
Křtitele, svaté apoštoly 
Petra a Pavla, všechny sva
té i tebe, otče, aby ses za 
mě modlil k Pánu, našemu 
Bohu.

=Ať se nad vámi smiluje 
všemohoucí Bůh, odpustí 
vám vaše hříchy a přivede 
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= Amen.

= Prošćenje,  otrěšenje  
i otpušćenje grěh naših da 
podast nam vse mogi i mi-
losrdi Gospod. 
+ Amen.

vás do života věčného.
+ Amen.
= Prominutí,  rozhřešení 
a  odpuštění vašich hříchů 
ať vám udělí všemohoucí a 
milosrdný Pán.
+ Amen.

Bohoslužba Oběti

Ke svatému přijímání mohou přistoupit pokřtění katoličtí vě-
řící, kteří jsou ve stavu milosti posvěcující, tj. nejsou si vědomi 
žádného těžkého hříchu (KKC 1400 a 1457), s vírou touží po 
přijetí Krista a nestaví tomu sami překážky způsobem života, 
který by budil veřejné pohoršení nebo jinak odporoval křes-
ťanským mravům (např. partnerským soužitím mimo církevně 
platné manželství), ani nad nimi nebyl vynesen církvení trest 
exkomunikace nebo interdiktu. (CIC, can. 915)
Kdo si je vědom nějakého těžkého hříchu, musí před přijetím 
sv.  přijímání přijmout nejprve rozhřešení ve svátosti pokání 
(zpovědi). 
Věřící mohou přijmout sv. přijímání pokud zachovali lačnost 
od pokrmů a nápojů (s výjimkou čisté vody a léků) alespoň 
hodinu před sv. přijímáním. Tato podmínka se nevztahuje na 
nemocné, věkem pokročilé a na ty, kteří je ošetřují. Kněz, který 
týž den slouží druhou nebo třetí Mši sv., smí před ní něco málo 
pojíst. (CIC, can. 919) Ke sv. přijímaní přicházíme vhodně ob-
lečeni. 
Kdo již přijal nejsvětější svátost, může ji téhož dne přijmout 
podruhé jen při slavení eucharistické Oběti, které se účastní. 
(CIC, can. 917) 
Kdo nejde ke sv. přijímání, zůstane na svém místě a může při-
jímat duchovně tím, že vzbudí touhu spojit se Pánem Ježíšem.
Svaté přijímání se udílí (nebrání-li rozumný důvod) vkleče a do 
úst. Věřící přijímají Tělo Páně na jazyk, a nic při tom neodpo-
vídají
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Kněz se obrátí k věřícím s nejsvětější Svátostí v rukou a říká:

Věřící se na znamení kajícnosti bijí v prsa se slovy:

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

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. 3x

Tělo Gospoda našego 
Isu-Hrsta   shrani 

dušu tvoju v život věčni. 
Amen.

Tělo našeho Pána Ježí
še Krista ať zachová 

tvou duši do života věčné
ho. Amen.

Před přijetím Těla Páně učiní udílející nad věřícím sv. Hostií kříž 
se slovy:

Purifikace 
Kněz přijímá abluci - víno, kterým čistí posvátné nádoby:

Pane, kéž čistou myslí pochopíme, co jsme ústy přija
li, a z časného daru ať se nám stane věčný lék.

Vínem a vodou purifikuje prsty, které se dotýkaly Těla Páně:

Pane, kéž v mém nitru zůstane tvé Tělo, které jsem 
přijal, a  Krev, kterou jsem pil, a dej, ať se ve mě 

neusadí skvrna ničemností, když mě občerstvily čisté a 
svaté svátosti. Jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Bohoslužba Oběti
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 Postcommunio - modlitba po přijímání
Kněz políbí oltář a obrácen k věřícím. (Při zpívané Mši se pozdrav 
i odpověď zpívá buď na jednom tónu nebo podle následujícího 
nápěvu.)

½+       d       d   +     4fd   d     d    +   f     d  +       f  f     +      f     d f      f     ±
=    Gospod s vami. + I s du-hom tvoim. = Pomolim se.
       Pán s vámi.            I s duchem tvým.    Modleme se.    

= Gospod s vami.
+ I s duhom tvoim.

Potom jáhen zpívá: 
= Iděte, Misa jest.
+ Bogu hvali.

= Pán s vámi.
+  I s duchem tvým.

Ve slavné Mši jáhen zpívá:
=  Jděte, jste vysláni.
+   Bohu díky.

následuje text modlitby podle příslušného 
svátku nebo dne v roce, na který se odpovídá 
souhlasným Amen.

½+      +   d     f            +
    + Amen.  

Požehnání
Kněz opět políbí oltář a pak stejným nápěvem pozdraví věřící: 

Kněz se tiše modlí: 

Kéž se ti líbí, Svatá Trojice, tato má služba a dej, ať 
je ti příjemná oběť, kterou jsem já nehodný přinesl 

před zraky tvého majestátu, a mně i všem, za které jsem 
ji přinesl, ať pro tvé milosrdenství prospěje k usmíření. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

   Communio - Antifona k přijímání  
Zpívá schóla během sv. přijímání a kněz ji čte po purifikaci kalicha. 

Bohoslužba Oběti
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Blagoslovi vas vsemo-
gi Bog, Otac i Sin,   

duh Sveti. +  Amen.
Požehnej vás všemo

houcí Bůh, Otec 
i  Syn  i  Duch Svatý. 
+   Amen.

Poslední evangelium
Vstaneme a celebrant přejde na evangelijní stranu a při slavné Mši  
tiše (při recitované Mši nahlas) čte poslední evangelium:

= Pán s vámi. 
+  I s duchem tvým. 
=  Začátek svatého 
 Evan gelia podle  Jana. 
+  Sláva tobě, Pane. 

(Jan 1, 1-14)

na počátku bylo Slo
vo a to Slovo bylo 

u Boha a Bůh bylo to Slo
vo. Toto bylo na počátku 
u Boha. 
Všechno bylo učiněno skr
ze ně a bez něho nebylo 
učiněno nic, co bylo učině
no. V něm byl život a život 
byl světlo lidí. A světlo svítí 
v temnotě a temnota ho 
nepojala. 
Byl člověk poslaný od 
Boha, jeho jméno bylo Jan. 

= Gospod s vami.
+ I s duhom tvoim. 
=  Začelo svetago  
evanģelija ot  Ivana.
+ Slava tebě, Gospodi.

Iskoni bě slovo, i Slovo 
bě u Boga, i Bog bě Slo-

vo. Se bě iskoni u Boga. 

Vsa těm biše: i bez ńego 
ničesože ne bist, ježe bist: 
v tom život bě, i život bě 
svět člověkom: i svět va 
tmě svatit se, i tma jego ne 
objet. 

Bist člověk poslan ot 
Boga, jemuže bě ime Ivan. 

Bohoslužba Oběti
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Ten přišel na svědectví, 
aby svědčil o světle, aby 
všichni uvěřili skrze něho. 
On nebyl tím Světlem, ale 
aby svědčil o Světle. 
Bylo Světlo pravé, které 
osvěcuje každého člověka 
přicházejícího na tento 
svět. Na světě bylo a svět 
byl učiněn skrze něho, ale 
svět ho nepoznal. Do vlast
ního přišel, a  vlastní ho 
nepřijali. 
Všem, kteří ho však přijali, 
dal moc stát se Božími dět
mi, těm, kteří věří v jeho 
jméno, kteří se nenarodili 
z krve, ani z vůle těla, ani 
z vůle muže, ale z Boha. 

A Slovo se stalo Tělem 
a  přebývalo mezi námi. 
My jsme viděli jeho slávu, 
slávu, jakou má jednoro
zený od Otce, plný milosti 
a pravdy. + Bohu díky.

Sa pride va svěděteļstvo, 
da svěděteļstvujet o světě, 
da vsi věru im. ne bě ta 
svět, na da svěděteļstvujet  
o světě. 
Bě svět istinni, iže pro-
svěćajet vsakogo člověka 
gredućago v mir sa. V 
mirě bě, i mir těm bist, 
i mir jego ne pozna. Va 
svoja pride, i svoi jego ne 
priješe. 

Jeliko že ih prijeti dast im 
oblast čedom božjem biti, 
věrujućim va ime jego: 
iže ne ot krve, ni ot po-
hoti pltskije, ni ot pohoti 
mužaskije, na ot Boga ro-
diše se. 
Poklekáme:
I Slovo plt bist, i vseli se 
v ni: i viděhom slavu jego, 
slavu jako Jedinočedago 
ot Otca, ispln blagoděti i 
istini. + Bogu hvali.

Bohoslužba Oběti
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 Vstupní antifona

Dast  mi Gospod 
jezik mazdu moju: 

i těm vashvalju-i. (Allelu-
ja, alleluja). = Rěh: shran-
ju puti moje, da ne sgrěšu 
jezikom svoim. =  Slava 
Otcu, i Sinu, i duchu Sve-
tomu: jakože bě iskoni, 
i nině, i  vsegna, i va věki 
věkov. Amen. dast mi... 

16. května
sv. Jana nepomuckého

kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

(Sir 51, 30)

Pán mi dal jazyk za 
odměnu; jím jej budu 

chválit, (Aleluja, aleluja.) 
=  (Žalm 38, 2) Pravil jsem: 
budu ostražitý na svých 
cestách, abych nezhřešil 
svým jazykem. =  Sláva 
Otci, i Synu, i Duchu Sva
tému. Jako byla na počát
ku, i nyní, i vždycky, a na 
věky věků. Amen. Pán...

 Vlastní mešní texty
pro některá místa v Českých zemích
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 Modlitba

Bože, iže za nepobori-
moje tainstveno ml-

čanje blaženago Ivana, 
novim věncem mučenja 
Crkav svoju ukrasil Jesi: 
daj; da, togo obrazom 
i  hodatajstvom, ustom 
svoim polagajuće hrańe-
nje, blažením, iže ne po-
plznuše jezikom, pričis-
lim se. Gospodem našim 
Isu-Hrstom Sinom tvoim: 
Iže s  toboju živet i  cěsar-
stvujet v  jedinstvě duha 
Svetago Bog: va vse věki 
věkov. +  Amen.

 Čtenje kńig Prěmud-
rosti.

Bezumni okancem pri-
ničet v  dom: muž že 

nakazan vně stanet. Bez-
umje člověku dvarmi po-
slušati: mudri že otegotit 
se dosađenjem. Ustně 
ne  razumnih bezumna-
ja po vědět: slovesa že 

Bože, jenž jsi pro ne
porušenou zpovědní 

mlčenlivost svatého Jana 
ozdobil svou Církev novou 
mučednickou korunou, 
dej, abychom podle jeho 
příkladu a na jeho přímlu
vu svá ústa střežili a  tak 
byli připočteni k  svatým, 
kteří jazykem nechybili. 
Skrze našeho Pána Ježíše 
Krista, Syna tvého, který 
s tebou žije a kraluje v jed
notě Ducha Svatého, Bůh, 
po všechny věky věků.  
+  Amen.

Čtení z knihy Moudrosti
(Sir 21, 26-31)

Blázen dveřmi do 
domu zírá, ale muž 

ukázněný postojí venku. 
ne ukázněný poslouchá 
skrze dveře, moudrý však 
nerad slýchá hanlivé řeči. 
Ústa nemoudrých neroz-
vážně mluví; ale moudří 

Sv. Jana nepomuckého
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mu drih v  měrilě stanut. 
V  ustěh nerodivih srdce 
ih: i  v  srdci prěmudrih 
usta ih. Klnuću nečastivu 
dijavola, sam klnet svo-
ju dušu. šaptnik oskvr-
nit svoju dušu, i  va vsěh 
vznenavidit se: i  rěbivi 
s  nim nenavistan budet: 
mlčaļivi i razumni počtet 
se. +  Bogu hvali.

 Mezizpěv
Hodej lastju otkrivajet 
tajni: věran že duhom tait. 
=  Gospodi, kto obitajet 
v žilišci tvojem, li kto po-
čijet na gorě svetěj tvojej? 
Iže ne ulasti jezikom svo-
im: i  ne stvori iskrnemu 
svojemu zla. 

Alleluja, alleluja. =  Bla-
žen, iže ne poplzne jezi-
kom svoim, i iže ne rabota 
nedostojnim sebe. Allelu-
ja.

slova svá na vážkách váží. 
Bláhoví mají v  ústech 
svoje srdce; ale moudří 
mí vají svá ústa v  srdci. 
Bezbožný, když satanovi 
zlořečí, zlo řečí tím sobě 
samému. donašeč sebe 
sama po skvrňuje, mezi 
všemi bývá nenáviděn, 
i  kdo s  ním přebývá, do-
cházívá záští. Mlčelivý 
a rozumný, ten bývá ctěn. 
+  Bohu díky.

(Přís 11, 13)
Kdo obchází lstně, vy náší 
tajnosti, ale kdo je věrné
ho ducha, tají je. = Pane, 
kdo bude přebývati v tvém 
Stán ku, a  kdo odpočívat 
na tvé svaté hoře? Kdo 
nemluvil lstivě svým jazy
kem, ani nečinil zlo svému 
bližnímu. (Žalm 14, 1 a 3)

Aleluja, aleluja. = Blaho
slavený, kdo svým jazykem 
nehřešil a  kdo nesloužil 
nehodným sebe. Aleluja. 
(Sir 25, 11)

Sv. Jana nepomuckého
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Aleluja, aleluja. = Blaho
slavený, kdo jazykem svým 
nehřešil a  kdo nesloužil 
nehodným sebe. Aleluja. 
(Sir 25, 11) = Jazyk bezbož
ných za hyne, avšak jazyk 
mou drých zůstane zdráv. 
Ale luja. (Přísl 10,31)

(Mt 11, 2-10.)

 Slova sv. evangelia po-
dle Matouše. 

+ Sláva tobě, Pane.

Za onoho času, když 
Jan ve vězení uslyšel 

o Kristových skutcích, po-
slal k němu dva ze svých 
učedníků a  vzkázal mu: 
„Jsi ten, který má přijít, 
či snad jiného čekáme?“ 
Ježíš jim odpověděl a řekl: 
„Jdě te a  zvěstujte Jano-
vi, co jste slyšeli a  viděli: 
slepí vidí, kulhaví chodí, 
malo mocní se očišťují, 
hluší slyší, mrtví vstáva-
jí z mrt vých, chudým se 
zvěstuje evangelium, a  je 

Alleluja, alleluja. 
= Blažen, iže ne poplzne 
jezikom svoim, i  iže ne 
rabota nedostojnim sebe. 
Alleluja. =  Jezik lukavih 
pogibnet: jezik že prě-
mudrih jest sdravje. Alle-
luja.

 evangelium

 Poslědovanje svetago 
evanģelija ot Matěja. 

+ Slava tebě Gospodi.

V ono vrěme: Slišav 
Ivan v  uzah děla 

Hrstova, poslav dva ot 
učenik svoih reče jemu: 
Ti li jesi gredi, ili inogo 
čajem? I otvěćav Isus reče 
ima: šadša vazvěstita Iva-
nu, ježe slišasta i  viděsta. 
Slěpci prozirajut, hromii 
hodet, prokaženii očišća-
jut se, glusii slišet, mrt-
vii vstajut, nišćii blago-
věstvujut se: i blažen jest, 
iže ne sblaznit se o  mně. 
Těma že othodećema na-

V době velikonoční se místo stupňového zpěvu zpívá Aleluja: 

Sv. Jana nepomuckého



44

blahoslave ný, kdo se nade 
mnou nepohorší.“ Když 
pak odcházeli, začal Ježíš 
mluvit k  zástupům o  Ja-
novi: ,,Co jste vyšli na 
poušť vidět? Snad třtinu 
větrem se klátící? Ale co 
jste vyšli vidět? Snad člo-
věka odě ného měkkým 
rouchem? Aj ti, kteří nosí 
měkká roucha, jsou v krá-
lovských palácích. Co jste 
tedy vyšli vidět? Proroka? 
Zajisté; pravím vám, i více 
než proroka; ne boť to je 
ten, o němž je psáno: Hle, 
já posílám anděla své-
ho před tvou tváří, který 
připraví tvou cestu před 
tebou.“

(Sir 42, 1)
Neopětuj řečí zjevová
ním skryté mluvy a budeš 
vpravdě bez zahanbení 
a nalezneš milost před tvá
ří všech lidí. (Aleluja.) 

čet Isus glagolati naro-
dom o Ivaně: Česo izidos-
te v  pu stin ju vidět? trsti 
li větrom kolěbļemi? na 
česo izidoste vidět? člo-
věka li v mekki rizi oblče-
na? Se iže mekkaja noset, 
v doměh cěsarskih sut. na 
česo izidoste vidět? pro-
roka li? Jej, glagolju vam, 
i  liše proroka. Sa bo jest, 
o ńemže pisano jest: Se az 
slju Anģela mojego prěd 
licem tvoim, iže ugotovit 
put tvoj prěd toboju. 

 Ant. k obětování 
ne vtori slova o otkrvenji 
tajnago slovese, i  budeši 
istinno bez postiděnja: 
i  obrećeši blagodět prěd 
vsěmi člověki. (Alleluja).

Sv. Jana nepomuckého
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Tato tvoje svatá tajemství, 
prosíme, Pane, nechť v nás 
roznítí ten samý oheň, kte
rým tvůj slavný mučedník 
a  kněz Jan při jejich ko
nání planul. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s  tebou žije 
a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny 
věky věků.  +  Amen.

(Is 6, 6-7)
Přiletěl ke mně jeden ze 
Serafů, maje v ruce své ře
řavý uhel, jejž vzal s oltáře, 
i dotkl se úst mých. (Alelu
ja.) 

Slabost naši, Pane, nechť 
posilní tento nebeský 

oltář chlebem silných, jenž 
tvého svatého mučedníka 
a kněze Jana, pokoušeného 
proti zachování svátostné 
vážnosti, k vítězství vždy 

 Tichá modlitba

Si tvoja světa tainstvja, 
Gospodi, molim te, ta 

ogań v  nas da raspalet, 
imže slavni Mučenik tvoj 
i  Jerěj Ivan, tajađe dělaje 
gorěaše. Gospodem našim 
IsuHrstom Sinom tvoim: 
Iže s  toboju živet i  cěsar
stvujet v  jedinstvě Duha 
Svetago Bog: va vse věki 
věkov. +  Amen.

 Ant. k přijímání 
Priletě ka mně jedin ot 
Serafim: i  v rucě jego 
kamik, iže vzet s  oltara, 
i  prikosnu se ustnu mo-
jeju (Alleluja).

Slabost našu, Gospodi, 
si nebesnaja trapeza 

hlěbom krěpkih da utvr-
dit: iže blaženago Muče-
nika i Jerěja tvojego Ivana 
iskušeno tvrdostojanje 
protivu časti svetago tain-

Sv. Jana nepomuckého

 Modlitba po přijímání
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stvja prisno vspitě k  po-
bědoslavju. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

živil. Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista, Syna tvého, 
který s tebou žije a kraluje 
v  jednotě Ducha Svatého, 
Bůh, po všechny věky věků.  
+  Amen.

4. července
sv. Prokopa
opata a vyznavače

 Vstupní antifona

Usta  pravednago po-
učet se prěmudrosti, 

i jezik jego vzglagoļet sud: 
zakon Boga jego v  srdci 
jego. =  ne revnuj luka-
vim, ni zaviđ tvorećim 
bezakonje. = Slava Otcu, 
i Sinu, i duchu Svetomu: 
jakože bě iskoni, i  nině, 
i  vsegna, i  va věki věkov. 
Amen. Usta... 

(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 nepravost. 
= Sláva Otci, i Synu, i Du
chu Svatému. Jako byla na 
počátku, i nyní, i vždycky, 
a  na věky věků. Amen. 
Ústa...

Sv. Prokopa
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 Modlitba

Svršeno v nas, Gospodi, 
sili svojeje sdělaj lě-

karstvo: da, iže prěslavna 
utežanja blaženago Pro-
kopa Avata počitajem; 
togo pomočmi ukrěpļeni, 
ot vsěh nemoćij duš naših 
izbavim se. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

 Čtenje kńig Prěmud-
rosti.

Vzljubļeni Bogom 
i  člověki, jegože pa-

met jest v  blagoslovļenji. 
Podobna stvori-i v  slavě 
svetih, i vazveliči-i v strasě 
neprijatel, i v sloveseh jego 
znamenja ustavi. Prosla-
vi-i prěd cěsari, i zapově-
da jemu prěd ljudmi jego, 
i javi jemu slavu svoju. Va 
věrě i  krotosti jego světa 
i stvori, i  izbrai ot vsako-

Vytvoř v  nás, Pane, 
do konalý lék své síly, 

aby chom, kteří přeslavné 
zá sluhy svatého Prokopa, 
opata uctíváme, podpo
rováni jeho přímluvami,  
byli zproštěni ode všech 
nemocí svých duší. Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, 
Syna tvého, který s  tebou 
žije a  kraluje v  jedno
tě Ducha Svatého, Bůh, 
po všechny věky věků.  
+  Amen.

Čtení z knihy Moudrosti 
(Sirachovec 45, 1-6).

Byl milý Bohu i  lidem, 
jeho památka je v  po-

žehnání. 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 ná-
rod, a ukázal mu svou ve-
lebnost. Pro jeho věrnost 
a  tichost si jej zasvětil, vy-
volil ho z veškerého lidstva. 

Sv. Prokopa
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je plti. Usliša bo i, i  glas 
jego, i  vavede-i v  oblak. 
I dast jemu javě zapovědi, 
i  zakon života, i  učenja. 
+ Bogu hvali.

 Mezizpěv
Gospodi, prědvaril-i jesi 
blagoslovļenjem blagosti-
nnim: položil jesi na glavě 
jego věnac ot kamene dra-
ga. = Života prosi u tebe, 
i dal jemu jesi dlgotu dnij 
va věk, i va věk věka.
Alleluja, alleluja. =  Pra-
vednik jako pinik pro-
cvatet: jako cedr Livanski 
umnožit se. Alleluja.

 evangelium

 Poslědovanje svetago 
evanģelija ot Matěja. 

+ Slava tebě Gospodi.

V ono vrěme: Reče Petr 
k  Isusu: Se mi osta-

vihom vsa, i  v slěd tebe 
idom: čto ubo budet nam? 
Isus že reče im: Amen gla-
golju vam, jako vi šadšii 

dopřál mu slyšet Boha, 
i  jeho hlas, a  pozvedl ho 
do oblak. Tváří v  tvář mu 
dal přikázání, zákon života 
a učení. + Bohu díky.

(Žalm 20, 4-5)
Pane, se sladkým požeh
náním jsi mu přišel vstříc; 
vložil jsi na jeho hlavu ko
runu z drahokamů. = Ži
vota žádal od tebe, i  dal 
jsi mu dlouhé dny na věky 
věků. Aleluja, aleluja. =. 
(Ž 91, 13) Spravedlivý po
kvete jako palma, poroste 
jako libanonský cedr. Ale
luja.

(Mt 19, 27-29)

 Pokračování sv. evan-
gelia podle Matouše. 

+ Sláva tobě, Pane.

Za onoho času řekl Petr 
Ježíšovi: „Hle, my 

jsme opustili všecko a ná-
sledovali jsme tebe; čeho 
se nám tedy za to dosta-
ne?“ Ježíš jim tedy řekl: 

Sv. Prokopa
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po mně, v pakibitje, jegda 
sedet Sin člověčaski na 
prěstolě veličastvja svo-
jego, sedete i  vi na dvoju 
na desete prěstolu, sudeće 
oběma na desete kolěno-
ma Izraeļevoma. i  vsak, 
iže ostavit dom, li bratju, 
li sestri, li otca, li mater, li 
ženu, li děti, li sela, imene 
mojego radi, storiceju při-
met, 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, pro
sim te, Gospodi, žrt

va si spasiteļnaja: jaže da 
nam gobazněje prospějet, 
u milosrdja tvojego blaže

„Amen pravím vám, že vy, 
kteří jste mne následovali, 
při znovuzrození, kdy Syn 
člověka zasedne na svůj 
slavný trůn, vy budete se-
dět na dvanácti stolcích 
a  soudit dvanáctero isra-
elských pokolení. A  kaž-
dý, kdo opustí dům neb 
bratry neb sestry neb otce 
neb matku neb manželku 
nebo děti neb pole pro mé 
jméno, stokrát více při-
jme a život věčný do stane 
za dědictví.“

(Žalm 20, 3-4)
Přání srdce jeho jsi mu 
udělil, Pane, a žádosti rtů 
jeho jsi mu neodepřel; vlo
žil jsi na jeho hlavu koru
nu z drahého kamení.

Příjemná buď tobě, pro
síme, Pane, tato spás

ná oběť. Aby nám hoj něji 
prospěla, nechť je svatý 
opat Prokop u  tvého mi

Sv. Prokopa
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ni Prokop Avat moliteļnik 
da pristupit. Gospodem 
našim IsuHrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
Duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

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

nebeskije trapezi na-
pitěni naslasđenja: 

podobnago tebě, Gospo-
di, rabotanja naměrenje 
obnavļajem; i, blaženago 
Prokopa Avata obrazom 
i  zastupļenjem, prilěpļati 
se vsegda nadějem, Go-
spodu našemu Isu Hrstu 
Sinu tvojemu: iže s  to-
boju živet i  cěsarstvujet 
v  jedinstvě duha Svetago 
Bog, va vse věki věkov. 
+  Amen.

losrdenství přímluv cem. 
Skrze našeho Pána Ježíše 
Krista, Syna tvého, který 
s tebou žije a kraluje v jed
notě Ducha Svatého, Bůh, 
po všechny věky věků. 
+  Amen.

(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 úmysl 
ti bezvýhradně sloužit a po 
příkladu 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 kraluje v jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny 
věky věků.  +  Amen.

Sv. Prokopa

 Modlitba po přijímání
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 Vstupní antifona

J erěi  tvoi, Gospodi, 
da oblěkut se v  prav-

du, i prěpodobnii tvoi da 
vzradujut se: davida radi 
raba s  vojego, ne otvrati 
lica Hrsta svojego. = Po-
meni, Gospodi, davida: 
i vsju krotost jego. = Sla-
va Otcu, i  Sinu, i  duchu 
Svetomu: jakože bě isko-
ni, i  nině, i  vsegna, i  va 
věki věkov. Amen. Jerěi...

5. července
sv. Cyrila a Metoděje

apoštolů slovanských

 (Ž. 131, 9-10) 

Kněží tvoji, Pane, nechť 
se obléknou ve spra

vedlnost a svatí tvoji ať se 
zaradují. Pro Davida, své
ho služebníka, neodvracej 
tvář od svého Pomazané
ho. = (Ž 131. 1) Pamatuj, 
Pane, Davida a  veškerou 
jeho zbožnost. =  Sláva 
Otci, i Synu, i Duchu Sva
tému. Jako byla na počát
ku, i nyní, i vždycky, a na 
věky věků. Amen. Kněží...
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 Modlitba

Vsemogi věkověčni 
Bo že, iže ni črěz bla-

ženaja Ispovědnika svoja 
i Arhijerěja Kurila i Meto-
da k poznanju imene svo-
jego priti dal jesi: podaj; 
da, jejuže prazdnikom 
slavim se, v toju sdružen-
je sjedinim se. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

 Čtenje epistolije bl. 
Pavla Apostola k evrěom. 

Bratje: Množajši běše 
jerěi, zańe jako smrtju 

vzbrańajemi sut prěbiva-
ti: Isus že, jako prěbivati 
jemu jest va věki, věč-
no imat jerějstvo. Těmže 
i  spasati va věki možet, 
pristupajućih črěz ńego 
k  Bogu: prisno živ si 

Všemohoucí, věčný Bo
že, jenž jsi skrze své 

svaté, Vyznavače a  Bis
kupa, Cyrila a  Metoděje, 
dal slovanským národům 
přijít k poznání svého jmé
na, uděl, abychom, když se 
radujeme z  jejich slavnos
ti, také k jejich společnosti 
byli připojeni. Skrze naše
ho Pána Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s  tebou žije 
a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny 
věky věků.  +  Amen.

Čtení z listu svatéhoPav-
la Apoštola k Židům 

(7, 23-27).

Bratři! Mnozí byli uči-
něni kněžími, po-

něvadž jim smrt bránila 
zůstávat. Ježíš však má 
kněžství nepomíjející, po-
něvadž zůstává na věky. 
Proto také může doko-
nale spasit ty, kteří skrze 
něho přistupují k  Bohu, 

Sv. Cyrila a Metoděje
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moliti za nas. Takov bo 
podobaše, da nam bil bi 
arhijerěj, svet, nezlobiv, 
neskvrnan, otlučen ot 
grěšnik, i  viši nebes biv; 
iže ne imat nuđe po vse 
dni, jakože jerěi, prěđe 
o  svoih grěsěh žrtvi pri-
nositi, po tom že o  ljud-
skih: se bo stvori jedinoju, 
přines sam sebe, Isu-Hrst 
Gospod naš. + Bogu hva-
li.

 Mezizpěv
Jerěje jego oblěku va spa-
senje: i  prěpodobnii jego 
radostju vzradujut se. 
= Tamo vzrašću rog da-
vidov: ugotovah světilnik 
Hrstu mojemu. Alleluja, 
alleluja. 
= Klet se Gospod, i  ne 
raskajet se: ti jesi jerěj va 
věki po činu Melhisede-
kovu. Alleluja.

neboť je stále živ, aby se 
za nás modlil. Takové-
ho velekněze jsme zajisté 
potřebovali, aby byl sva-
tý, nevinný, neposkvrně-
ný, oddělený od hříšníků 
a vyvýšenější nad nebesa, 
jenž nemá potřebí každé-
ho dne, jako kněží, konat 
oběti nejprve za hříchy 
své, potom za hříchy lidu; 
neboť to učinil jednou,  
když náš Pán Ježíš Kris-
tus, obětoval sebe sama 
+ Bohu díky.

(Žalm 131, 16-17)
Kněze jeho obléknu v spá
su a svatí jeho s radostí za
plesají. = Tam dám vzrůst 
moci Davidově, připravím 
světlo pro svého Poma
zaného. Aleluja, aleluja. 
=  (Ž 109, 4) Pán přísahal 
a  nebude toho litovat: Ty 
jsi knězem na věky podle 
řádu Melchisedechova! 
Aleluja.

Sv. Cyrila a Metoděje
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 evangelium

 Poslědovanje svetago 
evanģelija ot Luki. 

+ Slava tebě Gospodi.

V ono vrěme: nazna-
mena Gospod i  ina 

sedamdeset i  dva: i  posla 
je po dvěma prěd licem 
svoim va vsak grad i měs-
to, jamože hotěaše sam iti. 
i glagolaše im: Žetva ubo 
mnoga, a  dělatel malo. 
Molite se ubo Gospodinu 
žetvi, da izvedet dě lateļe 
na žetvu svoju. Iděte: se, 
az posilaju vi jako agan-
ce po srědě vlk. ne nosite 
vlagališća, ni vrětišća, ni 
sapog: i ni kogože na puti 
ne cělujte. Va-ńže dom 
vnidete koliždo, prvěje 
rcěte: Mir domu semu: 
i  ašće budet tu sin mira, 
počijet mir vaš na ńem: 
ašće li ni, to k  vam va-
zvratit se. I v tomđe domu 
prěbivajte, jaduće i pijuće, 
jaže sut u ńih: dostojan bo 
jest dělateļ mazdi svoje-

(Lk 10, 1-9).

 Pokračování sv. evan-
gelia podle Lukáše 

+ Sláva tobě, Pane.

Za onoho času Pán vy-
volil ještě jiných se-

dmdesát dva a poslal je po 
dvou před sebou do kaž-
dého města i  místa, kam 
chtěl sám přijít, a  pravil 
k nim: Žeň je sice hojná, 
ale dělníků málo. Proste 
tedy Pána žní, aby po-
slal dělníky na svou žeň. 
Jděte; já vás posílám jako 
ovce mezi vlky. nenoste 
s  sebou měšec, ani moš-
nu, ani obuv, a nikoho na 
cestě nepozdravujte! do 
kteréhokoli domu vejde-
te, napřed řekněte: Pokoj 
domu tomuto, a  bude-li 
tam syn pokoje, spočine 
na něm váš pokoj, pakli 
ne, vrátí se k vám. V tom 
domě pak zůstávejte a jez-
te i  pijte, co mají; neboť 
dělník je hoden své mzdy. 
nepřecházejte z domu 

Sv. Cyrila a Metoděje
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je. ne prěhodite iz domu 
v  dom. I  va-ńže grad 
koliždo vnidete, i  primut 
vi, jadite prědlagajemaja 
vam: i  cěļajte nedužni-
je. iže sut v  ňem, i  rcěte: 
Približi se na vi cěsarstvo 
Božje.

 Ant. k obětování 
divan Bog va svetih 
svoih: Bog Izraeļev ta dast 
silu i krěpost Ijudem svo-
im: blagoslovļen Bog.

 Tichá modlitba

n a  moļenje naše, pro
sím, Gospodi, i  na 

svoih věrnih prinošenja 
prizri: da tebě budut ugod
na v prazdnik tvoih Svetih, 
i  nam pribavet pomoć 
tvojego pomilovanja. Gos
podem našim IsuHrstom 
Sinom tvoim: Iže s  toboju 
živet i cěsarstvujet v jedin
stvě Duha Svetago Bog... 

do domu. do kteréhokoli 
města vejdete a  přijmou 
vás tam, jezte, co vám 
předloží, a uzdravujte ne-
mocné, kteří jsou v  něm, 
a řekněte jim: Přiblížilo se 
k vám Boží království.

(Žalm 67, 36) 
Divuplný je Bůh ve svých 
Svatých. Bůh Israele dává 
moc a sílu svému lidu. Po
chválen budiž Bůh.

na naše modlitby, pro
síme, Pane, a na oběti 

svých věrných shlédni, aby 
tobě byly o slavnosti tvých 
Svatých příjemné, nám 
pak zjednaly pomoc tvé 
slitovnosti. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s  tebou žije 
a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého, Bůh,... 

Pokračuje prefací na další straně.

Sv. Cyrila a Metoděje



56

 Preface o apoštolech

 ½+ a      d  +  g    f   d         4fd     +   d    d       +    d    df        f    f   ±tV  a vse vě-ki vě-kov. + Amen. = Gospod s vami.
    ...po všechny věky věků.                        Pán s vámi.                  

½+    d       d      g +        f  f          +   fg    g    f    4fd+      fg    g      f ±±t
+ I s duchom tvo-im. = Go-rě srdca!   + Imam ka
    I s duchem tvým.         Vzhůru srdce.  Máme je u   

½+     d     f    f   4fd+            g5 FD  d    +    h   g    æ    g  +   g    f    4fd    d    g   ±z
 Gospodevi.   = Hva-  li vzdadim Gospode-vi  Bogu
        Pána.            Díky  vzdávejme      Pánu, Bohu 

½+     f+   f     f       +    g     fg +     g   4fd +    d     g     +  f    4fd       ±
   našemu.  + Dos-toj-no  i  pra-ved-no jest.
       našemu.       Je to důstojné a spravedlivé.  

Vistinu dostojno i pra-
vedno jest, pravo 

i  spasiteļno: Tebe, Go-
spodi, priležno moliti, 
da stada svojego pastirju 
věčni, ne ostaviši: na bla-
ženími Apostoli svoimi 
neprěstannim zašćićen-
jem hraniši. da těmiđe 
praviteli stroit se, ježe 
děla svojego naměstniki 
tomuđe podal jesi pred-

Vpravdě je důstojné 
a  spravedlivé, dobré 

a   spasitelné, tebe, Pane, 
pokorně prosit, abys jako 
věčný Pastýř neopouštěl 
své stádce, nýbrž skrze své 
svaté apoštoly je bez ustání 
opatroval a chránil. Dej, 
ať je řídi a vedou ti, kte
ré jsi ustanovil, aby jako 
jeho pastýři a představeni 
pokračovali v tvém díle. 

Sv. Cyrila a Metoděje
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 Ant. k přijímání 
Ježe glagolju vam va tmě, 
rcěte va světě, glagoļet 
Gospod: i  ježe v  uho sli-
šite, propovědajte na kro-
věh.

Prosím, vsemogi Bože: 
da, iže nam račiši po-

dati dari nebeskije, ho-
datajućema svetima tvo-
ima Kurilom i Metodom, 
podasi prězrěti zemnaja. 
Gospodem našim Isu-
-Hrstom Sinom tvoim: 
Iže s  toboju živet i  cěsar-
stvujet v  jedinstvě duha 
Svetago Bog: va vse věki 
věkov. +  Amen.

(Mat. 10, 27) 
Co vám pravím ve tmě, 
povězte ve světle, a co slyší
te v ucho, hlásejte na stře
chách.

Prosíme, všemohoucí 
Bo že, abys, jenž nám 

ráčíš dávat nebeské dary, 
dal nám na přímluvu sva
tých svých Cyrila a Meto
děje pohrdat věcmi pozem
skými. Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista, Syna tvého, 
který s tebou žije a kraluje 
v  jednotě Ducha Svatého, 
Bůh, po všechny věky věků. 
+  Amen.

stojati pastire. I togo radi 
s Anģeli i s Arhanģeli, s 
Prěstoli i Gospodstvji, sa 
vseju že siloju  ne beskago 
voinstvja,  pěsan slavi tvo-
jeje vspěvajem, bez konca 
glagoljuće:.

A  proto s Anděly a Arch
anděly, s Trůny a Panstvy 
a s ce lým zástupem nebes
kého vojska pějeme chva
lozpěv tvé slávy a bez ustá
ní říkáme:

Pokračuje zpěvem Svatý na s. 82 nebo 88.

Sv. Cyrila a Metoděje

 Modlitba po přijímání
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(Žalm 118, 95-96)

Číhali na mne hříšní
ci, aby mne zahubili; 

já jsem však uchovala tvá 
svědectví, Pane. Vše spatří 
svůj konec, jen tvé úradky 
jsou bez meze. = (Ž 118, 1) 
Blahoslavení, kteří kráčejí 
bez poskvrnění, kteří cho
dí v zákoně Páně. = Sláva 
Otci, i Synu, i Duchu Sva
tému. Jako byla na počát
ku, i nyní, i vždycky, a na 
věky věků. Amen. Číhali 
na mne...

nechť nám pomo
hou, prosíme, Pane, 

přímluvy a  zásluhy svaté 
Ludmily, tvé mučednice, 
abychom, když kráčíme 
v jejích stopách, byli nale
zeni stálými ve víře a hor
livými ve svatých skutcích. 
Skrze našeho Pána Ježíše 

16. září
sv. Ludmily

vdovy a mučednice

 Vstupní antifona

V ene  ždaše grěšnici 
pogubiti me: svědě-

nja tvoja, Gospodi, ra-
zuměh: vsakoje končini 
viděh konac: široka zapo-
věd tvoja zělo. =   Blaže-
ni neporočni v  puti: ho-
deće v  zakoně Gospodńi. 
=  Slava Otcu, i  Sinu, 
i  duchu Svetomu: jakože 
bě iskoni, i  nině, i  vseg-
na, i va věki věkov. Amen. 
Vene ždaše...

 Modlitba

da pomagajut nam, 
prosim te, Gospodi, 

prosbi i  utežanja sve tije 
Ljudmili, Mučenice tvo-
jeje: da, po stopam jeje 
hodeće, va věrě obrećem 
se postojanni, i va s ve tih 
dělěh dějstviteļni. Gospo-
dem našim Isu-Hrstom 
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Sinom tvoim: Iže s  to-
boju živet i  cěsarstvujet 
v  jedinstvě duha Svetago 
Bog: va vse věki věkov. 
+  Amen.

 Čtenje kńig Prěmud-
rosti.

Ženu krěpku kto ob-
rećet? daleko, i ot kraj-

nih stran cěna jeje. Upva-
jet na nju srdce muža jeje, 
i  trěbovanja ne oskudějet. 
Vazvratit jemu dobro, a ne 
zlo, vse dni života svojego. 
Vziska vlnu i  lan, i  dělala 
jest savětom ruku svojeju. 
Bist lěki korabaļ kupca, iz 
daleče hlěb svoj prinoseći. 
i  iz noči vsta, i dast potrě-
bnaja domaćim svoim, 
i  brašna rabińam svoim. 
Rasmotri nivu, i kupi ju : ot 
ploda ruku svojeju nasadi 
vi nohrad. Prěpojasa krě-
postju črěsla svoja, i ukrěpi 
mišcu svoju. Vkusi i  vidě, 
jako dobra jest kupļa jeje: 
ne ugasnet v noči světilnik 

Krista, Syna tvého, který 
s tebou žije a kraluje v jed
notě Ducha Svatého, Bůh, 
po všechny věky věků.  
+  Amen.

Čtení z knihy Moudrosti 
(Přísl 31, 10-31).

Zdatnou ženu kdo na-
lezne? nad skvosty 

zdaleka má cenu. Manžel 
na ni spoléhá, o zisk ne-
má nouzi. Prospěch mu 
činí, ne škodu, v  každý 
den svého života. Peču-
je o  len a  vlnu, pracuje 
ra dostnou rukou. Je jak 
obchodní koráb, jenž 
z dálky dováží chleba. 
Když je ještě noc, vstává, 
roz dává stravu své rodi-
ně, svým služebným jíd-
lo. na pole myslí, a kou-
pí je, z výtěžku rukou 
svých vi naří. Ovíjí silou 
svá bedra, uplatňuje své 
rámě. Vidí, že sladký je 
její zisk, v noci jí ne hasne 
světlo. Ruce své klade na 
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jeje. Ruku svoju vloži na 
krěpkaja, i prsti jeje priješe 
vrěteno. Ruku svoju otvori 
nišćumu, i dlani svoje pro-
strě k  ubogumu. ne uboit 
se domu svojemu studenij 
sněžnih: vsi bo jej domaći 
odějani sut sugubo. Ka-
častu rizu stvori sebě: ak-
samit i  bagrenica odějanje 
jeje. Častan na vratěh muž 
jeje, jegda sedet sa starěši-
nami zemļe. Platno stvori, 
i proda, i pojas prědast Ha-
naněju. Krěpost i  kra sota 
odějanje jeje, i  vsmějet se 
v dan poslědńi. Usta svoja 
otvori prěmudrosti, i  za-
kon milosti v  jezicě jeje. 
Smotri staze domu svojego, 
i  hlěba lěnostivna ne jast. 
Vstaše čeda jeje, i blaženěj-
šu propověděše: muž jeje, 
i  pohvali ju. Mnogi dćeri 
sabraše bogatstvo, ti nad 
vse prěvzide. Hinbena kra-
sota, i tašća jest lěpota, žena 
bojeći se Boga, ta pohvalit 
se. dadite jej ot ploda ruku 

kužel, prsty pak třímají 
vřeteno. Ruku svou ot-
vírá nuzné mu, své dlaně 
vztahuje k  chudákovi. 
nebojí se chladného sně-
hu pro svůj dům, neboť 
všichni v její domácnosti 
jsou odděni dvojmo. Ko-
berce si vyrábí, její šat je 
kment a  purpur. Vážen 
je v branách její muž, 
když zasedá se  staršími 
země. Vyrábí, prodá-
vá plátno, pásy dodává 
kupci. Vliv a  čest je její 
roucho, s úsměvem hledí 
k  poslednímu dni. Ústa 
svá otvírá v  moudros-
ti, na rtech má vlídné 
učení. dbá, co se děje 
v domě, chleba bez práce 
nejí. Rostou jí děti a  ctí 
ji; roste i muž její a chvá-
lí ji: „Mnoho žen vedlo si 
zdatně, tys je však všec-
ky předstihla!“ Klamavá 
a prchavá je krása; žena, 
která se bojí Pána, té pří-
sluší chvála! dejte jí ze 
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jeje: i pohvalite ju va vratěh 
děla jeje. + Bogu hvali.

 Mezizpěv
Vzljubi prav du i  vznena-
vidě bezakonje. =  Sego 
radi pomaza te Bog, Bog 
tvoj olějem radostnim.
Alleluja, alleluja. = Lěpo- 
toju tvojeju i  krasotoju 
tvojeju naleci, uspěvaj, 
i cěsarstvuj. Alle luja.

 evangelium

 Poslědovanje svetago 
evanģelija ot Matěja. 

+ Slava tebě Gospodi.

V ono vrěme: Reče Isus 
učeni kom svoim 

pritču sju. Podobno jest 
cěsarstvo nebesnoje skro-
višću skrvenu na selě, ježe 
obrět člověk, skri, i ot ra-
dosti jego idet, i vse, jeliko 
imat prodajet, i  kupujet 
selo to. Paki podobno jest 
cěsarstvo ne besnoje člo-

zisku jejích rukou, její 
skutky ať ji slaví ve bra-
nách! + Bohu díky.

(Žalm 44, 8)
Milovala jsi spravedl nost 
a nenáviděla jsi ne pravost. 
=  Proto tě poma zal Bůh, 
Bůh tvůj, ole jem radosti. 
Aleluja, aleluja. = (Ž 44, 5) 
Ve své spanilosti a své krá
se povstaň, šťastně pokra
čuj a vládni. Aleluja.

(Mt 13, 44-52)..

 Pokračování sv. evan-
gelia podle Matouše 

+ Sláva tobě, Pane.

Za onoho času řekl 
Pán Je žíš svým učed-

níkům toto podobenství: 
„Království ne beské je po-
dobné pokladu skrytému 
v  poli, který, když člověk 
nalez ne, skryje je, a  ra-
dostí nad ním jde, prodá 
všecko, co má, a koupí to 
pole. Stejně tak je nebeské 
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věku kupcu, išćuću dob-
rih biser. Obrět že jedin 
mnogocěnan biser, otide 
i  prodast vse, ježe imě, 
i  kupi-i. Paki podobno 
jest cě sarstvo nebesnoje 
nevodu vavrženu v more, 
i ot vsakogo roda rib sbi-
rajuću. Iže, jegda náplni 
se, izvlkše, i pri krai sědše, 
izbraše dobrije v  sasudi, 
a  zlije izvrgu van.Tako 
budet v  skončanje věk a: 
izidut Anģeli, i  otlučet 
zlije ot srědi pravednih. 
i  vavrgut je v  peč ogňe-
nu: tu budet plač, i skržat 
zubom. Razuměste li vsa 
si? Glagoljut jemu: Jej. 
Reče im: Sego radi vsak 
knižnik, nauč se cěsarstvu 
nebesnomu, podoban jest 
člověku domovitu, iže iz-
nosit ot skrovišća svojego 
novaja i vethaja.

krá lovství podobné kup-
ci, jenž hledal dobré perly, 
a  když nalezl jednu dra-
hocennou perlu, odešel 
a pro dal všecko, co měl, 
a koupil ji. Také je králov-
ství nebeské podobné síti, 
která, když byla spuštěna 
do moře, shromažďuje 
ryby všech druhů, když se 
pak naplní, vytáhnou ji na 
břeh, posadí se a vy berou 
dobré do nádob, špatné 
však odvrhnou pryč. Tak 
bude při sko nání světa: 
vyjdou andělé a oddělí zlé 
od spravedliv ých a  uvrh-
nou je do ohnivé pece; 
tam bude pláč a  skřípění 
zubů. Rozuměli jste vše-
mu tomu?“ Říkají mu: 
„Ano.“ Praví jim: „Pro-
to každý učitel vyučený 
v  království nebes kém je 
podobný hos podáři, který 
vynáší ze své zásoby nové 
i staré.“
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 Ant. k obětování 
Izlita jest blagodět v  ust-
nah tvoih: sego radi bla- 
goslovi te Bog va věk i va 
věk věka, alleluja.

 Tichá modlitba

d a  vari, prosim te, 
Gospodi, prinesenije 

osvětí: i v srdca naša onu 
ljubav krěpčaje vlěj, jejuže 
blaženaja Ljudmila smrt
nije muki prěmože. Gos
podem našim IsuHrstom 
Sinom tvoim: Iže s  toboju 
živet i cěsarstvujet v jedin
stvě Duha Svetago Bog: va 
vse věki věkov. +  Amen.

 Ant. k přijímání 
Knezi pognaše me tuńe, 
i ot sloves tvoih ustraší se 
srdce moje: vzraduju se az 
o sloveseh tvoih, jako ob-
rěti korist mnogu.

Prijemše spasiteļnu-
ju svetbu, prosim te, 

(Žalm 44, 3)
Rozlita je milost na tvých 
rtech, proto ti požeh nal 
Bůh na věky a  na věky 
věků.

Obětované dary, prosí
me, Pane, posvěť a do 

srdcí našich vlij mocněji 
onu lásku, kterou svatá 
Ludmila přemohla muka 
smrti. Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista, Syna tvého, 
který s tebou žije a kraluje 
v  jednotě Ducha Svatého, 
Bůh, po všechny věky věků. 
+  Amen.

(Žalm 118, 161-162) 
Knížata mne pronásledo
vala bez příčiny, avšak mé 
srdce se bálo se [jen] tvých 
výroků; radovati se budu 
z  tvých slov jako ten, kdo 
našel hojnou kořist.

Když jsme přijali spás
nou Svátost, prosí
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Gospodi: da, jako nebeski 
on hlěb blaženěj Ljudmilě 
ne oskudě k milosti, tako 
nam vsegda da prospějet 
k  lěkovanju. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

me, Pane, aby jako tento 
nebeský Chléb nescházel 
svaté Ludmile k  milosti, 
tak i  nám vždy prospíval 
ke  spáse. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s  tebou žije 
a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny 
věky věků. +  Amen.

28. září
sv. Václava

knížete a mučedníka, hlavního českého patrona

 Vstupní antifona

Siloju  mi tvojeju, 
Gospodi, vazveselit 

se pravednik: i o spasenji 
tvojem vzradujet se zělo: 
želanje duše jego dal jesi 
jemu. =  Jako prědvaril-i 
jesi blagoslovļenjem bla-
gostinnim: po ložil jesi na 
glavě jego věnac ot kame-
ne draga. =  Slava Otcu, 

(Žalm 20, 2-3)

nad tvou silou, Pane, 
se raduje spravedlivý 

a  nad pomocí tvou plesá 
převelice. Přání jeho srdce 
jsi mu vyplnil. = (Ž 20, 4) 
Přišel jsi mu vstříc se slad
kým požehnáním. Položil 
jsi na jeho hlavu korunu 
z  drahokamů =  Sláva 
Otci, i Synu, i Duchu Sva
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i Sinu, i duchu Svetomu: 
jakože bě iskoni, i  nině, 
i  vsegna, i  va věki věkov. 
Amen. Siloju mi...

 Modlitba

Bože, iže blaženago 
Većeslava pobědoju 

mučeničastva s  zemaļna-
go vladičastva na nebesku 
slavu prěstavil jesi: togo 
molitvami ot vsakoje pro-
tivnosti ni shrani; i  togo-
đe podaj nam radovati se 
sdruženjem. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

 Čtenje kńig Prěmud-
rosti.

Kvam vam, o  cěsar-
je, slovesa moja, da 

naučite se prěmudrosti 
i  ne padete. Shrańajućei 
prěpodobně prěpodob-
naja prěpodobni budut: 

tému. Jako byla na počát
ku, i nyní, i vždycky, a na 
věky věků. Amen. nad 
tvou silou...

Bože, jenž jsi svatého 
Václava palmou mu

čednictví přenesl z pozem
ského knížetství do nebes
ké slávy, na jeho přímluvy 
nás ochraňuj ode všeho 
protivenství a popřej nám 
radovat se  ze společenství 
s ním. Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista, Syna tvého, 
který s tebou žije a kraluje 
v  jednotě Ducha Svatého, 
Bůh, po všechny věky věků.  
+  Amen.

Čtení z knihy Moudrosti 
(Moudr 6, 10-22).

K vám tedy, králové, jsou 
tyto moje řeči, abyste 

se naučili moudrosti a ne-
klesali. neboť kdo budou 
svatě střežit to, co je svaté, 
budou svatí. Kdo se dali 
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naučivšei se sim, obrećut 
otvět. Vždelajte ubo slo-
ves moih, vzljubite je 
i  nakažite se. Světla i  ne 
uvedajema jest prěmud-
rost, i  udobno vidit se ot 
ljubećih ju, i  obrećet se 
ot išćućih ju. Prědvarajet 
želějućim prěduvěděti se. 
Jutrńevavi k  ńej ne utru-
dit se: prisědeću ju bo 
obrećet pri vratěh svoih. 
Ježe bo misliti o ńej, razu-
ma jest svršenstvo: i bdej 
jeje radi v skorě bez pečali 
budet. Jak o dostojnih jeje 
sama obhodit išćući, i na 
stazah pokazujet se im 
blagoprijetno, i  va vsem 
providěnji srětajet im. 
načelo bo jeje istinnějšeje 
nakazanja vždelěnje. Po-
pečenje že nakazanja ljubi 
(jest): hrańenje že zako-
nov utvrđenje nerastlěnja 
(jest): nerastlěnje že tvořit 
bliz biti Bogu. Vždelěnje 
ubo prěmudrosti vazvo-
dit k  cěsarstvu věčnomu. 

poučit o  těch věcech, na-
jdou, čím by se omluvili. 
Vzdělávejte se tedy v mých 
slovech, milujte je a dojde-
te umravnění. Moudrost 
je skvělá a nikdy nevadne, 
a snadno lze ji těm spatřit, 
kteří ji milují, lze ji nalézt 
od těch, kteří ji hledají. 
Předchází těm, kdo po ní 
touží, aby se nejprve jim 
ukázala. Tomu, kdo si na ni 
přivstane, netřeba námahy: 
neboť ji nalezne, posadí  se 
mu jeho bran. Přemýšlet 
o  ní je dokonalý rozum, 
a kdo bdí pro ni, brzy je bez 
starostí. neb ona obchází, 
a hledá ty, kdo jsou jí hod-
ni, ukazuje se jim ochotně 
na cestách, při každém po-
myšlení se s nimi potkává. 
Její počátek upřímná tou-
ha poučit se, a péče o po-
učení je láska k  ní; láska 
k  ní znamená zachovávat 
její přikázání a  zachová-
vání jejích příkazy je jistá 
nesmrtelnost; nesmrtel-
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Ašće ubo naslađajete se 
prěstoli i skeptri, o cěsarje 
ljudij, poćtěte prěmud-
rost, da va věki cěsarstvu-
jete. +  Bogu hvali.

 Mezizpěv
Blažen muž bojej se Go-
spoda: v  zapovědeh jego 
želajet zělo. =  Silno na 
zemļi budet sěme jego: od 
pravih blagoslovit se. 

Alleluja, alleluja. = Polo-
žil jesi Gospodi na glavě 
jego věnac ot kamene dra-
ga. Alleluja.

 evangelium

 Poslědovanje svetago 
evanģelija ot Matěja. 

+ Slava tebě Gospodi.

V ono vrěme: Reče Isus 
učenikom svo im: 

Ašće kto hoćet po mně iti, 

nost pak činí, že člověk je 
blízko Bohu. Vzdělávání 
se v  moudrosti vede tedy 
k  věčnému království. 
Protože máte-li zálibu 
v  trůnech a  žezlech, krá-
lové národů, milujte  také 
moudrost, abyste na věky 
kralovali. +  Bohu díky.

(Ž 111, 1-2)
Blaze člověku, který se 
bojí Pána, jenž si v  jeho 
přikázáních velice libuje. 
= Mocné bude na zemi 
jeho símě; pokolení spra
vedlivých bu de požehnáno. 
Aleluja, aleluja. =  (Ž. 20, 
4) Položil jsi, Pane, na jeho 
hlavu korunu z drahoka
mů. Aleluja.

(Mt 16, 24-27)

 Pokračování sv. evan-
gelia podle Matouše 

+ Sláva tobě, Pane.

Za onoho času řekl Je-
žíš svým učedníkům: 

Chce-li kdo za mnou při-
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da otvržet se sebe, i  vaz-
met křiž svoj, i  po mně 
da gredet. Iže bo vshoćet 
dušu svoju spasti, pogubit 
ju: a iže pogubit dušu svo-
ju mene radi, obrećet ju. 
Kaja bo polza jest člověku, 
ašće vas mir priobrećet, 
a  dušu svoju otšćetit? Li 
čto dast člověk izměnu za 
dušu svoju? Sin bo člově-
časki priti hoćet va slavě 
Otca svojego s  Anģeli 
svoimi: i  togda vzdast je-
dinomu komuždo po dě-
lom jego.

 Ant. k obětování 
Slavoju i  častju věnčal-i 
jesi: i  postavil-i jesi nad 
děli ruku svojeju, Gospo-
di.

 Tichá modlitba

Se, prinošenje, vsemogi 
Bože, na oltar tvoj po

loženoje, hodatajstvo bla
ženago Većeslava Mučeni

jít, zapři sebe sám a vezmi 
svůj kříž a  následuj mne. 
neboť kdo by si chtěl ži-
vot zachovat, ztratí jej; 
kdo by však ztratil svůj ži-
vot pro mne, nalezne jej. 
neboť co prospěje člově-
ku, byť by získal celý svět,  
ale utrpěl škodu na duši? 
Aneb jakou dá člověk vý-
měnu za svou duši? Syn 
člověka zajisté přijde ve 
slávě svého Otce se svý-
mi Anděly a tehdy odplatí 
jednomu každému podle 
jeho skutků.

(Žalm 8, 6-7)
Slávou a  důstojností jsi 
jej ověnčil a  ustanovil jsi 
jej nad díly svých rukou, 
Pane. 

Tuto oběť, všemohoucí 
Bože, která je polo

žena na tvůj oltář, nechť 
přímluva svatého Václa
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ka tebě da vzdast prijetno: 
i nam vinu da stvorit spa
siteļno. Gospodem našim 
IsuHrstom Sinom tvoim: 
Iže s  toboju živet i  cěsar
stvujet v  jedinstvě Duha 
Svetago Bog: va vse věki 
věkov. +  Amen.

 Ant. k přijímání 
Kto hoćet po mně iti, da 
otvržet se sebe: i  vazmet 
křiž svoj, i po mně da 
gredet.

Prosim te, vsemogi 
Bože: da nebeski-

je svetbi, ježe prijehom, 
hodatajuću blaženomu 
Većeslavu, Mučeniku tvo-
jemu, ot grěhov otrěšeni, 
k svojemu stvoret čistějše 
priti načelu. Gospodem 
našim Isu-Hrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
duha Svetago Bog: va vse 
věki věkov. +  Amen.

va, mučedníka, učiní tobě 
příjemnou a  nám povždy 
spásnou. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s  tebou žije 
a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny 
věky věků. +  Amen.

(Mat 16, 24) 
Kdo chce přijíti za mnou, 
zapři sám sebe a  vezmi 
svůj kříž a následuj mne.

Prosíme, všemohoucí 
Bože, aby nás nebeské 

svátosti, které jsme přijali, 
na přímluvu svatého Vác
lava, tvého mučedníka, 
zbavily hříchů a  tak nás 
čistší přivedly k  našemu 
počátku. Skrze našeho 
Pá na Ježíše Krista, Syna 
tvého, který s  tebou žije 
a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého, Bůh, po všechny 
věky věků. +  Amen.
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 Vstupní antifona

Zdrava,  svetaja rodi-
teļnice, rodivšija ot-

rokovice cěsara: iže nebo 
i zemlju stroit va věki vě 
kov. (Alleluja, alleluja.) 
=  Otrignu srdce moje 
slovo blago: glagolju az 
děla moja cěsarju. =  Sla-
va Otcu, i  Sinu, i  duchu 
Svetomu: jakože bě iskoni, 
i  nině, i  vsegna, i  va věki 
věkov. Amen. Zdrava...

 Modlitba

Podaj nam rabom 
svoim, molim te, 

Gospodi Bože naš, ne-

Mše sv. ke cti Panny Marie
obecné mešní texty o Panně Marii

Zdrávas, svatá Rodič
ko, matko porodivší 

Krále, jenž nebem a zemi 
vládne na věky věků. (Ale
luja, aleluja.) 
= (Ž 44, 2) Srdce moje pře
kypuje blahými slovy, 
přednáším svá díla Králi. 
= Sláva Otci, i Synu, i Du
chu Svatému. Jako byla na 
počátku, i nyní, i vždycky, 
a  na věky věků. Amen. 
Zdrávas...

Popřej nám, svým slu
žebníkům, prosíme, 

Pa   ne Bože, abychom se tě
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prěstannim zdravjem 
misli i těla radovati se: 
i slavnim hodatajstvom 
blaženije Marije vsegda 
děvi, ot nastojećeje pečali 
izbaviti se, i věčnoje užiti 
veselje. Gospodem našim 
Isu-Hrstom Sinom tvoim: 
Iže s  toboju živet i  cěsar-
stvujet v  jedinstvě duha 
Svetago Bog: va vse věki 
věkov. +  Amen.

 Čtenje kńig Prěmud-
rosti.

Ot začela i prěde věk 
sazdana jesam, i do 

gredućago věka neprěsta-
nu, i v žilišći světě pred 
ńim poslužih. I tako v Si-
oně utvrđena bih, i v gra-
dě svečeně takođe pokoih 
se, i v Jerusolimě oblast 
moja. I uko renih se v lju-
deh častněh, i v česti Boga 
mojego dostojanje jego, i 
v isplńenji prěpodobnih 
udržanje moje. + Bogu 
hvali.

šili ze stálého zdraví duše 
i těla, a na slavnou přímlu
vu blahoslavené Marie, 
vždy Panny, byli vysvobo
zeni od zármutku nynější
ho života a požívali radosti 
věčné. Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista, Syna tvého, 
který s tebou žije a kraluje 
v  jednotě Ducha Svatého, 
Bůh, po všechny věky věků. 
+  Amen.

Čtení z knihy Moudrosti 
(Sir 24, 14-16).

O d počátku, před vě-
ky, jsem stvořena, 

a na věky být nepřestanu. 
Ve svatostánku před ním 
jsem konala službu, a tak 
byla na Siónu upevněna. 
V městě svatém jsem se 
taktéž usadila, v Jerusa-
lemě je moje vláda. V ná-
rod slavný jsem se vkoře-
nila, v úděl mého Boha, 
v jeho dědictví, a mezi zá-
stupy svatých přebývám. 
+  Bohu díky.

Panny Marie
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 Mezizpěv
Během roku:
Blagoslovļen i častna jesi, 
děvo Marije: jaže bez po-
roka čistoti, obrěte se mati 
Spasiteļa. =  děvo Bo-
gorodice, jegože vas mir 
ne objemļet, va tvojej se 
utrobě zatvori biv člověk. 

Alleluja, alleluja. =  Po 
porodě, děvoju nevrěđe-
noju prěbila jesi: Bogo-
rodice hodatajstvuj za 
nas. Alleluja.

V době adventní:
Alleluja, alleluja. = Ra-
duj se Marije, blagoděti 
plna, Gospod s  toboju: 
blagoslovļena ti v ženah. 
Alleluja.

V době postní a předpostní:
Raduj se, děvo Ma rije, 
vse blazni jedina pobila 
jesi. = Jaže Arhanģela Ga-
vriela slove sem věrovala 
jesi. = Jegda děvoju Boga 

Požehnaná a úctyhodná 
jsi, Panno Maria, ty jsi 
bez porušení cudnosti byla 
shledána Matkou Spaitele. 
=  Panno, Rodičko Boží, 
ten, jehož neobsáhne celý 
svět, uzavřel se v tvém 
lůně, když se stal člověkem.
Aleluja, aleluja. =  (Ž. 20, 
4) Po porodu jsi, Panno, 
zůstala neporušenou; Boží 
Rodičko, oroduj za nás. 
Aleluja.

Aleluja, aleluja. =  (Luk 1, 
28) Zdrávas, Maria, mi
losti plná, Pán s tebou; po
žehnaná ty’s mezi ženami. 
Aleluja.

Raduj se, Panno Maria, 
neboť ty jediná jsi po třela 
všecky bludy. = Ty jsi uvě
řila slovům Archanděla 
Gabriele. = Ty jsi, Panno, 

Panny Marie
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i člověka rodila jesi: i po-
rodě děvoju nevrěđenoju 
prěbila jesi. = Bogorodice, 
hodatajstvuj za nas.

V době velikonoční:
 Alleluja, alleluja. 
=  Žezal Jesěov procvate: 
děva Boga i člo věka poro-
di: mir Bog vazvrati, v sebě 
přidruživ nižńaja višńim. 
Al leluja. = Raduj se Ma-
rije, blagoděti plna, Gos-
pod s toboju: blagoslovļe-
na ti v ženah. Alleluja. 

 evangelium

 Poslědovanje svetago 
evanģelija ot Luki. 

+ Slava tebě Gospodi.

V ono vrěme: Glagolju-
ću Isusu k narodom, 

vazdvigši glas jetera žena 
ot naroda, reče jemu: Bla-
ženo črěvo nosivšeje te, 
i sasca, jaže jesi sasal. On 
že reče: Těmže ubo bla-
ženi slišećii slovo božje, 
i hranećii je.

porodila Boha a člově
ka,  a  zůstala jsi, Panno, 
i po porodu neporušená. 
= Boží Ro dičko, oroduj za 
nás.

Aleluja, aleluja. =  (Lev  1, 
28) Ratolest Jesse vy kvetla, 
Panna porodila Boha 
a  člověka; Bůh vrátil po
koj, když v sobě smířil 
zemi s nebem. Aleluja. = 
(Luk 1, 28) Zdrávas, Maria, 
mi losti plná, Pán s tebou; 
požehnaná ty’s mezi že
nami. Aleluja.

(Lk 11, 27-28)

 Pokračování sv. evan-
gelia podle Lukáše 

+ Sláva tobě, Pane.

Za onoho času, když Je-
žíš mluvil k zástupům, 

jedna ze zástupu pozdvih la 
hlas a řekla mu: „Blahosla-
vený život, který tě nosil, 
a  prsy, které jsi požíval.“ 
Ale on pravil: „Ovšem bla-
hoslavení, kte ří slyší slovo 
Boží a zachovají ho.“

Panny Marie
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 Ant. k obětování 
Raduj se Marije, blagodě-
ti plna, Gospod s toboju: 
blagoslovļena ti v ženah, 
i blagoslovļen plod črěva 
tvojego. (Alleluja.)

 Tichá modlitba

Tvoim, Gospodi, pomi
lovanjem, i blaženije 

Marije vsegda Děvi ho 
datajstvom, se prinošenje 
da uspějet nam k věčnomu 
i nastojećumu blagopo
lučju i miru. Gospodem 
našim IsuHrstom Sinom 
tvoim: Iže s  toboju živet 
i  cěsarstvujet v  jedinstvě 
Duha Svetago Bog:...

 Preface o Panně Marii

 ½+ a      d  +  g    f   d         4fd     +   d    d       +    d    df        f    f   ±tV  a vse vě-ki vě-kov. + Amen. = Gospod s vami.
    ...po všechny věky věků.                       Pán s vámi.                  

½+    d       d      g +        f  f          +   fg    g    f    4fd+      fg    g      f ±±t
+ I s duchom tvo-im. = Go-rě srdca!   + Imam ka
    I s duchem tvým.         Vzhůru srdce.    Máme je u   

(Luk 1, 27 a 42)
Zdrávas, Maria, milos
ti plná, Pán s tebou; po 
žehnaná ty’s mezi ženami 
a požehnaný plod života 
tvého. (Aleluja.) 

Pro tvé slitování, Pane, 
a přímluvou blahosla

vené Marie, vždy Panny, 
nechť nám tato oběť pro
spívá k věčnému i časné
mu blahu a míru. Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, 
Syna tvého, který s  tebou 
žije a  kraluje v  jednotě 
Ducha Svatého, Bůh...

Panny Marie
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½+     d     f    f   4fd+            g5 FD  d    +    h   g    æ    g  +   g    f    4fd    d    g   ±z
 Gospodevi.   = Hva-  li vzdadim Gospode-vi  Bogu
        Pána.            Díky  vzdávejme      Pánu,       Bohu 

½+     f+   f     f       +    g     fg +     g   4fd +    d     g     +  f    4fd       ±
   našemu.  + Dos-toj-no  i  pra-ved-no jest.
   našemu.           Je to důstojné a spravedlivé.  

Vistinu dostojno i pra-
vedno jest, pravo 

i  spasiteļno, nam tebě 
vsegda i vazdě hvali vzda-
vati, Go spodi sveti, Otče 
vsemogi, věčni Bože: I 
tebe v prazdnicě blaže-
nije Marije vsegda děvi 
hvaliti, blagosloviti, i pro-
povědati. Jaže i Jedino-
čedago tvojego Svetago 
duha osěńenjem začet: i 
děvstva slavě prěbivajući, 
svět věčni miru izlija, Isu-
-Hrsta Go spoda našego. 
Imže veličastvo tvoje hva-
let Angeli, klańajut se Go-
spodstvja, trepećut Vlasti. 
nebesa, nebeskije že Sili, 
i blaženi Serafimi, obćim 
radovanjem proslavļajut. 

Vpravdě je důstojné 
a  spravedlivé, dob

ré a  spasitelné, abychom 
ti vždy a všude vzdávali 
díky, svatý Hospodine, vše
mohoucí Otče, věčný Bože 
a tebe o svátku blahosla
vené Marie, vždy Panny, 
společně chválili, blaho
slavili a velebili. Ona za
stíněna Duchem Svatým 
počala tvého Jednorozené
ho, a v ustavičné slá vě pa
nenství vydala světu věčné 
světlo, Ježíše Kri sta, Pána 
našeho. Skrze něho chválí 
tvoji vznešenost Andělé, 
klaní se Panstva, chvějí se 
Mocnosti. Nebe a nebeské 
Síly s  blaženými Serafíny 
ji se společným jásotem 

Panny Marie
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 Ant. k přijímání 
Blažena utroba Ma rije 
děvi nosivšija věčnago 
Otca Sina. (Alleluja.)

Prijemše, Gospodi, 
pomoci našego spa-

senja: podaj, molim te, 
bla ženije Marije vsegda 
děvi zastupļenjem nam 
vazdě zašćititi se; v ńeježe 
častvovanji si priněhom 
tvojemu veličastvju. Gos-
podem našim Isu-Hrstom 
Sinom tvoim: Iže s  to-
boju živet i  cěsarstvujet 
v  jedinstvě duha Svetago 
Bog: va vse věki věkov. 
+  Amen.

S ńimi že i naše glasi, da 
prijeti poveliši, molim, 
priležnim ispovědanjem 
glagoljuće:

oslavují. Prosíme, dovol 
také nám připojit se k nim 
svými hlasy a s nimi tě po
korně vyznávat a říkat:

Pokračuje zpěvem Svatý na s. 82 nebo 88.

(Mat 16, 24) 
Blažené útroby Panny Ma
rie, které nesly Syna věčné
ho Otce. (Aleluja.) 

Když jsme, Pane, při
jali potravu své spá

sy, prosíme, abychom byli 
chráněni přispěním bla
hoslavené Marie, vždy 
Panny, na jejíž počest jsme 
toto obětovali tvé veleb
nosti.  Skrze našeho Pána 
Ježíše Krista, Syna tvého, 
který s tebou žije a kraluje 
v  jednotě Ducha Svatého, 
Bůh, po všechny věky věků. 
+  Amen.

Panny Marie

 Modlitba po přijímání
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 Staroslověnská ordinaria
Staroslověnské ordinarium I.

Podle gregoriánského nápěvu č. XI. Orbis factor

          ¾+  mh    6hg   6h64søð   æ +mfg j7 HG f4 DS  as2 + sð              6hg +  l9õ  k K HG hø  æ  mfg j7 HG f4 DS ±eG   ospodi * po-      mi- luj. iij.  Hrs-te-        po  
              Pane,           smiluj se.                     Kriste, smiluj se.

¾+   as1 + sð           mh     6hg + 6h64søð  æ mfg j7 HG f4 DS  as1  + sð     +   +   s4f4s   a  sð g5ñ f F SA sð   æ ±z
mi-luj. iij.  Gospodi,  po-      mi- luj.  ij.  Gospodi         *

¾+    mfg j7 HG f4 DS  as1  + sð                  +                +         + ±
  po-      mi- luj.

       °+   b 6hg  h    6hg  f   + gh6      gñ   fñ  d   +  f   g     + 6hg    f     b   6hg ±iS   la-va va višńih Bogu.   I na zemļi mir člově-
           Sláva na výsostech Bohu.           A na zemi pokoj lidem

°+   h   æ      6hg  f   +gh    gñ   + fñ         4f   ghg +   fñ       f   f +   g    5&gfd  f       dð   ±t
kom blagovo-ļenja.  Hva-lim te. Blagoslovļa- jem te. 
              dobré vůle.           Chválíme tě.             Velebíme tě.

°+         d   f  g       6hg + fñ     f   g     h   7jh +    g GF g 5gfð  + d + fg5       h  5gf    g  fñ æ ±t
Klańajem ti se. Slavoslovim te.   Hvali vzdajem tebě,         
       Klaníme se ti.        Oslavujeme tě.            Vzdáváme ti díky
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°+    d   F  f  f    f +  f  +  4fd     g    6hg  +  fñ   fñ         b     6hg+    h     6hg    fñ  æ ±u
  ve-likije radi sla-vi tvo-je-je.    Gospo-di  Bo-že, 
            pro tvou velikou slávu.                          Pane a Bože,

°+   4fd  g    g     h   gñ   +  fñ  +æ    d    f   g  +   g +    z     6hg d  fñ +     b       6hg    h     6hg  fñ æ ±u
Cěsarju nebeski, Bože Otče vsemo-  gi. Gospodi Sine
        nebeský Králi,          Bože Otče všemohoucí.              Pane, jedno 

°+   g  g    h   g      f  æ+ 4fd gh  g      fñ  +  fñ   +  b      6hg  h   + 6hg  fñ  æ g   g      h    gñ  fñ æ ±z
jedinorodni, Isuse Hrste. Gospodi Bože, Aganče Boži,
   rozený Synu,       Ježíši Kriste.         Pane a Bože,      Beránku Boží,

°+     4fd  ghg +  fñ    fñ          g +    d +      4fd  gh6   + 5gf  dð   æ+    4fd     ghg  f      f     ±u
 Sine   O-tač. Vzemļej grě-hi mi-ra,  po-mi- luj nas. 
   Synu Otce.      Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

°+         g     d     +  4fd  gh6  +  5gf      dð     æ     g    d    +  4fd   g  + 6hg     fñ     fñ       ±z
    Vzemļej grěhi mi-ra,  primi mo-ļenja  na-ša..
     Ty, který snímáš hříchy světa,          přijmi naší prosbu.

°+       b  + 6hg   h     h    + h6 GF   gh6   gñ     + fñ   æ    4fd +    ghg +  fñ      fñ     ±z
    Sědej  o desnu- ju  Otca,   po-mi- luj nas. 
     Ty, který sedíš po pravici Otce,      smiluj se nad námi.

°+     b+ 6hg   h    +h6 GF   gh5   gñ       + fñ          4fd   gh6    +g       f+     dð          f ±z
   Ja-  ko  ti   je-din Svet.    Ti   je-din Gospod.    Ti 
       Neboť ty jediný jsi svatý.             Ty jediný jsi Pán.        Ty jediný

Staroslověnské ordinarium I.
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°+    4fd    gh6      5gf +   dð  æ  4fd   g   6hg  + fñ    fñ      g     + d   f         df4    dð     æ ±u
   je-din Viš-ńi,   I-suse Hrste.   Sa Sve-tim Du-hom,
       jsi svrchovaný,       Ježíši Kriste.               Se Svatým Duchem, 

°+         g    j   j  +   j7 HG  gñ    u j7 H FD tg   + 5gfñð      t 6h6f  +  dñð   +   ±
    va slavě Bo-ga   Ot-    ca.      A- men.
          ve slávě Boha Otce. 

          ¾+ g   g  d      d   f  +  s  d     g   hø  m h +   h +     g     f + h   5gf  gñ      g   tV   ěruju v jedinago Bo ga. Otca vsemo gu ćago, tvor-
              Věřím v jednoho Boha,             Otce všemohoucího,    Stvo

¾+      d     f      s  d    gñ   + hñ      m h  h    h     +      h     +æ +  g   f +  h    5gf    gñ       ±t
 ca nebu i zem ļi,   vidimim vsěm   i ne vi-dimim.
  řitele nebe i země,       všeho viditelného       i neviditelného.

¾+      d      f  + g   g  + f     h      g   dð  +  æ   + f     s  d      g  + hø       m h     h ±i
   I v jedinago Gospoda       Isusa Hrsta,     Si-na
             I v jednoho Pána                   Ježíše Krista,          Syna

¾+     h    h    h   g   f  + h      +5gf   gñ     d  f    g +    g   h    g  + f   3dsð  æ   h   5gf     ±u
  Božja jedinorodnago.    I ot Otca rođenago prěde 
      Božího jednorozeného,                z Otce     zrozeného     přede 

Staroslověnské ordinarium I.
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¾+      g      gñ        +    g   f   h +     g   gñ   +æ     f    h       g  g +       f   h         ±u
  vsěh věk.     Boga ot Boga,  svět  ot světa;   Boga
   všemi věky.        Boha z Boha,          Světlo ze Světla,      Boha

¾+  g   f    3ds æ m h    +  h +  g  f    h    +5gf  g      +d    g  g   +    f        h    g  dð  æ    ±r
  istinna    ot Boga istinnago.  Rođena, ne stvorena, 
   pravého           z Boha pravého.         Zplozeného,  neučiněného,    

¾+    s    d   f   g     + d +  g     hø      h   +  g     f   +  g  +  gñ                d    f ±u
  je-dino sućna  Otcu:    imže vsa  bi-še.               I-že
    soupodstatného s Otcem;  skrze něho všechno je učiněno.   On

¾+       g      h   +g      f   dð     æ  s  +  d    d   f    g+  d        f +  g   gñ      æ   z
     nas  radi člověk,   i na-šego radi   spasenja
           pro nás lidi                    a pro naši               spásu

¾+        f    h +      gñ  gñ       d  +  f     g   d    f   +    s   d  +  g    hø     ±i
     sni-de s nebes.    I vpl-ti  se  ot duha Sve-ta
       sestoupil z nebes.         I vtělil se   skrze Ducha Svatého  

¾+  m h       h   g  f  +    gñ   gñ     h    +  f     h    5gf  ++ gñ   +      s      d     f  u±±
    iz Mari-je dě-vi:   i včlo-vě-či  se.     Raspet že
         z Marie Panny         a stal se člověkem.        Byl také ukřižován     

¾+               g    dð          d  +  f     d     s      +  d  g   hø        m h   h+     h     g    f +   ±u
   za ni:   pri Pontijscěm Pila-tě     mučen, i pogre
   za nás,       pod Pontským Pilátem            trpěl a byl pohřben.

Při tomto verši poklekáme:

Staroslověnské ordinarium I.
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¾+      gñ      gñ          +d    g     h        g + f    3dsð       h   +  5gf   gñ    gñ       ±t
   ben bist.      I vskrse v treti dan  po Pi- sanju.
                             A vstal z mrtvých třetího dne podle Písem.

¾+    + d     g   h    g   + f    3dsð       m h   h+   h     h     g   f +   gñ    gñ       d ±u
   I vzide na nebo:      sědit o desnuju  Otca.       I
     A vstoupil do nebe,              sedí po pravici Otce.               A

¾+      g    g   g +   g       g    f      hø    + g    f+  3ds æ m h    h+    h   g    f  +    gñ    gñ       ±t
   pa-ki  imat pri-ti sa slavoju  sudit živim i  mrtvim: 
           znovu přijde se slávou                      soudit živé i mrtvé

¾+     +d   g  g   +  g    g            g     g +     f     h +     gñ    gñ        +  +d         g   d   ±z
    jegože cěsarstvju ne budet konca.       I v Duha
     mrtvé        a jeho království nebude konce.         I v Ducha

¾+       f  d   s       d +    g   h   æ m h    h   + g    f   h   5gf  fñ  +   m h     h     h ±i
   Svetago, Gospoda,   i  životvorečago:     ot Otca 
   Svatého,          Pána                   a dárce života,         který z Otce

¾+  h    h   h   g     f   + h    5gf  gñ     +  d      f       g  g +   g   gñ    æ     g      g ±z
   i Sina  ishode-ćago.  S Otcem že  i Sinom  kupno
   i Syna             vychází;        který je s Otcem    i Synem    zároveň 

¾+     f     h   g  f  +  3ds  æ m h   h    h +   5gf   gñ     d  f     + g  g  g     f        g ±u
   poklańajema     i saslavima:    iže glagolal jest Pro-
    uctíván       a oslavován;                   který mluvil skrze proroky. 

Staroslověnské ordinarium I.
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¾+    gñ   gñ     d   f + g    g      g  g +  d    f   s  d   g  +    h  æ +m h  h   h     g      f ±u
   roki.    I jedinu svetuju katoli-časku    i apostolsku
               A (v) jednu,    svatou,        všeobecnou    a    apoštolskou

¾+         gñ   gñ     +  d    f   g    g  d   + f  d  s    d   +  g   + h  æ  m h     h     g    f ±u
   Crkav.    Ispovědaju jedino kršćenje  v otpušćenje
     Církev.          Vyznávám     jeden      křest         na odpuštění 

¾+       gñ   gñ     + +d    g   g       g +   f   h              gñ  +       gñ +    +  d   g       g    g   ±u
   grěhov.   I  čaju vskrsenja mrtvih.   I  života  
      hříchů.      Očekávám vzkříšení mrtvých        a život  

¾+     g   g   f   d      +    cm h  +   hø     + + h6 GF g GFD+    sçð   +        + ±
   budućago  vě-  ka.      A-       men.
     budoucího   věku

       °+    4f43a F  fñ   æ   +      4Fg5 5g fñ   æ   +  fh jkj      6hg f    gñ  +  æ     5gf g  ±uS   vet,     *   Svet,      Svet      Gos- pod   Bog
         Svatý,            Svatý,       Svatý,          Pán,           Bůh

°+     5gf +   d   fñ    æ  + 8k   j    h6 GF   b   jkj + 6hg   F   fgf f  + dð  æ  gh 7jh  g     6hg fñ   fñ   ±z
  Sa- ba-ot.   Plna sut  nebe-sa,   i zemļa  sla- vi tvojeje.
   zástupů.            Plná jsou nebesa         i země         tvé slávy.

°+    í   K      k8 JHGFð  d +    5Gh6 6h6f F fñ           + d   d     f    fñ   +     gh   /7jh gñ æ í  ±\
   Osa-na   va  viš   ňih.  Blagoslovlen gre-di    va     
      Hosana na výsostech!           Požehnaný, který přichází  ve

Staroslověnské ordinarium I.
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°+   8kj .klk  j      jkj +   6hg f  + gh GF 5G ñ      í   K +   k8 JHGFð   d +    5Gh6 6h6f + F   fñ     ±
   i-   me  Gospod-ńe.           Osa-na     va viš-      ńih
      jménu Páně.                                Hosana na výsostech.

         ¾+   s      4f4s    2sa    a  sð  +  æ      d g     g5 FD  +  df  g5 FD + 2sa     D  dð        d g   ±uA  - ganče Boži, * vzemļej grěhi       mira,    po- 
            Beránku Boží,              který snímáš hříchy světa,      smi

¾+     5&g54s f4 DS    a      sð  +     s     g     g   mh  + hø     æ      g GF    3R  +   dfg5   s ±z
  mi-      luj nas.    A-ganče Boži,   * vzemļej grě-hi 
    luj se nad námi.        Beránku Boží,          který snímáš hříchy 

¾+     f4 DS     aç       + d    g 5gf 3ds   a    + sð        s    g  +   g5 FD  +  g   +hø   æ      6hg kl9  ±p
  mi-  ra,  pomi-     luj nas.     Aganče  Boži, * vzem-
      světa,      smiluj se nad námi.        Beránku Boží,           který

¾+    k8 JH      gh6f  d  +    D  d3 SAç      d  g +    + f f4 DS a    sð   +  ±
  ļej  grě-hi  mira,    daruj nam   mir.
   snímáš hříchy světa,        daruj nám pokoj.

   ¾+  mh    6hg    6h64søð   +æ  mfg j7 HG f4 DS   a +  sð         +           + ±I     -  dě- te,   mis-       sa  est.
       Bo-gu-         hva-             li.
       Jděte, jste vysláni. – Bohu díky.

Staroslověnské ordinarium I.
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Staroslověnské ordinarium II.
Podle dalmatského chorálu 

          ¾+   h     j   h     k  + j  hø          k  + 7jh     k   + j   hø             h        k      j ±\G   ospodi pomiluj. iij. Hrste pomi-luj. iij. Gospodi                

¾+     k  + j  hø          
   pomiluj. iij. 

        ¾+  h   h    h    g  +  h       7jh  gñ  +  h     h    h     h+     ++h      +h   h    h +   ±uS   lava va višńih Bogu.   I na zemļi mir člověkom
         Sláva na výsostech Bohu.            A na zemi pokoj lidem

¾+     g   h   j   h    gñ  +        k  j      h   +     k   k    k  +   k  j       hø        ±\
  blagovoļenja.   Hvalim te.   Blagoslovļajem te. 
      dobré vůle.          Chválíme tě.             Velebíme tě.

¾+      k    k    k     j +   hø      k   k    k  + j       hø       k + k        j   h              j+   hø   ±i
  Klańajem ti se.  Slavoslovim te. Hvali vzdajem tebě 
       Klaníme se ti.           Oslavujeme tě.          Vzdáváme ti díky

¾+    h   h   h   h    h   +h     g  h     j   h + gñ       k +    k   k +   k   kø      k  k    j  ±i
  ve-liki-je radi slavi tvojeje.  Gospodi Bože, Cěsarju 
            pro tvou velikou slávu.                 Pane Bože,        nebeský Králi    

¾+    h    j      hø       h +   h  g     h      j     h +  gñ      k +   +  k   k    k   kø    j   h   g ±o
  nebeski,   Bože Otče vsemogi.  Gospodi Sine, jedino-
                       Bože Otče všemohoucí.     Pane, jednorozený Synu, 

Pane, smiluj se. 3x   Kriste, 
smiluj se. 3x   Pane, smiluj se. 3x
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¾+   j+      hø     g   +h  j     h +   gñ       k +    k   k +   k   kø    + k   j     h     j   hø   ±u
  odni,   Isuse Hrste.  Gospodi Bože,  Aganče Boži, 
                     Ježíši Kriste.         Pane a Bože,         Beránku Boží,

¾+     g  j   h   gñ     +     k +     k       j   h    + j  hø      6hg +  h  h      gñ          k ±\
  Sine Otač.  Vzemļej grěhi mira, pomiluj nas.  Vze-
    Synu Otce.   Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

¾+   +    k      j   h     j +  hø        h    h   +  h  g   h +j     h + gñ      k    k   k    k ±o
  mļej grěhi mi-ra,  primi moļenıja naša.  Sědej o des- 
  Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naší prosbu.        Ty, který sedíš

¾+       j  h   j   +  hø      6hg +  h  h      gñ       k+   k   j   h  + j       hø       k   j  h ±o
  snuju Otca,  pomiluj nas.   Jako ti jedin Svet.  Ti jedin
  po pravici Otce, smiluj se nad námi.  Neboť ty jediný jsi svatý.  Ty je

¾+       j   +  hø         k   j    h    +    j    h    h    g    j   +  h +    gñ       k     j   h ±o
  Gospod.   Ti jedin Višńi,  I-suse Hrste.   Sa Svetim
  diný jsi Pán.  Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste.  Se  Svatým 

¾+       j   hø   +            h  +    h    h   +  h  g   h     j +       h       g+ñ       ±
  Duhom,  va slavě Boga Otca.      Amen. 
    Duchem,           ve slávě Boha Otce. 

          ¾+  h   h  h     +  h  h    h  g    + 7jh  gñ  +  h     ++h      +h     h   h +  h   h ±iV   ěruju v jedinago Bo ga.  Otca vsemo gu ćago, 
                 Věřím v jednoho Boha,            Otce všemohoucího, 

Staroslověnské ordinarium II.
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¾+       h    h     g   h + j   h     gñ      k  j +   h         7jh    h+    g  h   h       gñ          ±\
  tvorca nebu i zem ļi,  vidimim vsěm i ne vidimim. 
   Stvořitele nebe i země,          všeho viditelného i neviditelného.

¾+   k      k +  k  k    k     k     k +   k  k  j  h     j  +  hø     h  + h     h    h   h   g ±i
  I v jedinago Gospoda Isusa Hrsta, Sina  Božja jedi-
         I v jednoho Pána               Ježíše Krista,     Syna Božího jedno

¾+         h    j     h    gñ   +  k  k    k    k +   j   h+   j   hø     + h   g     h       6hgøñ  ±\
  norodnago.    I ot Otca rođenago  prěde vsěh věk. 
    rozeného                    zrozeného z Otce           přede všemi věky.

¾+      k   j  h+       j  hø        6hg  + h       h    gñ      k  +  7jh  j  + j     h    h     h   g+  ±i
 Boga ot Boga,  svět  ot světa;  Boga  istinna. ot Boga
    Boha z Boha,         Světlo ze Světla,           Boha pravého z Boha

¾+ h   j      h      gñ    +  k    k   k      k   +   k   k  kø     k   k +  k    j   +  h    j    hø   ± i
  istinnago.  Rođena, ne stvorena, jedino sućna Otcu:  
    pravého.        Zplozeného, neučiněného, soupodstatného s Otcem;

¾+   h      g+     h    h       gñ    k +  k +   k      k   k     k +  kø    + k    k    k   k     k  j+  ±i
  imže vsa bi-še.   Iže nas  radi člověk, i na-šego radi         
  skrze něho všechno je učiněno.                  On pro nás lidi a pro

¾+          h   j   j  hø    +  6hg   h        j +  6hgøñ                 +  k   k  k k +   k  k ±\
    spasenıja  sni-de s nebes.                  I vaplti se ot
        naši spásu sestoupil z nebes.                           I vtělil se skrze

Při tomto ver-
ši poklekáme:

Staroslověnské ordinarium II.
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¾+     +   k   k      k  kø   +  k       k  j   h   +  j  h     h   g  h +  j   h    gñ     ±\
    duha Sveta      iz Mari-je děvi:   i vačlově-či se.
    Ducha Svatého          z Marie Panny       a stal se člověkem.

¾+         k    k      k   k  +   k      k    k     k +    j        h   j   + hø       h   h     g   ±i
  Raspet že za ni: pri Pontijscěm Pi-la-tě   mučen, i     
  Byl také za nás ukřižován, pod Pontským Pilátem           trpěl a

¾+      h     j   + h     6hgøñ +    k   7jh   j+   hø       h   h       h  +     g    h    j     h      gñ    ±\
  pogreben bist.  I vaskrse  v treti dan po Pi-sa-nı-ju.     
         byl pohřben.       Třetího dne vstal z mrtvých podle Písem.

¾+    k     k   j    h  +   j  + hø      h  h   + h   g      h  j   h+     gñ    k   k   k  k    k  ±\
  I vzide na nebo:  sědit o desnuju Otca.  I paki imat 
   A vstoupil do nebe,          sedí po pravici Otce.         A znovu

¾+          k   k   k     k   k+  k     k   k    k  j+     h     j    hø  +     h   h  h    h   h  ±i
  pri-ti sa slavoju sudit živim i mrtvim: jegože cěsar- 
      přijde se slávou soudit        živé i mrtvé         a jeho království

¾+              h    g    h +   j      h+    gñ     k        k  +  k      k  k  + k       k     k    k  ±\
 stvju ne budet konca.   I v Duha Svetago, Gospoda, 
                  nebude konce.           I v Ducha Svatého,         Pána

¾+  k      k +  k     j   h+   j   hø +   h    h     h  h+   h   h  g    h  +  j   h   gñ       k      ±\
  i životvorečago:  ot Otca i Sina ishodećago.  S Ot-
   a dárce života,            který z Otce i Syna vychází;            který

Staroslověnské ordinarium II.



88

¾+       k   k +  k   k        k+      k     k    k +  k  k    k  k   j   + h   j    hø +  h    h     h  ±i
  že i Sinom kupno poklańajema i saslavima:  iže gla-
     je s Otcem i Synem zároveň uctíván a oslavován;       který mlu

¾+       h  g   +  h         j   h  gñ +     k    k   k   k    +  k   k  k  +  k   j  h  j       hø +   h  ±i
  golal jest Proroki.   I jedinu svetuju katoličasku   i 
   vil skrze proroky.            A (v) jednu, svatou, všeobecnou         a 

¾+   h       g   +  h      j     h   gñ   +      k     k   k   k  k +  k   k   j  +  h     j   h     hø +    ±i
  apostolsku Crkav.    Ispovědaju jedino kršćenı-je
    apoštolskou Církev.              Vyznávám jeden křest

¾+          h         h          g     h + j      h    gñ   +    k     k  k    k   ++ k   k +  j       h      j      hø +     ±i
  v otpušćenıje  grěhov.   I  čaju vaskrsenı-ja mrtvih.
       na odpuštění hříchů.             Očekávám vzkříšení mrtvých

¾+   h       h   h+  h           h    h  + h   g    h     j   ++  h       gñ   +    ±
  I  života     budućago vě-ka.   A-men.
    a život               budoucího věku. 

        ¾+  ghk8 JHø      ghk8 JHø   +   k      j+     h    +   n      j   h  gñ  +     k   k    k  ±\S  vet,    Svet,    Svet Gospod Bog Sabaot.   Plna sut
        Svatý,    Svatý,    Svatý     Pán       Bůh   zástupů.    Plná jsou             

¾+    k    k  j    h   j +    hø      g  h  +   j    h +  gñ      d   g+   h+    j     h     gñ       ±
  nebesa, i zemļa  slavi tvoje-je.    Osana va višńih. 
     nebe       a země          tvé slávy.            Hosana na výsostech.

Staroslověnské ordinarium II.
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¾+    g    h  + j      k+8 JH     k   j   h  h +   n     j   +  h       gñ +  d   g   h    j    h     gñ   ±
 Blagoslovlen gredi va ime Gospodńe.  Osana va višńih.
   Požehnaný, který přichází  ve jménu Páně.    Hosana na výsostech.

         ¾+  h  h      h     j  hø  ++     k      k       k   k+     j  hø     h    k+    j     hø     ±iA  ganče Boži, vzemļej grěhi mira, pomi-luj nas.                
               Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

¾+    h        h     h     j   hø +  +      k      k       k   k+    j  hø      h    k+   j     hø         ±i
  Aganče Boži,   vzemļej grěhi mira,  pomiluj nas. 

¾+    h        h     h     j   hø  +     k      k       k   k+    j  hø       h   k+      j         hø     ±
  Aganče Boži,  vzemļej grěhi mira,  daruj nam mir. 
    Beránku Boží,    který snímáš hříchy světa,    daruj nám pokoj.

   ¾+    k8 JG h    g5+ñ  dg5 g5 s SAç +++æ k8 JG 6hg+ñ  dg5 g5 s SAç +æ  as 4fd 2s a+  aç          + ±I     -  dě-te,                               mis-  sa est.
       Bo-     gu-                               hva-        li.
       Jděte, jste vysláni. – Bohu díky.

Staroslověnské ordinarium II.
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Svatováclavský chorál

        ¾+   h  g    k    7j7g  &h + 6   +h  g+   k    j    h +  f    %d  6     s  f    &g +  6     f     d rS   vatý Václa-ve, vévodo české země, kněže náš, pros za 

¾+  s   s   &g 6    f  d  d+     s   &g +    f   d  s   2sa   $s   +     h  h  + h    j       g     k o
ny Boha, Svatého ducha! Ky-ri-e- lei-son!  nebeskéť jest dvorstvo

¾+   7j7g   &h  6   h  h  + h   j     g  +   k      7j7g  &h  6    f  d+     s    &g + 6 f    d    s    g  z
krásné, blazě tomu, ktož tam pójde, v život věčný,  o-heň jasný 

¾+   f  d   d+     s    &g +    f d s 2sa  $s    +    h  h  j   + g   k   7j7g &  h +6     h  j   g   k  o
Svatého ducha! Kyrieleison!  Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad

¾+  7j7g  &h  +6 f  d+        s     &g  f +  d       s    &g  6  + f  d    d +   s + + &g   + f  d s  2sa   $s     o
námi; utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave, Kyrie-leison!

¾+    h  h h      j  + g    k  7j7g   &h  6  h    +   h + h    j     g +   k    7j7g &h +  6    f   d   s    &g u
Maria, Matko žádúcie, tys Královna všemohúcie, prosiž za ny,

¾+ f      d  s   &g +    f   d   s   &g +     f   d   2sa  $s  +    h   h   h   j   + g   k    7j7g  &h u
za křesťany, svého Syna! Kriste-leison! Ty jsi dědic české země,

¾+ h     h       h  j+   g     k    + 7j7g  &h   6  f  + f     d  d   s  &g + + f       d   d   s  &g  6 u
rač pomnieti na své plémě, nedajž zahynúti nám ni budúcím,

¾+     f  d    d +  s   &g +     f   d     2sa   $s  +  +         +             +
  svatý Václave, Kriste- lei-son!


