HUSITSKÝ MISÁL
pro ekumenický lekcionář s cykly A, B, C
(Propria k mešnímu řádu – ordinariu)
K revidované liturgii Karla Farského Církve československé husitské s
přihlédnutím k Farského Českému misálu z roku 1920 a původní liturgii.

Praha 2010

Památce patriarchy husitské církve Karla Farského a všech, kdo v životě Československé církve husitské
pracovali na její liturgii.
ThMgr. M. Skočdopole, ThMgr. J. D. Došek
Husův sbor Praha Holešovice
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K husitskému misálu
Liturgie Církve československé husitské je dílem jejího
prvního patriarchy dr. Karla Farského. Vznikala ve své době - pod
vlivem tehdejší liturgické praxe i teorie. Karel Farský se nechal
inspirovat tehdejší římskokatolickou mší (tzv. tridentinem) a
krom jiných pramenů i pravoslavnou liturgií sv. Jana Zlatoústého,
z které převzal mnohé z našich krásných již zažitých textů.
Mše samotná však prošla za dlouhá další léta svým dalším
vývojem. Některé prvky se z ní po úvahách vypustily, některé
přemístily (introit aj.) na svá starověká původní místa. Farského
mše byla v mnohém jakoby předjímkou pozdějších reforem!
Předložená Husitská liturgie CČSH (revidovaná liturgie dr.
Karla Farského) se snaží respektovat liturgické snahy současnosti,
přihlíží k druhovatikánským pokusům o revizi západní (katolické)
mše, z které liturgie CČSH vychází. Nabízí tak možnost využití
liturgických textů běžných v sesterských církvích. Ponechává
tradiční přehledné názvy liturgických částí (celků) a nahrazuje tak
někde naše vlastní nadpisy, které nebyly v původní Farského
liturgii (mši).
Husitský misál má svůj textový základ v českém katolickém
misálu, jehož texty upravuje a obohacuje o naše vlastní přispění
dřívější. Zvláště se opírá o Malý misál CČSH z roku 1992, ve
Velikonocích také o dřívější Tuháčkův misál, o texty Kazatelského
cyklu CČSH, sestaveného dle Ekumenického lekcionáře (i o jiné),
což je uvedeno u samotných proprií. Pro neděle a svátky (a jejich
čtení) počítá s používáním Ekumenického lekcionáře v katolické
úpravě (v tříletém cyklu A, B, C). Je vhodné zvěstovat společným
dechem, hlasem a společným Duchem jedno Evangelium, jímž je
Ježíš Kristus. Je vhodné shodnout se v jedné modlitbě jedněch za
druhé. (Jk 5, 16)
Misál vznikl z praktických potřeb náboženské obce Praha
Holešovice. Kéž jeho texty probouzejí zbožnost a slouží k posile
víry.
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K. Farský již v CČS

Pohyblivé dny liturgického roku, nedělní cykly čtení a trvání
liturgického mezidobí v CČSH
Tento systém platí je-li používán Ekumenický lekcionář.
Trvání liturgického mezidobí
Boží hod
Nanebe
Boží hod
Popel.
Rok cykl. středa velikonoční vstoupen svatodušní
(Vzkříšení) í Páně
(Letnice)

Před postem
končí

Po Velikonocích

týdnem začíná týdnem

První
neděle
adv.

2007

C

21. 2.

8. 4.

17. 5.

27. 5.

20. 2.

7

28. 5.

8

2. 12.

2008

A

6. 2.

23. 3.

1. 5.

11. 5.

5. 2.

4

12. 5.

6

30. 11.

2009

B

25. 2.

12. 4.

21. 5.

31. 5.

24. 2.

7

1. 6.

9

29. 11.

2010

C

17. 2.

4. 4.

13. 5.

23. 5.

16. 2.

6

24. 5.

8

28. 11.

2011

A

9. 3.

24. 4.

2. 6.

12. 6.

8. 3.

9

13. 6.

11

27. 11.

2012

B

22. 2.

8. 4.

17. 5.

27. 5.

21. 2.

7

28. 5.

8

2. 12.

2013

C

13. 2.

31. 3.

9. 5.

19. 5.

12. 2.

5

20. 5.

7

1. 12.

2014

A

5. 3.

20. 4.

29. 5.

8. 5.

4. 3.

8

9. 6.

10

30. 11.

2015

B

18. 2.

5. 4.

14. 5.

24. 5.

17. 2.

6

25. 5.

8

29. 11.

2016

C

10. 2.

27. 3.

5. 5.

15. 5.

9. 2.

5

16. 5.

7

27. 11.

2017

A

1. 3.

16. 4.

25. 5.

4. 6.

28. 2.

8

5. 6.

9

3. 12.

2018

B

14. 2.

1. 4.

10. 5.

20. 5.

13. 2.

6

21. 5.

7

2. 12.

2019

C

6. 3.

21. 4.

30. 5.

9. 6.

5. 3.

8

10. 6.

10

1. 12.

2020

A

26. 2.

12. 4.

21. 5.

31. 5.

25. 2.

7

1. 6.

9

29. 11.

Pokyny pro propria liturgického mezidobí:
Liturgické mezidobí je rozděleno na dvě části:
První část liturgického mezidobí začíná po neděli Křtu Páně (Křest Páně je nedělí
následující po Zjevení Páně). Mezidobí zde začíná „druhou nedělí mezidobí“. Liturgické
mezidobí svou první částí zde vyplňuje mezeru mezi dobou vánoční a postní. Tato první
část liturgického mezidobí končí až v úterý před Popeleční středou.
Druhá část liturgického mezidobí pokračuje po neděli Hodu Božího svatodušního a
končí až sobotou před první nedělí adventní.
Svátek Boží Trojice je vždycky první nedělí po Hodu Božím svatodušním. Druhá část
liturgického mezidobí tak tedy začíná vlastně až nedělí po Boží Trojici.
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Trvá-li celé mezidobí daného roku 34 týdnů, začíná druhá část týdnem následujícím po
tom, kterým končila první část mezidobí před dobou postní. Trvá-li mezidobí jen 33
týdnů, vynechá se týden, který by měl následovat po Hodu Božím svatodušním – aby
mezidobí končilo vždycky eschatologií.
Poslední nedělí liturgického mezidobí je v CČSH Den Bible - na místě katolické slavnosti
Krista Krále. Bible zde dosvědčuje eschatologického Krále Ježíše Krista.
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Neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
Modlitba nad dary (secreta):
D: Dary, které přinášíme,
Bože, máme od Tebe - a přece
je přijímáš jako projev naší
oddané služby; posvěť je, ať
se stanou naším pokrmem na
cestě k věčné spáse. Skrze
Krista, našeho Pána.

1. neděle adventní
(proprium)
Advent je obdobím kající přípravy. Trvá
čtyři neděle před Narozením Páně. První
neděle otevírá nový liturgický (církevní)
rok. Mění se i cyklus liturgického čtení.
Během předehry duchovní projde obcí a
před oltářem (před stupni) spolu s obcí
zpívá píseň č. 203 Ejhle... Potom přejde
za oltář (Stůl Páně). Tak po celý Advent.
Vynechává se chvalozpěv Gloria
(Přispěj nám…) a neříká se ani Sláva na
výsostech.

Vstupní antifona:
D: K Tobě pozvedám svou
duši, Hospodine, můj Bože,
v Tebe důvěřuji, kéž nejsem
zahanben, ať nade mnou
nejásají moji nepřátelé. Vždyť
nikdo z těch, kdo v Tebe
doufají, nepadne do hanby.

Preface: CČSH 2004
Vpravdě
je
důstojné
a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista.
Je správné a dobré děkovat Ti,
Bože, neboť Ty naplňuješ
v Ježíši
Kristu
zaslíbení
proroků a otevíráš nám v něm
cestu k věčné spáse. Proto Tě
chválíme se všemi nebeskými
i pozemskými zástupy a
voláme: Svatý…

Kyrie (tužby):
2. Aby se rozpomenul na svůj
málo věrný lid…
3. Abychom odvrhli skutky
temnoty a činili pokání…
Vstupní modlitba (kolekta):
Všemohoucí
Bože,
D:
očekáváme příchod našeho
Pána Ježíše Krista a prosíme
Tě: posiluj naši vůli, ať
konáme spravedlivé skutky a
připravu-jeme se na setkání
s ním - abychom v den soudu
stáli po jeho pravici a vešli do
Nebeského království.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hospodin popřeje dobro a
naše země vydá plody.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, Bože, ať nás
účast na Kristově oběti

5

posiluje,
abychom
se
uprostřed světa učili milovat
to, co nepomíjí, a drželi se
hodnot věčných. Skrze Krista,
našeho Pána.

Neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
Modlitba nad dary (secreta):
D: Prosíme Tě, Bože, vyslyš
naše modlitby a přijmi tyto
dary; nemůžeme se spoléhat
na své zásluhy - dovoláváme
se však Tvého milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.

A – Mt 24, 37 – 44 (Výzva k bdělosti)
B – Mk 13, 33 – 37 (Výzva k bdělosti)
C – L 21, 25 – 28. 34 – 36 (Příchod Syna
člověka…)

Preface: CČSH 2004
Vpravdě
je
důstojné
a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista.
Je správné a dobré děkovat Ti,
Bože, neboť Ty naplňuješ
v Ježíši
Kristu
zaslíbení
proroků a otevíráš nám v něm
cestu k věčné spáse. Proto Tě
chválíme se všemi nebeskými
i pozemskými zástupy a
voláme: Svatý…

2. neděle adventní
Vynechává se chvalozpěv Gloria
(Přispěj nám…) a neříká se ani Sláva na
výsostech.

Vstupní antifona:
D: Hle, Pán přijde spasit lidi
všech národů a k radosti
vašeho srdce dá, že uslyšíte
jeho mocný hlas.
Kyrie (tužby):
2. Za církev Kristovu…
3. Za tento dům zasvěcený
Bohu i za všechny, kteří do
něho vcházejí s důvěrou a
svatou bázní…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Vzchop se, Jeruzaléme, a
postav se na výšině a uvidíš
radost, která k tobě přichází
od Tvého Boha.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí a milosrdný
Bože, spěcháme vstříc Tvému
Synu a prosíme Tě: nedopusť,
aby
nám
stály
v cestě
pozemské zájmy, ale ať
nebeská moudrost zúrodní
naše nitro - abychom došli
k věčnému životu s Kristem.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
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D: Bože, byli jsme nasyceni
duchovním
pokrmem
a
pokorně Tě prosíme: dej, ať
se účastí na této svátosti
učíme moudře hodnotit věci
pozemské a usilovat o dobra
věčná.
Skrze Krista, našeho Pána.

neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, kéž Ti stále smíme na
znamení
své
oddanosti
přinášet oběť, která byla
ustanovena, aby v nás Tvou
mocí
dokonala
dílo
vykoupení.
Skrze
Krista,
našeho Pána.

A – Mt 3, 1 – 12 (Jan Křtitel)
B – Mk 1, 1 – 8 (Jan Křtitel)
C – L 3, 1 – 6 (Jan Křtitel)

3. neděle adventní
Vynechává se chvalozpěv Gloria
(Přispěj nám…) a neříká se ani Sláva na
výsostech.

Preface: CČSH 2004
Vpravdě
je
důstojné
a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista.
Je správné a dobré děkovat Ti,
Bože, neboť Ty naplňuješ
v Ježíši
Kristu
zaslíbení
proroků a otevíráš nám v něm
cestu k věčné spáse. Proto Tě
chválíme se všemi nebeskými
i pozemskými zástupy a
voláme: Svatý…

Vstupní antifona:
D: Radujte se stále v Pánu,
opakuji: Radujte se! Pán je
blízko.
Kyrie (tužby):
2. Za naši církev, aby žila
v pokoře a bohabojnosti…
3. Za tento svět, aby v něm
vládl mír a spravedlnost…
Vstupní modlitba (kolekta):
D:
Všemohoucí
Bože,
očekáváme s vírou slavnost
narození Tvého Syna a
prosíme Tě: dej nám svou
milost, abychom se mohli
radovat z naší spásy a vděčně
Tě chválit. Skrze Tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Řekněte malomyslným:
Vzmužte se, nebojte se! Hle,
náš Bůh přijde a spasí nás.
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D: Prosíme Tě, Bože, vlej nám
do duše svou milost, abychom
stále
hlouběji
prožívali
tajemství našeho vykoupení: a
dej, ať nás všechny, kteří jsme
z andělova zvěstování poznali,
že se Tvůj Syn stal člověkem –
jeho umučení a kříž přivede
k slávě vzkříšení.
Neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Snažně Tě prosíme,
dobrotivý Bože, ať nás
svátost, kterou jsme přijali,
vnitřně očistí – a tak nás
připraví na blížící se svátky.
Skrze Krista, našeho Pána.
A – Mt 11, 2 – 11 (o Janu Křtiteli)
B – J 1, 6 – 8. 19 – 28 (o Janu Křtiteli…)
C – L 3, 10 – 18 (o Janu Křtiteli)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, Tys poslal svého
svatého Ducha, aby svou mocí
naplnil lůno blahoslavené
Matky Ježíšovy Marie; dej, ať
posvětí i tyto dary položené
na Tvůj oltář. Prosíme o to
skrze Krista, našeho Pána.

4. neděle adventní
Vynechává se chvalozpěv Gloria
(Přispěj nám…) a neříká se ani Sláva na
výsostech.

Preface: CČSH 2004
Vpravdě
je
důstojné
a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista.
Je správné a dobré děkovat Ti,
Bože, neboť Ty naplňuješ
v Ježíši
Kristu
zaslíbení
proroků a otevíráš nám v něm
cestu k věčné spáse. Proto Tě
chválíme se všemi nebeskými
i pozemskými zástupy a
voláme: Svatý…

Vstupní antifona:
D: Rosu dejte, nebesa, shůry právo ať se vyleje jako déšť
z oblak; ať se otevře země a
zplodí spásu!
Kyrie (tužby):
2. Za ty, kdo se svěřili do
našich modliteb…
3. Za své bližní, zkoušené
nemocí a stářím, za všechny
nešťastné,
i
za
naše
nepřátele…
Vstupní modlitba (kolekta):
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D: Večer poznáte, že vás
z egyptské
země
vyvedl
Hospodin. A ráno spatříte
Hospodinovu slávu. (Ex 16, 6 –

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hle, dívka počne a porodí
syna a dá mu jméno
Immanuel – to jest „Bůh
s námi“.
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Kyrie (tužby):
2. Za radost ze světla, které
zjevil v předivném narození
svého Syna…
3. Za naši proměnu, odložení
svých starých způsobů a za
cestu novým životem…
4. Za ty, kdo zůstávají i o
Vánocích osamoceni…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Nasytil jsi nás, Bože,
svátostí, v níž se nám Tvůj Syn
dává za pokrm na cestě
k věčné spáse; pomáhej nám,
ať se dobře připravíme na
blížící se slavnost narození
našeho Spasitele, abychom se
v den jeho příchodu mohli
radovat ze setkání s ním.
Neboť on s Tebou žije a
kraluje na věky věků.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Pane, proměň nás
mocným znovuzrozením.
Bože, dopřáváš nám, abychom
každý rok s radostí očekávali
slavnost našeho vykoupení a
vítali Tvého Syna jako
Vykupitele všeho lidstva;
pomáhej nám, ať věrně
plníme Tvou vůli, abychom se
nemuseli bát, až ho uvidíme
přicházet jako Soudce. Neboť
on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po
všechny věky věků.

A – Mt 1, 18 – 24 (Narození Ježíše
Krista)
B – L 1, 26 – 38 (Předpověď narození…)
C – L 1, 39 – 45 (Setkání Marie a
Alžběty)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

Štědrý den
(Narození Páně)
24. prosince
Začíná doba vánoční. Trvá do Zjevení
Páně (v nové katolické praxi do Křtu
Páně). Formulář je zde pro odpoledne
na Štědrý den. Západ slunce je již brán
za počátek nového dne (Narození Ježíše
Krista). Zní opět Gloria (Přispěj nám) a
s anděly i Sláva na výsostech…

Modlitba nad dary (secreta):
D: Prosíme Tě, Bože, povzbuď
nás, ať v předvečer velikého
svátku slavíme oběť Tvého
Syna s opravdovou zbožností;
vždyť nám dáváš poznat, že
jeho narození je počátkem

Vstupní antifona:
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Skrze

Zní chvalozpěv Gloria (Přispěj nám) a
s anděly i Sláva na výsostech…

(použít vlastní vánoční prefaci od dr. K.
Farského z ordinaria)

Vstupní antifona:
D: Přednesu Hospodinovo
rozhodnutí. On mi řekl: Ty jsi
můj Syn, já jsem tě dnes
zplodil.
(Ž 2, 7)

našeho vykoupení.
Krista, našeho Pána.
Preface:

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: I zjeví se Hospodinova
sláva a všechno tvorstvo
společně spatří, že promluvila
Hospodi-nova ústa. (Iz 40, 5)

Kyrie (tužby):
2. Za radost ze světla, které
zjevil v předivném narození
svého Syna…
3. Za naši proměnu, odložení
svých starých způsobů a za
cestu novým životem…
4. Za ty, kdo zůstávají i o
Vánocích osamoceni…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Popřej nám, prosíme, Pane,
pookřát
vzpomínkou
na
narození jednorozeného Syna
Tvého,
jehož
nebeské
tajemství nás živí a napájí.
Skrze téhož Pána našeho
Ježíše Krista.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Pane, proměň nás
mocným znovuzrozením.
Bože,
Tys
ozářil
tuto
posvátnou noc jasem pravého
světla a dals nám poznat, že
Tvůj Syn se pro naši spásu
stal člověkem; dej, prosíme, ať
s ním
jednou
prožíváme
věčnou radost v nebi. Neboť
on s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po
všechny věky věků.

Evangelium všem cyklům společné:
Mt 1, 18 – 21
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992,
stejně i úvod ke kolektě.
Postcommunio vzato z Tridentina, taktéž
rozsah evangelního čtení i antifon.
Antifony z Ekumenického překladu.
Pozn.: Vánoční doba počítána v CČSH
dle starého Tridentina - do Zjevení
Páně.

Hod Boží vánoční
(Narození Páně)
„Půlnoční“

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, přijmi naše dary
v této noci, kdy oslavujeme
narození Tvého Syna; on se

24. prosince
Formulář pro bohoslužbu, která se koná
pozdě večer 24. prosince či o půlnoci.
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stal jedním z nás – dej, ať
jsme skrze něho spojeni
s Tebou a máme účast na
Tvém božství. Skrze Krista,
našeho Pána.

(Narození Páně)
25. prosince
Formulář pro bohoslužbu, která se koná
ráno 25. prosince. Zní Gloria (Přispěj
nám) a s anděly i Sláva na výsostech…

Vstupní antifona:
D: Narodí se nám dítě, bude
nám dán Syn, na jehož rameni
spočine vláda a bude mu dáno
jméno:
Divuplný
rádce,
Božský
bohatýr,
Otec
Vládce
pokoje.
věčnosti,

Preface:
(použít vlastní vánoční prefaci od dr. K.
Farského z ordinaria)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: A Slovo se stalo tělem a
přebývalo mezi námi. Spatřili
jsme jeho slávu – slávu, jakou
má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy. (J 1, 14)

(Iz 9, 5)

Kyrie (tužby):
2. Za radost ze světla, které
zjevil v předivném narození
svého Syna…
3. Za naši proměnu, odložení
svých starých způsobů a za
cestu novým životem…
4. Za ty, kdo zůstávají i o
Vánocích osamoceni…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Dej nám, prosíme, Pane,
Bože náš, abychom, kteří se
radujeme,
že
můžeme
narození Pána našeho Ježíše
Krista
obnovovat
ve
svátostech – zasloužili si jeho
společenství dojíti hodným
životem. Neboť on s Tebou
žije a kraluje na věky věků.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Pane, proměň nás
mocným znovuzrozením.
Bože, Tys obdivuhodně stvořil
člověka, a s ještě větší láskou
jsi ho obnovil; vždyť Tvůj Syn
se stal jedním z nás a má
účast na našem lidském
životě; dej, ať my máme účast
na jeho božství. Neboť on
s Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje po
všechny věky věků.

Evangelium všem cyklům společné:
L 2, 1 – 14
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992,
stejně i úvod ke kolektě.
Postcommunio vzato z Tridentina, taktéž
rozsah evangelního čtení i Vstupní
antifony.
Antifony jsou v ekumenickém překladu.

Hod Boží vánoční
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Modlitba nad dary (secreta):
D: O slavnosti narození Tvého
Syna přijmi, Bože, jeho oběť,
která
je
dokonalým
usmířením za naše hříchy i
naplněním naší úcty k Tobě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Prvomučedník Páně
Štěpán
26. prosince

Vstupní antifona:
D: Štěpán viděl nebesa
otevřená
a
jako
první
z mučedníků vešel do nebeské
slávy a získal věnec vítězství.

Preface:
(použít vlastní vánoční prefaci od dr. K.
Farského z ordinaria)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Spatřily všechny dálavy
země spásu našeho Boha.

Kyrie (tužby):
2. Za dar odvahy a síly k
následování Krista po vzoru
jáhna Štěpána...
3. Za sílu a statečnost
v těžkých životních situacích...

(Ž 98, 3)

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Milosrdný Bože, Tys nám
poslal svého Syna, Spasitele
světa – a jeho narození je
počátkem našeho zrození
k božskému životu; doveď nás
skrze něho až do věčné slávy.
Neboť on s Tebou žije a
kraluje na věky věků.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Nauč nás, Bože, žít podle
toho, co dnes slavíme - ať
milujeme i naše nepřátele, a
tak následujeme svatého
muže
jáhna
Štěpána,
modlícího se za ty, kdo ho
kamenovali. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Čtení všem cyklům společné:
1.čtení: Iz 52, 7 – 10
2.čtení: Žd 1, 1 - 6
Evangelium: J 1, 1 - 18

Modlitba nad dary (secreta):
D: S těmito dary, které
klademe na oltář při výroční
oslavě
slavného
prvomučedníka
svaté-ho
muže jáhna Štěpána, přijmi,
Bože,
i
naše
upřímné
odhodlání
zcela
se
Ti

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992,
stejně i úvod ke kolektě.
Rozsah evangelního čtení i antifon vzat
z Tridentina.
Antifony jsou v ekumenickém překladu.
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odevzdat.
Skrze
našeho Pána.

Krista,

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Ž 9, 10 – 14 (nedobytný hrad)
2. Čtení: Sk 6, 8 – 10; 7, 54 - 60
Evangelium: Mt 10, 17 – 22 (Mějte se na
pozoru před lidmi! Budou vás vodit
před vladaře...)

Preface: CČSH 2004 vánoční
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Vzdáváme Ti chválu, nebeský
Otče, za Tvého Syna. Neboť on
přišel jako světlo do našich
temností. Navštívil jsi a
vykoupil svůj lid. Proto se
připojujeme ke zpěvu andělů
a spolu s nimi radostně
voláme: Svatý…

Kyrie podle Kazatelského cyklu CČSH
(podle Ekumenického lekcionáře, řada A).

Mláďátek, mučedníků
(Den betlémských dětí)
28. prosince

Vstupní antifona:
D: Nevinné děti, zavražděné
ukrutným králem, prolily
svou krev pro Krista; nyní ho
následují - Beránka bez
poskvrny, a bez přestání
volají: Sláva Tobě, Pane!

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Kamenovali Štěpána a on
se modlil: Pane Ježíši, přijmi
mého ducha!

Kyrie (tužby):
2. Za dar čistoty a nevinnosti...
3. Za dary Ducha svatého ke
svědectví před tímto světem…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty nás živíš tělem a
krví svého Syna, jehož
narození nám přineslo spásu
–
a
povzbuzuješ
nás
příkladem svatého muže
jáhna Štěpána, abychom se
k Tvému Synu statečně hlásili;
děkujeme Ti za to a prosíme
Tě: dej, ať se na nás dílo
Tvého milosrdenství naplní.
Skrze Krista, našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys poslal na svět
svého Syna – a svaté děti
betlémské, i když ještě
neuměly
mluvit,
přece
svědčily o jeho příchodu svou
mučednickou smrtí; dej, ať i
my, kteří svou víru ústy
vyznáváme, podle ní také
žijeme. Prosíme o to skrze
Tvého Syna...
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Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, tyto dary jako
projev
naší
upřímné
oddanosti a očisti nás účastí
na oběti, která se stala
zdrojem
spásy
i
pro
betlémské děti, zabité dříve,
než Tě mohly poznat. Prosíme
o to skrze Krista, našeho
Pána.

D: Narození Tvého Syna
přineslo, Bože, věčnou spásu i
betlémským dětem, které
ještě nebyly schopny vyznat
víru svými ústy; prosíme Tě,
ať setkání s ním ve svátosti
přinese hojnost spasitelné
milosti také nám, kteří jsme
ho dnes s vírou přijali. Neboť
on s Tebou žije a kraluje na
věky věků.

Preface: CČSH 2004 vánoční
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Vzdáváme Ti chválu, nebeský
Otče, za Tvého Syna. Neboť on
přišel jako světlo do našich
temností. Navštívil jsi a
vykoupil svůj lid. Proto se
připojujeme ke zpěvu andělů
a spolu s nimi radostně
voláme: Svatý…

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Jer 31, 15
2. Čtení: 1 J 1, 5 – 2, 2
Evangelium: Mt 2, 13 - 18
Sláva těchto prvomučedníků je v tom, že
tito zemřeli místo Krista… (Augustin)

Rodiny Páně
(1. ned. po Narození Páně)
Formulář je pro první neděli po
Narození Páně. Pokud není v tomto
období (v tomto oktávu) vůbec neděle,
pak se svátek Rodiny Páně (Svaté
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa) slaví 30.
prosince.

Vstupní antifona:
D: Pastýři spěchali a nalezli
Marii a Josefa i děťátko
položené v jeslích.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Betlémské děti jsou bez
poskvrny před trůnem Božím,
jsou vykoupeny z lidí jako
prvotiny pro Boha a pro
Beránka.

Kyrie (tužby):
2. Za ty, kdo zůstávají i o
Vánocích osamoceni...
3. Za domovy, které ohrožuje
nedorozumění a nevěra…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):

Vstupní modlitba (kolekta):
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D: Posiluj nás, Bože, ať
v každodenním
životě
následu-jeme příklad svaté
Rodiny Páně a svůj pozemský
domov
naplňujeme
společenstvím lásky, abychom
v nebeském domově dosáhli
věčné odměny a radosti. Skrze
Tvého Syna...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Tak se ukázala moudrost
na zemi a setkala se s lidmi.
(Náš Bůh se ukázal na zemi a stýkal se
s lidmi… zde překl. Vulgata Bár 3, 38)

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, dobrotivý
Otče, ať se v nás tento
svátostný
pokrm
stane
zdrojem síly, abychom žili
podle příkladu svaté Rodiny
Páně - a po všech pozemských
strastech se navěky radovali
v jejím společenství. Skrze
Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přinášíme Ti, Bože, oběť
Tvého Syna, která se nám
nyní
zpřítomňuje.
Vzpomínáme také na Marii i
Josefa - a prosíme Tě: upevňuj
svou láskou naše rodiny a
naplňuj je svým pokojem.
Skrze Krista, našeho Pána.

A – Mt 2, 13 – 15. 19 – 23 (Útěk…)
B – L 2, 22 – 40 (Simeon a Anna)
C – L 2, 41 – 52 (Dvanáctiletý v chrámě)

Preface: CČSH 2004 vánoční
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Vzdáváme Ti chválu, nebeský
Otče, za Tvého Syna. Neboť on
přišel jako světlo do našich
temností. Navštívil jsi a
vykoupil svůj lid. Proto se
připojujeme ke zpěvu andělů
a spolu s nimi radostně
voláme: Svatý…

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

Den díkůvzdání za Boží
ochranu a vedení
(Poslední den roku)
31. prosince
Tento významný den (Silvestr) se slaví
buď ráno nebo raději (v tradici) večer.

Vstupní antifona:
D: Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce
světa.
Kyrie (tužby):
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2. Za to, abychom více než
sobě důvěřovali Bohu v Ježíši
Kristu...
3. Abychom věděli, že Bůh je
s námi po věky věkův...

Vzdáváme Ti chválu, nebeský
Otče, za Tvého Syna. Neboť on
přišel jako světlo do našich
temností. Navštívil jsi a
vykoupil svůj lid. Proto se
připojujeme ke zpěvu andělů
a spolu s nimi radostně
voláme: Svatý…

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože věčný, Ty jsi bez
začátku a bez konce, Ty jsi
původce a svrchovaný Pán
všeho tvorstva; do Tvých
rukou vkládáme nový rok a
děkujeme za ten uplynulý.
Prosíme Tě: posiluj nás,
abychom plnili Tvou vůli – a
dej nám, co potřebujeme, aby
náš život přinášel užitek.
Skrze Tvého Syna...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Ježíš Kristus je stejný včera
i dnes i navěky.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, jedli jsme z Tvého
stolu a vkládáme v Tebe
všechnu
svou
důvěru;
zůstávej s námi po celý rok a
ochraňuj
nás
v každém
nebezpečí. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, shromáždili jsme se
s radostí kolem Tvého oltáře a
spolu
s těmito
dary
přinášíme Ti dnes, co jsme
v uplynulém roce z lásky
k Tobě konali a snášeli; a
prosíme Tě:
dej, abychom celý nastávající
rok prožili ve spojení s Tebou.
Skrze Krista, našeho Pána.

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Gn 1, 14 – 18 (stvořil dobré…)
2. Čtení: Jk 4, 13 – 15 (dá-li Pán Bůh…)
Evangelium: Mt 6, 31 – 34 (nedělejte si
starost o zítřek…)
Kyrie vzaty z Kazatelského cyklu CČSH
Starocírkevní perikopy.

Jména Ježíš
(Nový rok)

Preface: CČSH 2004 vánoční
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.

1. ledna

Vstupní antifona:
D: Proto ho Bůh vyvýšil nade
vše a dal mu jméno nad každé
jméno, aby se před jménem
Ježíšovým sklonilo každé
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(použít vlastní vánoční prefaci od dr. K.
Farského z ordinaria)

koleno – na nebi, na zemi i
pod zemí – a k slávě Boha
Otce
každý
jazyk
aby
vyznával: Ježíš Kristus je Pán.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Všechny pronárody, Tvoje
dílo, se Ti přijdou klanět,
Panovníku, budou oslavovat
Tvoje jméno, protože jsi
veliký a konáš divy; jedině Ty
jsi Bůh.

(Fp 2, 9 - 11)

Kyrie (tužby):
2. Za radost ze světla, které
zjevil narozením svého Syna…
3. Za naši proměnu, odložení
svých starých způsobů a za
cestu novým životem…

(Ž 86, 9 - 10)

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Všemohoucí věčný Bože,
který jsi nás stvořil a
vykoupil, shlédni milostivě na
všechna naše přání - a
s dobrotivou a přívětivou
tváří přijmi naši oběť srdce,
kterou jsme Ti přinesli ke cti
jména Tvého Syna, Pána
našeho Ježíše Krista. Kéž se
v milosti,
kterou
jsme
obdrželi skrze slavné Ježíšovo
jméno, radujeme, že naše
jména jsou zapsaná v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, jenž jsi ustanovil
svého jednorozeného Syna za
Spasitele lidského pokolení a
kterému jsi určil jméno Ježíš uděl milostivě, abychom toho,
jehož svaté jméno uctíváme
zde na zemi, jednou spatřili ve
slávě. Neboť on s Tebou
v jednotě Ducha svatého žije a
kraluje po všechny věky věků.
Modlitba nad dary (secreta):
D: Požehnání Tvé, nejmilostivější Bože, kterým žije
všecko stvoření, kéž posvětí,
prosíme, i tuto naši oběť,
kterou Ti přinášíme na oslavu
jména Tvého Syna, našeho
Pána Ježíše Krista - aby
sloužila
k
chvále
Tvé
velebnosti a nám prospěla
k spáse. Skrze Krista, našeho
Pána.

Čtení všem cyklům společné:
1.čtení: Ž 8, 2 (podivuhodné jméno)
2.čtení: Sk 4, 8 – 12 (kámen úhelný)
Evangelium: L 2, 21 (dali mu jméno
Ježíš)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992,
Ostatní texty vzaty z Tridentina.
Antifony jsou v ekumenickém překladu.

2. neděle
po Narození Páně

Preface:
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Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Vzdáváme Ti chválu, nebeský
Otče, za Tvého Syna. Neboť on
přišel jako světlo do našich
temností. Navštívil jsi a
vykoupil svůj lid. Proto se
připojujeme ke zpěvu andělů
a spolu s nimi radostně
voláme: Svatý…

Vstupní antifona:
D: Když hluboké ticho
všechno objímalo a noc ve
svém běhu k polovině došla,
Tvé všemocné slovo, Bože,
sestoupilo
z krá-lovského
trůnu z nebe.
Kyrie (tužby):
2. Za církev Kristovu, za
všechny církve a za jejich
věřící, duchovní a biskupy...
3. Za horlivost, vytrvalost a za
bezpečí svých bratří a sester…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Všem, kdo ho přijali, dal
moc stát se Božími dětmi.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože, Ty
osvěcuješ všechny, kdo v Tebe
věří; ukaž své světlo všem
národům a celý svět naplň
svou slávou. Prosíme o skrze
Tvého Syna…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Pokorně prosíme, Bože,
dej, ať se v nás projeví účinek
této svátosti: očisť nás od
hříchů, ať můžeme očekávat
splnění svých tužeb. Skrze
Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Posvěť, Bože, tyto dary, aby
se nám staly znamením těla a
krve Tvého jednorozeného
Syna; on se stal člověkem, aby
nám ukázal cestu pravdy – a
jeho narození je pro nás
příslibem věčného života
v Nebeském království. Skrze
Krista, našeho Pána.

Čtení všem cyklům společné:
1.čtení: Sír 24, 1 – 4. 12 – 16 (Moudrost)
2.čtení: Ef 1, 3 – 6. 15 – 18 (dar moudře
chápat, jejich smysl odhalovat…)
Evangelium: Jan 1, 1 – 18 (Prolog Slovo)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

Preface: CČSH 2004 vánoční
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
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nás. Skrze
Pána.

Zjevení Páně

Krista,

našeho

(mudrcům a pohanům)
6. ledna

Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista. Neboť Ty, Bůh
neviditelný, ses nám zjevil
svým věčným Slovem, které
se stalo tělem. Poslal jsi ho na
svět, aby napravil, co bylo
porušeno, a přivedl zbloudilé
k Tobě - aby v něm všechno
nacházelo plnost a jednotu.
Proto
Tě
chválíme,
oslavujeme
a
radostně
voláme: Svatý…

Vstupní antifona:
D: Hle, přichází Vládce a Pán,
má v rukou královskou moc a
vládu.
Kyrie (tužby):
2. Aby září betlémského
světla vedl všechny národy...
3. Abychom se podrobovali
jeho vůli a měli sílu ji
naplňovat…
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Pane, ujmi se našich
modliteb a pořádej naše
dny podle své vůle, která
převy-šuje náš veškerý
rozum.
Tys přivedl mudrce, kteří šli
za světlem hvězdy, k poznání
Tvého jednorozeného Syna;
doveď i nás, kteří Tě
poznáváme světlem víry,
k blaženému patření na Tvou
slávu. Skrze Tvého Syna…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Uviděli jsme jeho hvězdu
na východě, a proto jsme
přišli s dary poklonit se Pánu.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, Bože, vždy a
všude
nás
veď
svým
nebeským světlem – a když jsi
nás pozval k účasti na slávě
svého Syna, dej, ať ho vírou
poznáváme
a
s láskou

Modlitba nad dary (secreta):
D: Prosíme Tě, Bože, pohleď
na
dary
své
církve:
nepřinášíme Ti zlato, kadidlo
a myrhu, ale máme účast na
oběti Tvého Syna a on sám se
nám dává za pokrm. Ujmi se
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Tys slavnostně prohlásil, že
on je Tvůj milovaný Syn – dej,
ať všichni, které jsi přijal za
syny a dal jim nový život
z vody a z Ducha svatého,
zůstávají ve Tvé lásce. Skrze
Tvého Syna…

přijímáme. Neboť on s Tebou
žije a kraluje...
Čtení všem cyklům společné:
1.čtení: Iz 60, 1 – 6 (přinesou zlato…)
2.čtení: Ef 3, 2 – 3a. 5 – 6 (nyní
odhaleno)
Evangelium: Mt 2, 1 – 12 (Klanění
mudrců)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, náš nebeský Otče,
slavíme den, kdy jsi nám
zjevil, že Kristus je Tvůj
milovaný Syn, a jeho křest
v Jordánu nám připomíná, že
přišel smýt hříchy celého
světa; přijmi naši účast na
jeho oběti, abychom se Ti i my
zalíbili celým svým životem.
Skrze Krista, našeho Pána.

Kyrie i úvod kolekty vzaty z Malého
misálu CČSH 1992.

Křest Páně
(1. neděle po Zjevení
Páně)
Po této neděli začíná liturgické
mezidobí svou první částí. První část
trvá do úterý před Popeleční středou.
Druhá
začíná
po
Božím
hodu
svatodušním (Letnicích).

Vstupní antifona:
D: Když byl Pán Ježíš pokřtěn,
otevřelo se nebe, objevil se
nad ním Duch svatý, jako
holubice, a ozval se hlas Otce:
„To je můj milovaný Syn,
v němž jsem si zalíbil.

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky. Neboť
když byl Ježíš pokřtěn
v Jordáně,
podivuhodnými
znameními jsi nám zjevil
tajemství jeho života a
poslání: Slyšíme Tvůj hlas
z nebe a věříme, že Ježíš je
Tvé Slovo, které žije mezi
námi; v podobě holubice
vidíme sestupovat Tvého
Ducha a poznáváme, že Ježíš
je
Tvůj
Kristus,
Tvůj
Služebník, kterého jsi svým

Kyrie (tužby):
2. Za církev Kristovu, aby jí
bylo dáno rozumět všem
hloubkám a potřebám života...
3. Za pokoj a mír celého světa,
za úrodnost země a za bezpečí
pro každého…
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
když na Krista při křtu v řece
Jordánu sestoupil Duch svatý;
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Duchem pomazal na kněze,
proroka a krále, aby chudým
zvěstoval evangelium. A proto
se
připojujeme
k chvále,
kterou Ti vzdávají nebesa,
zpíváme píseň o Tvé slávě a
voláme: Svatý…
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hle, ten, o němž Jan Křtitel
řekl: „Já jsem to viděl a
dosvědčuji: To je Syn Boží.“

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Děkujeme Ti, Bože, žes nás
nasytil svátostným pokrmem,
a pokorně Tě prosíme: dej,
abychom se směli nazývat a
skutečně byli Tvými dětmi a
věrně poslouchali Tvého
jednorozeného Syna. Neboť
on s Tebou žije a kraluje na
věky věků.
A – Mt 3, 13 – 17 (Ježíšův křest)
B – Mk 1, 7 – 11
C – L 3, 15 – 16. 21 - 22
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992
Preface katolická.
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3. Abychom se vzdali svévole,
klamu
a
veškeré
nepoctivosti...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, dej, ať nás posilní
dnešní
půst,
kterým
zahajujeme úsilí o svou
duchovní obnovu, abychom se
naučili
sebeovládáním
skutečně přemáhat zlo a
konat dobro. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...
ŽEHNÁNÍ POPELA
(v obcích, kde je to zvykem)

D: Prosme pokorně Boha,
našeho Otce, aby se nad námi
smiloval, až budeme tímto
popelem
označeni
jako
hříšníci, kteří chtějí činit
pokání.

