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o&érimus, immaculáta hóstia 
prosit nobis ad medélam 

zu Ehren der heiligen Päpste 
auf opfern, gereiche uns beim 

(9) Communio – antifona k přijímání Žalm 88, 25

6. července
SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE

barva červená

Narodila se 16. října 1890 v obci Corinaldu v provincii Anconě. Dětství 
trávila ve Farriere di Conca u Nettuna. Po smrti otce (1900) konala domácí 
práce a pečovala o mladší sourozence, aby se matka mohla věnovat práci 
na poli. V jednom domě s nimi bydlel vdovec Serenelli se svým synem 
Alessandrem. Tento mladík se ji několikrát pokoušel přinutit, aby mu byla 
po vůli. Když odmítla, pobodal ji nožem (5. července 1902), takže násle-
dujícího dne zemřela v nemocnici v Nettunu. Před smrtí svému vrahovi 
odpustila a on po odpykání trestu ve vězení začal žít novým životem jako 
pomocník v jedné kapucínské ošetřovně. Ještě za života své matky byla 
v roce 1950 prohlášena za svatou.

Introitus – vstupní antifona Žalm 118, 95-96

ME exspéctant  peccatóres 
ut perdant me: ad præ-
scrípta tua atténdo: 

omnis per fectiónis vidi esse 
términum: latíssime patet 
mandátum tuum. Ps. ibid., 1 
Beáti quorum immaculáta est 
via: qui ámbulant in lege Dómini. 

 Glória Patri.

Číhali na mě hříšníci, aby mě 
zahubili, já jsem však dbala na 
tvá nařízení. Uviděla jsem, že 
každá dokonalost má své meze, 
avšak tvé přikázání se rozpíná 
do šíře. Žalm 118, 1 Blažení, je-
jichž cesta je neposkvrněná, kte-
ří kráčí v zákoně Hospodinově. 
  Sláva Otci.

Oratio – vstupní modlitba

Deus, qui fámulæ tuæ Maríæ 
in ténera ætáte victóriam 

martýrii contulísti: da nobis, 
quǽ su mus, eius patrocínio in 
mandátis tuis constántiam, qui 
dedísti certánti vírgini corónam. 
Per Dóminum.

Bože, ty jsi své služebnici Marii 
udělil v mladistvém věku vítěz-
ství mučednictví a dal jsi bojující 
panně korunu vítězství. Na její 
přímluvu dej i nám, prosíme,  
vytrvalost v tvých přikázáních. 
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.
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Léctio Epístolæ beáti Pauli 
Apóstoli ad Corínthios. Fra-

tres: Vidéte vocatiónem ves-
tram, quia non multi sapiéntes 
secúndum carnem, non multi 
poténtes, non multi nóbiles: sed 
quæ stulta sunt mundi elégit 
Deus, ut confúndat sapiéntes; 
et infírma mundi elégit Deus, 
ut confúndat fórtia. Et ignobília 
mundi et contemptibília elégit 
Deus, et ea quæ non sunt, ut 
ea quæ sunt de s trú e ret: ut 
non gloriétur omnis caro in 
conspéctu eius. Animális autem 
homo non pércipit ea quæ sunt 
Spíritus Dei; stultítia enim est 
illi et non potest intellégere, quia 
spirituáliter examinátur. 

Čtení listu sv. apoštola Pavla ke 
Korintským. Bratři, jen se po-
dívejte, komu se u vás dostalo 
povolání! Není tu mnoho moud-
rých lidí podle lidských měřítek, 
ani mnoho mocných, ani mnoho 
urozených. A přece: ty, které svět 
pokládá za pošetilé, vyvolil si 
Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, 
kteří jsou ve světě bezmocní, vy-
volil si Bůh, aby zahanbil mocné, 
a ty, které svět má za neurozené 
a méněcenné, dokonce i ty, kteří 
nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, 
aby zlomil moc těch, kteří jsou 
»něco«. Člověk se schopnostmi 
pouze přirozenými nepřijímá ty 
pravdy, které pocházejí od Bo-
žího Ducha. Zdají se mu hloupé 

Lectio – čtení 1 Kor 1, 26-29; 2, 14

Graduale Žalm 70, 4, 6

Deus meus, éripe me de manu 
iní qui, de pugno ímprobi et 
oppressóris.  A ventre matris 
meæ eras protéctor meus. 

Alle lúia, alle lúia.  Ps. 70, 6-7 
In te sperávi semper. Tamquam 
prodígium appárui multis; tu 
enim fuísti adiútor meus fortis. 
Alle lúia. 

Můj Bože, vytrhni mě z rukou 
hříšníka, ze zlovolné pěsti utlačo-
vatele.  Od matčina klína byl jsi 
mým ochráncem.

Aleluja, aleluja.  Žalm  70, 6-7 
Vždy jsem v tebe doufala, jako 
znamení jsem se mnohým jevi-
la, vždyť ty jsi byl mým mocným 
ochráncem. Aleluja.

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Ioánnem. In illo tém-

pore: Dixit Iesus dis cípulis suis: 
Venit hora ut clari<cétur Fílius 

Pokračování sv. Evangelia podle 
Jana. Za onoho času řekl Ježíš 
svým učedníkům: »Přišla hodi-
na, kdy Syn člověka bude osla-

Evangelium Jan 12, 23-25

a nemůže je pochopit, protože ty věci se dají posoudit jen s pomocí 
Ducha.
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hóminis. Amen, amen dico vobis, 
nisi granum fruménti, cadens in 
terram, mórtuum fú erit, ipsum 
solum manet; si autem mórtuum 
fúerit, multum fructum a%ert. 
Qui amat ánimam suam, perdet 
eam; et qui odit ánimam suam in 
hoc mundo, in vitam ætér nam 
custódit eam.

ven. Amen, amen, pravím vám: 
Jestliže pšeničné zrno nepadne 
do země a neodumře, zůstane 
samo; odumře-li však, přinese 
hojný užitek. Kdo má svůj život 
rád, ztratí ho; kdo však svůj život 
na tomto světě nenávidí, uchová 
si ho pro život věčný.

O%ertorium – antifona k obětování Žalm 73, 19

Ne tradíderis vúlturi vitam 
túrturis tui, vitam páuperum tuó-
rum noli oblivísci in perpétuum. 

Nevydávej supovi život své 
holubice, život svých ubohých 
nezapomínej navěky.

Placatiónis tibi hóstiam, Dó-
mine, o%érimus, qua beáta 

María fámula tua, prima iam 
ætáte, dídicit corpus suum hós-
tiam sanctam tibíque placéntem 
exhibére. Per Dóminum. 

Secreta – tichá modlitba
Přinášíme ti, Pane, oběť smíření, 
díky které tvá svatá služebnice 
Marie již od útlého věku přiná-
šela své tělo jako svatou oběť, ve 
které máš zalíbení. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

Communio – antifona k přijímání Is 33, 6

Timor Dómini ipse est thesáurus 
eius. 

Sama bázeň Hospodinova je jejím 
pokladem.

Postcommunio – modlitba po přijímání

Cælésti pane reféctis, da, quǽ-
su mus, Dómine, eam in tu-

énda córporis et ánimæ castitáte 
fortitúdinem: quam fámulæ tuæ 
Maríæ mirabíliter contulísti. Per 
Dóminum.

Těm, které jsi nasytil nebeským 
chlebem, prosíme, Pane, dej také 
sílu k ochraně čistoty těla i duše, 
jakou jsi tak podivuhodně udělil 
své služebnici Marii. Skrze naše-
ho Pána Ježíše Krista.

9. Juli
HL. VERONICA GIULIANI, JUNGFRAU

Farbe bílá

Messe Dilexísti auf Seite [72] mit den folgenden (2) Oratio – vstupní 
modlitbaen:


