
491 S30. září

Donis cæléstibus da nobis, 
quǽ  su mus, Dómine, líbera 

tibi mente servíre: ut múnera, 
quæ deférimus, interveniénte be-
áto Hierónymo Confessóre tuo, 
et me délam nobis operéntur et 
glóri am. Per Dóminum.

Secreta – tichá modlitba
Nebeskými dary nám uděl, Pane, 
a bychom se svobodnou mys-
lí tobě sloužili, aby oběti, které 
při nášíme, na přímluvu tvého vy-
znavače svatého Jeronýma, nám 
zjednaly uzdravení i věčnou slá vu. 
Skrze našeho Pána Ježíše Kris ta.

Postcommunio – modlitba po přijímání

Repléti alimónia cælésti, quǽ-
su mus, Dómine: ut, interve-

niénte beáto Hierónymo Con-
fessóre tuo, misericórdiæ tuæ 
grátiam cónsequi mereámur. Per 
Dóminum.

Když jsme byli nasyceni nebes-
kými pokrmy, prosíme, Pane, 
abychom na přímluvu tvého vy-
znavače svatého Jeronýma, jsme 
si zasloužili dosáhnout milosti 
tvého milosrdenství. Skrze naše-
ho Pána Ježíše Krista.

Deus, qui Ecclésiæ tuæ in ex-
ponéndis sacris Scriptúris 

be átum Hierónymum, Confessó-
rem tuum, Doctórem máximum 
providére dignátus es: præsta, 
quǽ su mus; ut, eius su2ragánti-
bus mé ritis, quod ore simul et 
ópere dócuit, te adiuvánte, exer-
cére vale á mus. Per Dóminum. 

Oratio – vstupní modlitba
Bože, jenž jsi ráčil udělit své 
Církvi svého vyznavače svatého 
Jeronýma, aby vykládal svatá 
Písma, dej také, prosíme, aby-
chom pro jeho zásluhy a na jeho 
přímluvu byli s tvou pomocí 
s to vykonávat to, co svými ústy 
i činy učil. Skrze našeho Pána Je-
žíše Krista.

SV. JERONÝMA, 
KNĚZE, VYZNAVAČE A UČITELE CÍRKVE

3. třída – barva bílá
Sv. Jeroným se narodil r. 347 ve Stridonu, v Dalmácii. Společně se svatým 
Ambrožem, Augustinem a Řehořem patří do čtveřice velkých západních 
církevních otců. Sv. Jeroným přijal křest během svých studií v Římě, přesto, 
jak později uvádí, stále vedl hříšný život. K jeho obrácení došlo r. 367 při 
cestě do Trevíru. R. 379 byl v Antiochii vysvěcen na kněze. Papež sv. Da-
mas I. jej r. 382 pověřil revizí a znovupřeložením latinské Bible. Tak vytvo-
řil sv. Jeroným tzv. Vulgátu. Od r. 386 se s usadil v Betlémě, poblíž jeskyně, 
kde se narodil Ježíš, a až do své smrti 30. září 420 se věnoval studiu Pásma 
sv. a vedl život kajícníka a askety.

Mše In médio ze společných textů pro učitele Církve, kromě násle-
dujících modliteb:


