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(6) O%ertorium – antifona k obětování Žalm 39, 14 

Dómine, in auxílium meum ré-
s  pice: confundántur et revere án-
tur, qui quærunt ánimam meam, 
ut áuferant eam: Dómine, in 

Reinige, so bitten wir, Herr, gütig 
unsere Herzen a  erneuere sie 
durch himmlische  Sakramente, 
damit wir dann auch für den 
Leib zugleich gegenwärtige 
a zukün/ige Hilfe 0nden. Skrze 

( 1 0 ) 

Purí0ca, quǽsumus, Dómine, 
men tes nostras benígnus, et 

rénova cæléstibus sacraméntis: 
ut consequénter et córporum 
præ sens páriter et futúrum capi-
ámus auxílium. Per Dóminum. 

(8) Preface o Nejsvětější Trojici.

Munda nos, quǽsumus, 
Dómine, sacrifícii 

præséntis e%éctu: et pér0ce 
miserátus in nobis; ut eius 

( 7 ) 
Reinige uns, so bitten wir, 
Herr, durch die Wirkung dieses 
Opfers, a bewirke barmherzig in 
uns, dass wir seiner teilha/ zu 
werden vermögen. Skrze našeho 

Herr, schau darauf, mir zu 
helfen! Zuschanden sollen 
werden a sich fürchten, die nach 
meiner Seele trachten, um sie 
hinwegzura%en. Herr, schau 

(9) Communio – antifona k 
Dómine, memorábor iustítiæ 
tuæ solíus: Deus, docuísti me 
a iuventúte mea: et usque in 
senéctam et sénium, Deus, ne 

Herr, Deiner Gerechtigkeit allein 
will ich gedenken. Gott, Du hast 
mich belehrt von Jugend an; 
a  bis ins Alter a  Greisentum, 

17. NEDĚLE PO SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
2. třída – barva zelená

Vstupní antifona začíná vyznáním Boží spravedlnosti a dovolání se jeho 
milosrdenství. Vzpomínka na Poslední soud připomíná, že liturgický rok 
se pomalu schyluje ke konci. Chvály jsou hodni ti, kteří kráčejí v zákoně 
Hospodinově s pohledem upřeným na věčný cíl.
Tento zákon je shrnut a je obsažen v přikázání lásky (Ev.). S vědomím, že 
takové bezmezné lásky nejsme sami ze svých sil schopni, prosíme Pána 
o to, aby nás uschopnil s čistým srdcem držet se jen Jeho samého. (Or.). 
Pokud důstojně žijeme své povolání, "ve vší pokoře, mírnosti a trpělivosti; 
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Introitus – vstupní antifona Žalm 118, 137 a 124

IUSTUS ES, Dómine, et re-
ctum iudícium tuum: fac 
cum servo tuo secúndum 
miseri córdiam tuam. Ps. 

ibid., 1 Beáti immaculáti in via: 
qui ámbulant in lege Dómini.  
Glória Patri. 

Spravedlivý jsi, Hospodine, a tvůj 
soud je správný, učiň svému slu-
žebníku podle svého milosrden-
ství. Žalm  118, 1 Blažení nepo-
skvrnění na cestě, kteří kráčejí 
v zákoně Hospodinově.  Sláva 
Otci.

Da, quǽsumus, Dómine, pó-
pulo tuo diabólica vitáre 

con tágia: et te solum Deum pura 
mente sectári. Per Dóminum. 

Prosíme tě, Pane, ať se tvůj lid 
vyhýbá ďábelským vlivům a čis-
tou myslí se drží jen tebe. Skrze 
našeho Pána Ježíše Krista.

Oratio – vstupní modlitba

Léctio Epístolæ beáti Pauli 
Após toli ad Ephésios. Fratres: 

Obsecro vos ego vinctus in Dó-
mino, ut digne ambulétis vocati-
óne, qua vocáti estis, cum omni 
humilitáte et mansuetúdine, 
cum patiéntia, supportántes ín-
vicem in caritáte, sollíciti serváre 
unitátem spíritus in vínculo pa-
cis. Unum corpus et unus spíri-
tus, sicut vocáti estis in una spe 
vocatiónis vestræ. Unus Dómi-
nus, una ;des, unum baptísma. 
Unus Deus et Pater ómnium, qui 
est super omnes et per ómnia et 
in ómnibus nobis. Qui est be-

Čtení listu sv. apoštola Pavla 
Efezským. Bratři, povzbuzuji vás 
tedy já, vězněný pro Pána: Žijte 
způsobem hodným toho povo-
lání, které jste dostali: buďte při-
tom všestranně pokorní, mírní 
a  trpěliví; snášejte se navzájem 
v lásce a horlivě se snažte zacho-
vávat jednotu ve smýšlení spoje-
ni poutem pokoje. Jen jedno je 
ono tajemné tělo, jen jeden Duch 
a stejně tak jen jedno vytoužené 
dobro, ke kterému jste byli povo-
láni. Jeden Pán, jedna víra, jeden 
křest. Jeden Bůh a Otec všech, 
který je nade všemi, proniká 

Lectio – čtení Eph 4, 1-6

když se snášíme navzájem v lásce a horlivě se snažíme zachovávat jednotu 
ve smýšlení spojeni poutem pokoje“ (Ep.), pak jsme blažený lid, "jehož Bo-
hem je Hospodin, lid, který si Pán vyvolil za své dědictví“. (Grad.). 
V OCertoriu se modlí Daniel, který se podobně jako sv. Pavel nachází v za-
jetí a na vlastní kůži zakouší nevěrnost lidu. Prosí za za svůj lid, aby vše, co 
je nyní v troskách, znovu se rozjasnilo před milostivým pohledem Božím.  
Proto čiňme a plňme Hospodinu sliby, a obětujme mu dary, tomu, který je 
Hrozivý pro všechny mocné země. (Com.)
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Graduale Žalm 32, 12 a 6

Beáta gens, cuius est Dóminus 
Deus eórum: pópulus, quem elé-
git Dóminus in hereditátem sibi. 

