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¶ O svátku vyznavače, který byl biskupem, se může číst čtení ze svát-
ku sv. Mikuláše (6. prosince), a Evangelium ze svátku sv. Martina, 
(11. listopadu) nebo obě čtení z votivní mše ve výročí zvolení nebo 
svěcení biskupa.

SPOLEČNÉ TEXTY O UČITELÍCH CÍRKVE

Introitus – vstupní antifona Sir 15, 5

Barva bílá

Oratio – vstupní modlitba

Deus, qui pópulo tuo ætérnæ 
salútis beátum N.  minístrum 

tribuísti: præsta, quǽ su mus; ut, 
quem Doctórem vitæ habúimus 
in terris, intercessórem habére 
mereámur in cælis. Per Dómi-

Bože, jenž jsi svému lidu dal sv. 
N. jako služebníka věčné spásy, 
popřej, prosíme, abychom toho, 
jehož jsme směli mít jako učitele 
života na zemi, zasloužili si mít 
přímluvcem v nebi. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

IN MÉDIO ECCLÉSIÆ apé-
ruit os eius: et implévit eum 
Dóminus spíritu sapiéntiæ 
et intelléctus: stolam glóriæ 

índuit eum. Ps. 91, 2 Bonum est 
con>téri Dó mino: et psállere 
nómini tuo, Altíssime.  Glória 
Patri. 

Uprostřed Církve otevřel ústa 
a Pán jej naplnil duchem moud-
rosti a poznání, oděl ho rouchem 
slávy. Žalm 91, 2 Dobré je chválit 
Pána a oslavovat tvé jméno, Nej-
vyšší.  Sláva Otci.

Léctio Epístolæ beáti Pauli 
Apóstoli ad Timótheum. Ca-

rís sime: Testí>cor coram Deo, et 
Iesu Christo, qui iudicatúrus est 
vivos et mórtuos, per advéntum 
ipsíus et regnum eius: prǽdica 
verbum, insta opportúne, im-
portúne: árgue, óbsecra, íncrepa 
in omni patiéntia, et doctrína. 
Erit enim tempus, cum sanam 

Čtení listu sv. apoštola Pavla Ti-
moteovi. Nejmilejší! Zapřísahám 
tě před Bohem a před Kristem 
Ježíšem, který bude soudit živé 
i mrtvé, zapřísahám tě při jeho 
slavném příchodu a království: 
Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať 
je to vhod či nevhod, usvědčuj, 
zakazuj, povzbuzuj s všestrannou 
trpělivostí a znalostí nauky. Při-

Lectio – čtení 2 Tim 4, 1-8 (nebo čtení na s. [50])
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doctrínam non sustinébunt, sed 
ad sua desidéria, coacervábunt 
sibi magístros, pruriéntes áuri-
bus, et a  veritáte quidem audí-
tum avértent, ad fábulas autem 
converténtur. Tu vero vígila, in 
ómnibus labóra, opus fac evan-
gelístæ, ministéri um tuum ím-
ple. Sóbrius esto. Ego enim iam 
delíbor, et tempus resolutiónis 
meæ instat. Bonum certámen 
certávi, cursum consummávi, &-
dem servávi. In réliquo repósita 
est mihi coróna iustítiæ, quam 
reddet mihi Dóminus in illa 
die, iustus iudex: non solum au-
tem mihi, sed et iis, qui díligunt 
advéntum eius.

jde totiž doba, kdy lidé nesnesou 
zdravé učení, nýbrž si podle vlast-
ních choutek nahromadí učitele, 
kteří šimrají jejich uši; odvrátí 
sluch od pravdy a obrátí se k bá-
jím. Ty však buď ve všem rozváž-
ný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj 
jako hlasatel evangelia, dobře ko-
nej svoji službu. Já totiž mám už 
prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy 
mám odejít, je tady. Dobrý boj 
jsem bojoval, svůj běh jsem skon-
čil, víru jsem uchoval. Teď mě 
už jen čeká věnec spravedlnosti, 
který mi v onen den předá Pán, 
spravedlivý soudce. A nejen mně; 
stejně tak i všem, kdo s láskou če-
kají na jeho příchod.

Graduale Žalm 36, 30-31

Os iusti meditábitur sapiéntiam, 
et lingua eius loquétur iudícium. 

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

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

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

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

Beátus vir, qui timet Dóminum: 
in mandátis eius cupit nimis.  

 Potens in terra erit semen eius: 
generátio rectórum benedicétur. 

 Glória et divítiæ in domo eius: 
et iustítia eius manet in sǽculum 
sǽculi. 

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

Po neděli Septuagesima místo verše s aleluja: 

Tractus Žalm 111, 1-3
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Ve votivních mších době velikonoční místo Graduale: Aleluja

Allelúia, allelúia.  Eccli. 45, 9 
Amávit eum Dóminus, et or-
návit eum: stolam glóriæ índuit 
eum. Allelúia.  Osee 14, 6 
Iustus germinábit sicut lílium: et 
)orébit in ætérnum ante Dómi-
num. Allelúia.

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

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Matthǽum. In illo 

tém pore: Dixit Iesus dis cípulis 
suis: Vos estis sal terræ. Quod 
si sal evanúerit, in quo salié tur? 
Ad níhilum valet ultra, nisi ut 
mittátur foras, et conculcétur ab 
homínibus. Vos estis lux mundi. 
Non potest cívitas abscóndi su pra 
montem pósita. Neque accén dunt 
lucérnam, et ponunt eam sub mó-
dio, sed super candelábrum, ut 
lúceat ómnibus qui in domo sunt. 
Sic lúceat lux vestra coram ho-
mínibus, ut vídeant ópera ves tra 
bona, et glorí0cent Patrem ves-
trum, qui in cælis est. Nolíte pu-
táre, quóniam veni sólvere legem 
aut prophétas: non veni sólvere, 
sed adimplére. Amen, quippe 
dico vobis, donec tránseat cælum 
et terra, iota unum aut unus apex 
non præteríbit a lege, donec óm-
nia 0ant. Qui ergo sólverit unum 
de mandátis istis mínimis, et 
docúerit sic hómines, mínimus 
vocábitur in regno cælórum: qui  
autem fécerit et docúerit, hic mag-
nus vocábitur in regno cælórum. 

Pokračování sv. Evangelia podle 
Matouše. Za onoho času řekl Je-
žíš svým učedníkům: Vy jste sůl 
země. Jestliže však sůl ztratí chuť, 
čím bude osolena? K ničemu se už 
nehodí, než aby se vyhodila ven 
a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo 
světa. Nemůže se skrýt město po-
ložené na hoře. A když se svítilna 
rozsvítí, nestaví se pod nádobu, 
ale na podstavec, takže svítí všem 
v domě. Tak ať vaše světlo svítí li-
dem, aby viděli vaše dobré skutky 
a velebili vašeho Otce v nebesích. 
Nemyslete, že jsem přišel zrušit 
Zákon nebo Proroky. Nepřišel 
jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, 
pravím vám: Dokud nepomine 
nebe a země, nepomine jediné 
písmenko ani jediná čárka ze Zá-
kona, dokud se to všecko nestane. 
Kdyby tedy někdo zrušil jedno 
z písní, dobrořečte Pánu za vše, co 
stvořil. těchto přikázání - a třebas 
i to nejmenší - a tak učil lidi, bude 
v nebeském království nejmenší. 
Kdo se však bude jimi řídit a jim 
učit, bude v nebeském království 
veliký.

Evangelium Mt 5, 13-19
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O$ertorium – antifona k obětování Žalm 91, 13

Iustus ut palma 'orébit: sicut ce-
drus, quæ in Líbano est, multi-
plicábitur. (T. p. Allelúia.) 

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

Secreta – tichá modlitba

Sancti N. Pontí/cis (vel Con-
fes só ris) tui atque Doctóris 

nobis, Dómine, pia non desit 
orátio: quæ et múnera nostra 
concíliet; et tuam nobis indul-
géntiam semper obtíneat. Per 
Dóminum.

Pane, ať nám nikdy nechybí 
zbož ná modlitba svatého N., 
tvého biskupa (nebo vyznavače) 
a  učitele, která činí naše dary 
tobě příjemné a stále nám udí-
lí tvé odpuštění. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

Communio – antifona k přijímání Lk 12, 42

Fidélis servus et prudens, quem 
constítuit dóminus super famíli-
am suam: ut det illis in témpore 
trítici mensúram. (T. p. Allelúia.)

Věrný služebník a  moudrý, kte-
rého pán ustanovil nad svou če-
ledí, aby jim dával včas míru pše-
nice. (Aleluja.)

Postcommunio – modlitba po přijímání

Ut nobis, Dómine, tua sacri-
fícia dent salútem: beátus 

N. Póntifex (vel Con fés sor) tuus 
et Doctor egrégius, quǽ su mus, 
precátor accédat. Per Dóminum. 

Ať nám, Pane, tvá Oběť dá spá-
su, za kterou nechť se svou mod-
litbou zasadí také tvůj biskup 
(nebo vyznavač) a  skvělý učitel 
svatý N.. Skrze našeho Pána Je-
žíše Krista.

Jiné lectio – čtení Sir 39, 6-14

Léctio libri Sapiéntiæ. Iustus 
cor suum tradet ad vigilán-

dum dilúculo ad Dóminum, 
qui fecit illum, et in conspéctu 
Altís simi deprecábitur. Apériet 
os suum in oratióne, et pro de-
líctis suis deprecábitur. Si enim 
Dóminus magnus volúerit, spí-

Čtení knihy moudrosti. Spra-
vedlivý od rána se celým svým 
srdcem obrací k Pánu, svému 
stvořiteli, k Nejvyššímu zdvihá 
svoji duši, k modlitbě otvírá svá 
ústa a prosí za své hříchy. Chce-
-li to Pán, Svrchovaný, naplní 
ho duchem poznání, on pak 
jako déšť vylévá svá moudrá 
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ritu intellegéntiæ replébit illum: 
et ipse tamquam imbres mittet 
elóquia sapiéntiæ suæ, et in ora-
tióne con%tébitur Dómino: et 
ipse dí riget consílium eius et dis-
ciplínam, et in abscónditis suis 
consiliábitur. Ipse palam fáciet 
disciplínam doc trínæ suæ, et in 
lege testaménti Dó mini gloriá-
bitur. Collaudábunt multi sapi-
éntiam eius, et usque in sǽcu-
lum non delébitur. Non recédet 
memória eius, et nomen eius 
requirétur a generatióne in gene-
ratiónem. Sapiéntiam eius ena-
rrábunt gentes, et laudem eius 
enuntiábit ecclésia.

slova a  v  modlitbě chválí Pána. 
Sám pak správně řídí svou vůli 
i rozum a rozjímá o tajemstvích 
Páně. Ukazuje, jak vzdělává 
jeho poučení, honosí se Záko-
nem, který Pán dal jako smlou-
vu. Mnozí budou chválit jeho 
moudrost, která až navěky ne-
zanikne. Neztratí se památka 
na něj a jeho jméno bude žít po 
všechny věky. O jeho moudrosti 
vyprávějí národy a shromáždění 
[Církev] hlásá jeho chválu. 


