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3. října
SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A PATRONKY MISIÍ

3. třída – barva bílá

Terezie se narodila jako nejmladší dítě rovněž svatořečeným rodičům Ludví-
kovi a Zélii Martinovým v Alençonu ve Francii 2. ledna 1873.. Již v patnácti 
letech vstoupila do karmelitánského kláštera v Lisieux a obdržela zde jméno 
Terezie od Dítěte Ježíše a od Svaté Tváře. Její poznámky o duchovním životě, 
které sepsala na příkaz své představené, patří k perlám duchovní literatury. 
Její "malá cesta" spočívá v tom, nekonat pro Boha nic velkého a mimořád-
ného, ale všední věci konat mimořádně dobře z lásky k němu. Sv. Terezie 
zemřela vyzrálá těžkým utrpení způsobeným plicní tuberkulózou ve věku 24 
let dne 30. září 1897. Její poslední slova zněla: „Můj Bože, miluji tě!“ Papež sv. 
Jan Pavel II. ji r. 1997 prohlásil učitelkou Církve s titulem „Doctor Amoris“.
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VENI de Líbano, sponsa 
mea, veni de Líba-
no, veni: vulnerásti 
cor meum, so ror mea 

sponsa, vulnerásti cor meum. 
Ps. 112, 1 Laudáte, púeri, Dómi-
num: laudáte nomen Dómini.  

Introitus – vstupní antifona Pís 4, 8-9

Pojď z Libanonu, moje nevěsto, 
pojď z Libanonu. Zranilas mi 
srdce, moje sestro nevěsto, zrani-
las mi srdce. Žalm 112, 1 Chval-
te, děti, Pána, chvalte jméno Pá-
novo.  Sláva Otci.

Dómine, qui dixísti: Nisi e+-
ci á mini sicut párvuli, non 

intrábitis in regnum cælórum: 
da nobis, quǽ su mus; ita sanctæ 
 Terésiæ Vírginis in humilitáte et 
simplicitáte cordis vestígia se-
ctári, ut prǽmia consequámur 
ætér na: Qui vivis.

Oratio – vstupní modlitba
Pane, ty jsi řekl: „Nestanete-li se 
jako děti, nevejdete do nebeské-
ho království.“ Prosíme tě tedy, 
dej, ať tak v pokoře a prostotě 
srdce jdeme po stopách svaté 
panny Terezie, abychom dosáh-
li věčné odměny, neboť ty žiješ 
a kraluješ...

Léctio Isaíæ Prophétæ. Hæc 
dicit Dóminus: Ecce, ego dec-

linábo super eam quasi <úvium 
pacis, et quasi torréntem inun-
dántem glóriam géntium, quam 
sugétis: ad úbera portabímini, et 
super génua blandiéntur vobis. 
Quómodo si cui mater blan di-
átur, ita ego consolábor vos, et in 
Ierúsalem consolabímini. Vidé-
bitis, et gaudébit cor vestrum, et 
ossa vestra quasi herba germiná-
bunt, et cognoscétur manus Dó-
mini servis eius.

Čtení proroka Izaiáše. Toto praví 
Hospodin: „Hle, přivalím na ni 
blaho jako řeku, jako rozvodně-
ný potok slávu národů. Budete 
sát, ponesou vás na zádech a na 
klíně vás budou laskat. Jako mat-
ka utěšuje svého syna, tak já vás 
potěším, v Jeruzalémě naleznete 
útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se 
zaraduje, jak tráva vypučí vaše 
kosti. Hospodinova ruka se uká-
že na jeho služebnících.“

Lectio – čtení Is 66, 12-14

Graduale Mt 11, 25

Confíteor tibi, Pater, Dómine cæli 
et ter ræ, quia abscondísti hæc a 
sa pi éntibus, et prudéntibus, et re-

Velebím tě, Otče, Pane nebe 
a země, že jsi ukryl tyto věci před 
moudrými a učenými a zjevils je 

Glória Patri.
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ve lásti ea párvulis.  Ps. 70, 5 Dó-
mi ne, spes mea a iuventúte me a.

Allelúia, allelúia.  Eccli. 39, 17-19  
Quasi rosa plantáta super rivos 
aquárum fructi&cáte: quasi Lí-
banus odórem suavitátis habéte: 
(oréte, (ores, quasi lílium, et 
date odórem, et frondéte in grá-
tiam, et collaudáte cánticum, et 
benedícite Dóminum in opéri-
bus suis. Alle lúia.

maličkým.  Žalm  70, 5 Pane, 
tys má naděje od mého mládí.

Aleluja, aleluja.  Sir 39, 17-19  
Květy se odějte jak růžový keř 
zasazený u tekoucích vod. Šiřte 
příjemnou vůni jako Libanon, 
rozvijte květy jako lilie a vydávej-
te vůni, odějte se půvabnou zele-
ní. Zapějte píseň chvály a velebte 
Pána pro jeho díla. Aleluja.

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Matthǽum. In illo 

témpore: Accessérunt dis cípuli 
ad Iesum, dicéntes: Quis, putas, 
maior est in regno cæló rum? Et 
ádvocans Iesus párvulum, státu-
it eum in médio eórum, et dixit: 
Amen, dico vobis, nisi convérsi 
fuéritis, et e>ciámini sicut pá-
rvuli, non intrábitis in regnum 
cælórum. Quicúmque ergo hu-
miliáverit se sicut párvulus iste, 
hic est maior in regno cælórum.

Evangelium Mt 18, 1-4

Pokračování sv. Evangelia podle 
Matouše Za onoho času přišli 
učedníci k Ježíšovi s otázkou: 
„Kdo je vlastně v nebeském 
království největší?“ Tu zavolal 
dítě, postavil ho před ně a řekl: 
»Amen, pravím vám: Jestliže 
znovu nebudete jako děti, jistě 
nevejdete do nebeského králov-
ství. Kdo se tedy poníží jako toto 
dítě, ten je v nebeském království 
největší. 

OBertorium – antifona k obětování Lk 1, 46-48 a 49

Magní&cat ánima mea Dómi-
num: et exsultávit spíritus meus 
in Deo salutári meo: quia respé-
xit humilitátem ancíllæ suæ: fe-
cit mihi magna qui potens est.

Velebí má duše Pána a můj duch 
jásá v Bohu, v mém Spasiteli, ne-
boť shlédl na pokoru své služeb-
nice. Učinil mi veliké věci ten, 
který je mocný.

Secreta – tichá modlitba

Sacrifícium nostrum tibi, Dó-
mine, quǽ su mus, sanctæ 

Terésiæ Vírginis tuæ precátio 
sancta concíliet: ut, in cuius ho-

Prosíme tě, Pane, ať je ti milá 
naše oběť na přímluvu svaté pan-
ny Terezie, kéž ti je příjemná pro 
její zásluhy, vždyť ji slavnostně 
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Communio – antifona k přijímání Dt 32, 10-12

Circumdúxit eam, et dócuit: et 
custodívit quasi pupíllam  óculi 
sui. Sicut áquila expándit alas 
suas, et assúmpsit eam, atque 
portávit in húmeris suis. Dómi-
nus solus dux eius fuit.

Postcommunio – modlitba po přijímání

Illo nos, Dómine, amóris igne 
cæléste mystérium in'ámmet: 

quo sancta Terésia Virgo tua se 
tibi pro homínibus caritátis vícti-
mam devóvit. Per Dóminum.

Pane, ať nás toto nebeské mysté-
rium roznítí oním ohněm milo-
vání, v němž se tvá svatá panna 
Terezie tobě zasvětila za lidstvo 
jako oběť lásky. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

Vedl ji a vyučoval ji, střežil ji 
jako zřítelnici oka. Jako orel ro-
zepjal svá křídla, vzal ji a nesl ji 
na svých bedrech. Pán sám byl 
její vůdce.

nóre solémniter exhibétur, eius 
méritis e2ciátur accéptum. Per 
Dóminum.

přinášíme k její cti. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

4. Oktober
HL. FRANZISKUS VON ASSISI, BEKENNER

3. třída – barva bílá

Franziskus wurde 1182 in der umbrischen Stadt Assisi als Sohn eines wo-
hlhabenden Tuchhändlers geboren. Nach einer 'atterha;en Jugend beke-
hrte er sich im Alter von etwa 20 Jahren a verzichtete bald darauf ö?entlich 
auf das väter liche Erbe. Angeregt durch die Worte aus Mt 10, 9 wählte er 
sich die ‚Armut‘ zur Braut. Nach zähem Ringen um die Erkenntnis des 
göttlichen Willens wurde er zum Bezelenáder eines Ordens für Männer, 
eines Ordens für Frauen (Klarissen) a eines ‚Dritten Ordens‘, der auch für 
Christen in der Welt o?enstand. Alle drei haben segensreich zur geistli-
chen Erneuerung der Kirche gewirkt. Im Jahr 1224 empXng er am Fest 
Kreuz erhöhung an seinem Leib die Wundmale Christi. Franziskus starb 
im Alter von 44 Jahren am 3. Oktober 1226 a  wurde bereits zwei Jahre 
später durch Papst Gregor IX. heiliggesprochen. 

Als einmal Bruder Leo von einer he;igen inneren Versuchung gequält 
wurde, schrieb ihm der hl. Franziskus folgende Worte: „Es segne a  be-
schütze dich der Herr, er zeige dir sein Angesicht a  erbarme sich deiner.  
Er wende dir sein Angesicht zu a gebe dir den Frieden. Der Herr segne dich.“