 Verbo Dómini cæli &rmáti 
sunt: et spíritu oris eius omnis 
virtus eórum. 

Allelúia, allelúia.  Ps. 101, 2  
Dómine, exáudi oratiónem me-
am, et clamor meus ad te pervé-
niat. Alle lúia. 

Blaze lidu, jehož Bohem je Hos-
podin, lidu, který si Pán vyvolil 
za své dědictví.  Hospodino-
vým slovem jsou upevněna ne-
besa a duchem jeho úst všechny 
jejich mocnosti.

Aleluja, aleluja.  Žalm  101, 2 
Pane, vyslyš mou modlitbu a mé 
volání ať pronikne  k tobě. Ale-
luja.

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Matthǽum. In illo 

témpore: Accessérunt ad Iesum 
pharisǽi: et interrogávit eum 
unus ex eis legis doctor, tentans 
eum: Magíster, quod est man-
dátum magnum in lege? Ait illi 
Iesus: Díliges Dóminum, Deum 
tuum, ex toto corde tuo et in tota 
ánima tua et in tota mente tua. 
Hoc est máximum et primum 
mandátum. Secúndum autem 
símile est huic: Díliges próxi-
mum tuum sicut teípsum. In his 
duóbus mandátis univérsa lex 
pendet et prophétæ. Congregá-
tis autem pharisǽis, interrogávit 
eos Iesus, dicens: Quid vobis vi-
détur de Christo? cuius fílius est? 
Di cunt ei: David. Ait illis: Quó-
modo ergo David in spíritu vo-
cat eum Dóminum, dicens: Dixit 
Dóminus Dómino meo, sede a 
dextris meis, donec ponam ini-

Když se farizeové doslechli, že 
Ježíš umlčel saduceje, shromáž-
dili se a jeden z nich, znalec 
Zákona, ho chtěl přivést do úz-
kých a zeptal se: »Mistře, které 
přikázání je v Zákoně největší?« 
Odpověděl mu: [Dt 6, 5] »'Miluj 
Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou 
svou myslí.' To je největší a prv-
ní přikázání. Druhé je podobné: 
[Lev 19, 18]: 'Miluj svého bližního 
jako sám sebe.' Na těch dvou 
přikázáních spočívá celý Zákon i 
Proroci.« Když tak byli farizeové 
pohromadě, Ježíš se jich zeptal: 
»Co myslíte o Mesiáši? Čí je to 
syn?« Odpověděli mu: »Davi-
dův.« Řekl jim: »Jak ho pak může 
David z podnětu Ducha nazývat 
Pánem? Říká přece: [Žalm  109, 1]:  
„'Řekl Hospodin mému Pánu: 
Zasedni po mé pravici, dokud 
ti nepoložím tvé nepřátele pod 

Evangelium Mt 22, 34-46

nedíctus in sǽcula sæculórum. 
Amen.

všecky a je ve všech.
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O%ertorium – antifona k obětování Dan 9, 17.18 a 19

Orávi Deum meum ego Dániel, 
dicens: Exáudi, Dómine, preces 
servi tui: illúmina fáciem tuam 
super sanctuárium tuum: et pro-
pítius inténde pópulum istum, 
super quem invocátum est no-
men tuum, Deus. 

Všemohoucí Bože, ať tvými po-
svěcujícími dary se vyhojí naše 
mravní vady a dostane se nám 
léků pro věčnost. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

Postcommunio – modlitba po přijímání

Sancti5catiónibus tuis, omní-
potens Deus, et vítia nostra 

curéntur, et remédia nobis ætér-
na provéniant. Per Dóminum. 

Preface o Nejsvětější Trojici.

Maiestátem tuam, Dómine, 
supplíciter deprecámur: ut 

hæc sancta, q Programm der Re-
ise nach Böhmem 27. September 
– 4. Oktober

Secreta – tichá modlitba
Pokorně prosíme tvou velebnost, 
Pane, ať ono posvátné, co koná-
me, nás vysvobodí od provinění 
minulých i budoucích. Skrze na-
šeho Pána Ježíše Krista.

Já, Daniel, jsem se modlil ke 
svému Bohu takto: Pane, vyslyš 
prosby svého služebníka. Roz-
jasni svou tvář nad svou svatyní 
a shlédni milostivě na tento lid, 
který je pojmenován po tobě, 
Bože.

Communio – antifona k přijímání Žalm 75, 12-13

Vovéte et réddite Dómino, Deo 
vestro, omnes, qui in circúitu 
eius a%értis múnera: terríbili, et 
ei qui aufert spíritum príncipum: 
terríbili apud omnes reges terræ.

Čiňte a plňte sliby Hospodinu, 
va šemu Bohu, všichni, kdo jste 
ko lem něho, přinášejte dary 
Hroz nému, tomu, který krotí 
zpup nost mocných, který je hrů-
zostrašný všem králům země.

nohy.' Jestliže ho tedy David na-
zývá svým Pánem, jak může být 
jeho synem?« Na to mu nikdo 
nedovedl odpovědět ani slovo. 
A od toho dne se už nikdo neod-
vážil dávat mu otázky.
  Credo.

mícos tuos scabéllum pedum tu-
órum? Si ergo David vocat eum 
Dóminum, quómodo fílius eius 
est? Et nemo pót erat ei respon-
dére verbum: neque  au sus fuit 
quisquam ex illa die eum ámpli-
us interrogáre.