Popeleční středa
(proprium)
Popeleční středou začíná postní období
před Velikonocemi. Poslední (šestou)
postní nedělí je Květná neděle. Půst tak
končí před bohoslužbou na Zelený
čtvrtek.

Chvíle tiché modlitby věřících

D: Bože, Ty nechceš smrt
hříšníka, Ty chceš, aby se
obrátil a byl živ. Smiluj se a
vyslyš naše prosby: Požehnej
+ tento popel, který si dáváme
sypat na hlavu na znamení, že
jsme hříšní a chceme konat
pokání. Ačkoli jsme prach a v
prach se obrátíme, přece
věříme, že nám odpustíš a
vzkřísíš nás k novému životu,
jako jsi vzkřísil svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.

Vstupní antifona:
D: Slitováváš se nade všemi,
Bože, a nemáš v nenávisti nic
z toho, co jsi stvořil; nechceš
nás trestat za naše hříchy,
protože chceš, abychom se
obrátili, a odpouštíš nám,
neboť jsi náš Pán a Bůh.
Kyrie (tužby):
2. Aby nás přivedl
upřímnému pokání...

k
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Neboť on s Tebou žije a
kraluje na věky věků. Amen.

vítězili skrze našeho Pána,
Ježíše Krista. A proto Tě
společně chválíme a se všemi
nebeskými zástupy voláme:
Svatý...

Duchovní pokropí popel (žehnanou)
vodou a označuje tímto popelem
všechny přítomné, kteří přistupují.
Každému říká:

D: Čiňte pokání
evangeliu.

a

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Kdo dnem i nocí rozjímá
nad zákonem Hospodinovým,
vydá ovoce, až přijde jeho čas.

věřte

Po skončení označování věřících
popelem si duchovní umyje ruce.
Vyznání víry se neříká. Mohou se
přidat Přímluvy.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, kéž nám svátost,
kterou jsme přijali, přinese
posilu, aby byl náš půst
takový, jaký si přeješ, a
pomohl nám k polepšení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Na počátku svatopostní
doby klademe před Tebe,
Bože, tyto dary a pokorně Tě
prosíme: veď nás k pokání a
ke skutkům lásky, abychom
nežili sami pro sebe, a odpusť
nám naše hříchy, abychom se
mohli spojit s utrpením
Kristovým.
Skrze
Krista,
našeho Pána.

1. čtení: Jl 2, 12 - 18
2. čtení: 2 K 5, 20 – 6, 2
Evangelium: Mt 6, 1 – 6; 16 – 18

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, Neboť Ty
se slitováváš nad naší
slabostí: když se postíme,
obnovuješ v nás kázeň a
obracíš nás k sobě a dáváš
nám sílu, abychom nad zlem
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Kyrie (tužby):
2. Za sílu Ducha svatého k
využití postního času k
vnitřnímu
očištění
a
obrácení...
3. Za trpělivost a sebekázeň...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí Bože, Ty nám
dáváš milost, abychom se
čtyřicet dní připravovali na
Velikonoce; prosíme Tě, ať v
postní
době
hlouběji
pronikneme do tajemství
Kristova vykupitelského díla a
stále opravdověji z něho
žijeme. Neboť on s Tebou v
jednotě Ducha svatého...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Na začátku posvátné doby
postní Tě, Bože, prosíme:
přijmi tyto dary a pomoz nám
svou milostí, abychom Ti
patřili i my sami s celým svým
životem. Skrze Krista našeho
Pána.
Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on přemohl našeho
starého nepřítele a naučil nás
bojovat se zlem:

1. ned. postní
(Invocabit)
Vstupní antifona:
D: Vyslyším ho, až mě bude
vzývat, budu při něm v tísni,
zachráním ho a oslavím,
nasytím ho dlouhým věkem.
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D: Rozpomeň se, Bože, na své
slitování,
na
své
milosrdenství, které trvá
věčně. Ať nad námi nejásají
naši nepřátelé; vysvoboď nás
ze všech našich tísní!

čtyřicetidenním postem začal
svůj zápas, zvítězil nad
pokušitelem a ukázal nám, jak
máme konat pravé pokání,
abychom s ním mohli slavit
velikonoční vítězství a měli
účast na jeho vzkříšení a
životě věčném. A proto Tě
chválíme a s anděly a všemi
svatými svědky zpíváme
píseň o Tvé slávě a voláme:
Svatý, Svatý, Svatý...

Kyrie (tužby):
2. Za pokorné následování
Ježíše Krista...
3. Za milost a očištění v tomto
postním čase...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty k nám mluvíš
skrze svého milovaného Syna
a přikazuješ nám, abychom ho
poslouchali; živ nás tedy svým
slovem a očišťuj naše nitro,
abychom se mohli radovat z
patření na Tvou slávu.
Skrze Tvého Syna...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Nejen z chleba žije člověk,
ale z každého slova, které
vychází z Božích úst.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty nás sytíš
svátostným chlebem, a živíš
tak naši víru, upevňuješ
naději a posiluješ lásku; dej,
ať stále lačníme po tomto
živém a pravém chlebu a ať
žijeme každým slovem, které
vychází z Tvých úst. Skrze
Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, naše dary jako
projev našeho svatopostního
úsilí napravit svůj život a
připravit své tělo i duši k
slavení velikonočních svátků.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.

A – Mt 4, 1 – 11 (Pokušení na poušti)
B – Mk 1, 12 – 15
C – L 4, 1 – 13

2. ned. postní
(Reminiscere)
Vstupní antifona:
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Neboť on je Tvůj milovaný
Syn, v němž se nám zjevil
smysl Zákona i Proroků. Když
připravoval učedníky na svou
smrt, ukázal se jim mezi
Mojžíšem a Eliášem a zjevil
jim svou slávu, aby je poučil,
že utrpením a smrtí se
vstupuje do slávy vzkříšení. A
proto se připojujeme k chvále,
kterou Ti vzdávají nebesa,
zpíváme píseň o Tvé slávě a
voláme: Svatý, Svatý, Svatý...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Tys nám dal ve
svátosti, kterou jsme přijali,
účast na slávě Tvého Syna;
radostně Ti děkujeme, že nám
už zde na zemi dáváš podíl na
nebeském
životě.
Skrze
Krista, našeho Pána.
A – Mt 17, 1 – 9 (Proměnění na hoře)
B – Mk 9, 2 – 10
C – L 9, 28b - 36

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: To je můj milovaný Syn, v
něm mám zalíbení; toho
poslouchejte!
D:
Bože,
studnice
milosrdenství a dobroty, Ty
nám
dáváš
příležitost,
abychom svou hříšnost léčili
modlitbou,
postem
a
štědrostí; pohleď, jak ve
svědomí cítíme svou vinu a
pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké
slitování, odpusť nám a
pozvedni nás k sobě. Prosíme
o to skrze Tvého Syna...

3. ned. postní
(Oculi)
Vstupní antifona:
D: Stále upírám oči na
Hospodina, vždyť on mé nohy
vysvobodí z léčky. Obrať se ke
mně a smiluj se nade mnou,
vždyť já jsem tak sám a tak
ubohý!
Kyrie (tužby):
2. Za sílu Ducha k žití nového
života skrze křest...
3. Za ty, kdo potřebují
pomoc...

Modlitba nad dary (secreta):
D: Posilni nás, Bože, účastí na
Kristově
oběti,
abychom
uměli
odpouštět
svým
bratřím jejich provinění, když
my sami Tě prosíme za

Vstupní modlitba (kolekta):
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odpuštění.
Skrze
našeho Pána.

Krista,

Preface: (postní z ordinaria)
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Blaze těm, kdo přebývají v
Tvém
domě,
Hospodine
zástupů, stále Tě mohou
chválit.

4. ned. Postní
(Laetare)
Vstupní antifona:
D: Vesel se, Jeruzaléme!
Jásejte nad ním všichni, kdo
ho milujete. Zajásejte, neboť
váš zármutek se promění v
radost a budete nasyceni ze
zdroje útěchy.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty nás živíš už na
zemi nebeským chlebem a
dáváš nám tak už nyní podíl
na tom, co je dosud skryto
našim očím; prosíme Tě: dej,
ať se v nás působením této
svátosti plně rozvíjí Tvůj
božský život. Skrze Krista,
našeho Pána.

Kyrie (tužby):
2. Za světlo milosti, které
osvěcuje naše srdce...
3. Za katechumeny i nás
všechny, abychom zůstávali v
této době postní věrni Pravdě
Boží...

A – J 4, 5 – 42 (Samařská žena)
B – J 2, 13 – 25 (Vyčištění chrámu)
C – L 13, 1 – 9 (O Božích trestech - Věž
v Siloe…)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys poslal na svět
svého
Syna
a
jeho
prostřednictvím uskutečňuješ
naše vykoupení; oživ víru
svého lidu, abychom se s
oddanou
zbožností
připravovali na velikonoční
svátky. Prosíme o to skrze
Tvého Syna...
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Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, přinášíme s radostí
tyto dary a pokorně Tě
prosíme: dej nám účast na
oběti, která je trvalým
zdrojem naší síly a přináší
spásu celému světu. Skrze
Krista, našeho Pána.
Preface: (postní z ordinaria)
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Jeruzalém vystavěný jako
město, spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny
Hospodinovy, aby chválily
Hospodinovo jméno.

5. ned. postní
(Judica či Smrtelná)
Vstupní antifona:
D: Bože, zjednej mi právo a
ujmi se mé pře proti
bezbožnému lidu, zbav mě
člověka lstivého a zločinného!
Vždyť Ty jsi, Bože, má síla.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty osvěcuješ každého
člověka na tomto světě;
osvěcuj naše srdce světlem
své milosti, abychom vždy
poznávali, co odpovídá Tvé
vůli, a dovedli Tě opravdově
milovat. Skrze Krista, našeho
Pána.

Kyrie (tužby):
2. Za odvahu k přiznání
vlastních vin...
3. Za to, abychom vždy
vydávali dobré svědectví...

A – J 9, 1 – 41 (Uzdravení slepého)
B – J 3, 14 – 21 (Světlo přišlo na svět)
C – L 15, 1 – 3; 11 – 32 (Marnotratný
syn)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tvůj Syn nás tak
miloval, že se z lásky vydal na
smrt za spásu světa; dej nám
svou milost, abychom i my
milovali své bratry a zůstávali
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v Tvé lásce. Skrze Tvého
Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Všemohoucí Bože, přijali
jsme Eucharistii, Tvého Syna
Ježíše Krista, a prosíme Tě, ať
stále zůstáváme v živém
spojení s ním. Neboť on s
Tebou žije a kraluje na věky
věků.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Všemohoucí Bože, Tys nás
přivedl k životu z víry; přijmi
tyto dary, vyslyš naše prosby
a dej, ať nás oběť Tvého Syna
Ježíše Krista očistí a posvětí.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Je spravedlivé Tobě, náš Bože,
každého dne a na každém
místě děkovat ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on nás miloval a vydal
sebe samého za nás. Trpěl a
zemřel, abychom dosáhli
smíření.
Proto Tě chválíme se všemi
zástupy Tvých svědků a
voláme: Svatý…

A – J 11, 1 – 45 (Vzkříšení Lazara)
B – J 12, 20 – 33 (Odpověď poutníkům)
C – J 8, 1 – 11 (Ježíš a cizoložnice)

6. ned. postní "Květná"
(Palmarum)
Vstupní antifona:
D: Hosana synu Davidovu!
Požehnaný ten, který přichází
ve jménu Hospodinově! Král
izraelský!
Hosana
na
výsostech!

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Amen, amen, pravím Vám:
Jestliže
pšeničné
zrno
nepadne
do
země
a
neodumře, zůstane samo;
odumře-li však, přinese hojný
užitek.

Kyrie (tužby):
2. Za požehnání a radost z
vykoupení
skrze
Ježíše
Krista...
29

3. Za to, abychom dovedli za
všech okolností jednat v Boží
vůli a následovat Syna
Božího...

dal se odsoudit za nás, a byl za
naše hříchy přibit na kříž.
Svou nevinnou smrtí nás
vykoupil a svým vzkříšením
nám otevřel přístup k Tobě. A
proto Tě chválí nebe i země,
proto Tě chválí všichni andělé
i svatí svědkové Tvé slávy,
proto i my s radostí se
zástupy voláme: Svatý, Svatý,
Svatý...

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
Tys nám poslal svého Syna:
stal se člověkem, ponížil se a
byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech
okolností konáme Tvou vůli,
abychom
Tvého
Syna
následovali a měli účast na
jeho vzkříšení. Neboť on s
Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje na věky.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Otče, nemůže-li mě tento
kalich minout a musím ho
vypít, ať se stane Tvá vůle.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, naši účast na
oběti svého Syna; sami si
nemůžeme zasloužit Tvé
slitování, ale spoléháme na to,
že nás s Tebou smířil svou
krví. Žijeme skrze Krista,
našeho Pána...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty nás sytíš Večeří
Páně, Eucharistií, tělem a krví
svého Syna - a jeho smrt
posiluje naši naději, že se na
nás naplní Tvé sliby; prosíme
Tě: dej, ať jeho vzkříšení
upevní naši víru, že i my
dosáhneme věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on nás neodsoudil, ale

A – Mt 26, 14 – 27, 66 (Pašije)
B – Mk 14, 1 – 15, 47
C – L 22, 14 – 23, 56

Zelený čtvrtek
Památka Poslední večeře
Páně
(proprium)

Vstupní antifona:
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svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť on je náš kněz, pravý a
věčný:
jednou
provždy
vykonal oběť a přikázal nám
slavit její památku, aby jeho
tělo bylo chlebem našeho
života a kalich jeho krve byl
odpuštěním našich hříchů. A
proto se všemi nebeskými
zástupy zpíváme píseň o Tvé
slávě a voláme: Svatý...

D: Naší jedinou chloubou je
kříž našeho Pána Ježíše Krista.
Kyrie (tužby):
2. Za dar být takovým
učedníkem jako bylo oněch
jedenáct věrných apoštolů...
3. Za milost Boží a dary
Ducha svatého z prožití
památky Poslední večeře
Ježíše Krista s apoštoly...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, slavíme svatou
hostinu, kterou nám Tvůj Syn
odkázal na znamení své lásky:
neboť při poslední večeři,
když se vydával na smrt, dal
se své církvi za oběť novou a
věčnou; dej, ať celá jeho
církev žije stále plněji z
tohoto velikého tajemství, a
sjednocuje se v Tvé lásce.
Skrze Tvého Syna...

V eucharistické modlitbě (anafoře) je
dobré zmínit jména věrných apoštolů:

Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Filip,
Bartoloměj, Tomáš, Matouš,
Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon...
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Toto je moje tělo, které se
za vás vydává; tento kalich je
nová smlouva, zpečetěná mou
krví.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, tyto dary a dej
nám ducha pravé zbožnosti,
aby se Ti naše služba zalíbila;
vždyť slavíme památku oběti,
kterou se stále uskutečňuje
naše vykoupení. Skrze Krista,
našeho Pána...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Děkujeme Ti, Bože, že jsme
směli mít účast na hostině
Tvého Syna; dej, ať s ním
jednou také zasedneme za
stůl
ve
Tvém
věčném
Království. Neboť on s Tebou
žije a kraluje na věky věků.

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,

Ev: J 13, 1 – 15 (Mytí nohou a Večeře)
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VELKÝ PÁTEK
(ordinarium i proprium)
Oltář je bez ubrusu, bez kříže (je-li), svíce nehoří. Velkopáteční bohoslužba bez Večeře
Páně (Eucharistie) se slaví odpoledne jako památka umučení našeho Pána a Spasitele
Ježíše Krista. Liturgická barva je černá (nebo červená).

ÚVODNÍ OBŘADY
Vstupní zpěv - ♫ Píseň (č. 20 "Jezu Kriste, štědrý kněže")
duchovní přistupuje k oltáři

Pozdrav (salutatio): duchovní po požehnání se křížem rozepne ruce
D: Milost Pána Ježíše Krista + a láska Boží a účastenství
Ducha svatého se všemi vámi.
O: I s tebou Hospodin.
Uvedení do bohoslužby a úkon kajícnosti (confiteor):
Vstupní antifona:
D: Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on nás rozsápal a také
zhojí, zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí
život, třetího dne nám dá povstat a my před ním budeme
žít.
(Oz 6, 1 – 2)
duchovní má sepnuté ruce

D: Dnes slavíme památku události kříže. Syn Boží z lásky k
Otci a z lásky k nám podstoupil ukrutnou a nejpotupnější
smrt.
On, Boží Syn, je takřka sám rozsápán lidmi, kterým přinesl
zvěst, že Bůh Otec je přes jejich hříšnost miluje.
Naše viny a hříchy daly pažím jeho katů svou sílu.
Naše viny to byly, které tolik tížily kříž, když pod ním Pán
klesal na Kalvárii.
Byl to náš nevděk, který mu vrážel kopí do jeho srdce, z
kterého přesto vytryskla voda a krev (křest a Večeře
Páně).
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Tak tedy tváří tvář kříži, přiznej Pánu Bohu svůj hřích a
viny a pros jej za odpuštění. Smiř se se svým nebeským
Otcem, a pokud na tobě záleží, i se svými bližními.
chvíle ticha k usebrání
všichni společně říkají:

D+O: Bože, Otče předobrý! Tys nás stvořil k obrazu a
podobenství svému a proto máme žíti podle svaté vůle Tvé
a s Tebou spolupracovati na Tvém díle, Tvůrce všemocný.
My však často nedbáme svých povinností a svévolnými
činy rušíme zdar Tvého stvoření Tobě k necti, bližním
svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se
přiznáváme (bijí se v prsa) k pokleskům a hříchům svým a ze
srdce jich litujíce, prosíme Tě: Odpusť nám a sílu poskytni,
abychom se k Tobě vrátili, byli opět Tvými dítkami a se
svatou Tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na Tvém
Království.
Duchovní uzavírá úkon kajícnosti prosbou v jistotě zaslíbeného Božího odpuštění:

duchovní má rozepjaté ruce

D: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám
hříchy a doveď nás do života věčného.
O: Amen.
---------------------------♫ Píseň (2) (č. 325 "Zůstaňte zde") – nebo hudební sbor
První čtení:

Iz 52, 13 – 53, 12 (Trpící Služebník)

Čtení se neuzavírá žádným zakončením.

Tužby a přímluvy (Kyrie):
Jsou zde na Velký pátek v upomínku toho, že i na kříži se Kristus přimlouval za celý svět.
Jsou rozsáhlejší než jindy a mají zde své nezastupitelné místo.
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D: S myslí mírnou
k Hospodinu!
O: Kyrie eleison.

a

pokojnou

modleme

se

Za církev:
D: Všemohoucí věčný Bože, církev naši chraň a opatruj.
Osvěcuj ji stále světlem pravdy své a naplňuj ji duchem
pravé zbožnosti, jednoty a kázně. Všechny posiluj a
zachovávej v pokoji a neporušené, ať nejen živým slovem,
nýbrž i svým životem se učíme Ježíšovu zvěst o Tvém
Království.
Dej všemu svému lidu, aby nejen slyšel, ale také oddaně a s
láskou plnil svatý zákon Tvůj a ve svatosti a v pravdě Tobě
sloužil po všechny dny svého života.
Pamatuj na našeho patriarchu N , našeho biskupa N ,
pamatuj na všechny ty, kdo Ti slouží. K Tobě voláme:
O: Gospodi, pomiluj.
Za mír a pokoj:
D: Všemohoucí věčný Bože, Otče všeho tvorstva, který
všechny své děti ve stejné lásce své objímáš. Ty neznáš
rozdílu v rodě, v bohatství ani moci člověka.
Prohřej naše srdce svou nekonečnou láskou a nám slabým
dej tolik síly, abychom podle svaté vůle Tvé i po příkladu
Pána Ježíše Krista, který byl na potupném kříži k smrti
umučen a přece odpustil svým trýznitelům a rouhačům –
abychom i my mezi sebou všechno nepřátelství smírem
zahnali, nesvárům se vyhýbali a ochotně vždy nejen svým
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bratřím a sestrám, ale i nepřátelům odpouštěli. K Tobě
voláme:
O: Smiluj se, Hospodine.
Za věřící i svět:
D: Modleme se za všechny, kdo se připravují na křest.
Modleme se také za všechny bratry a sestry, věřící v Krista.
Kéž Bůh a náš Pán sjednotí všechny, kdo žijí podle poznané
pravdy, a kéž dovede svou církev k dokonalé jednotě.
Modleme se také za židy. Vždyť oni jsou první, kteří
poznali jméno Hospodina, našeho Boha. Kéž ho stále více
milují a kéž věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi
uzavřel.
Modleme se také za ty, kdo věří v Boha, ale nepoznali jeho
Syna Ježíše Krista. Kéž je Duch Boží jejich světlem, aby šli
cestou, která vede ke spáse.
Modleme se také za ty, kdo v Boha nevěří. Kéž žijí poctivě
podle svého poznání, aby k Bohu nakonec došli.
Modleme se za všechny politiky a státníky. Kéž Bůh a náš
Pán řídí jejich úmysly a rozhodnutí.
Všemohoucí, věčný Bože, útěcho zarmoucených a sílo
trpících. Slyš prosby těch, kdo k Tobě volají v úzkosti a
soužení, a dej, ať všichni poznají, že jsi jim blízko. K Tobě
voláme:
O: Smiluj se, Hospodine.

BOHOSLUŽBA SLOVA
Druhé čtení:

Žd 4, 14 – 16; 5, 7 – 9 (Velekněz)

Čtení se neuzavírá žádným zakončením.

Blahoslavenství:
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V čase postu, utrpení a umučení Páně:
Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.
Blaze těm, jimž křivda se děje, neboť jejich je Království
Boží.
Blaze, jimž svět pro to zlořečí, že rozhodli se jíti za Kristem.
Dnes radujte se a veselte, neboť v nebi máte odměnu svou.

Evangelium:
Dialog se vynechá, pokud již Pašije mají úvod v sobě
obsažen.
obec povstane

D: Slovo Boží.
O: Zbožně je vyslechněme.
D: Pokoj vám.
O: I duchu tvému.
D: Umučení našeho Pána Ježíše Krista + podle sepsání
Janova.
O: Sláva Bohu v Kristu.
obec usedne

Čtou (nebo zpívají) se Janovy Pašije

(J 18, 1 – 40 a 19, 1 – 42).

KŘÍŽ
Po skončení Pašijí duchovní vezme kříž (s Kristem), postaví jej v čelo oltáře a modlí se
čelem k němu. Při stavění kříže zpívá první větu. (Kříž je možno také odhalit z černého
hávu).
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D: Ejhle, jak umírá Spravedlivý, posel Hospodinův,
vyvolený Páně! Hospodin jej dal za světlo národům, aby
slepým oči otevřel a tmu obrátil v světlo. V něm
zmohutnělo vše, co vznešeného Bůh uložil do lidské duše.
Šel jako poutník Boží od člověka k člověku a jako bratr
všech, aby lidem zvěstoval radostné poselství spásy a
ukázal jim cestu do Království Božího. Nepravosti neučinil
a ani lest nebyla v jeho ústech nalezena. Sám sebe obětoval
a vše, co hořkého má bolest a děsivost smrti, vše vytrpěl:
zradu, opuštěnost, rány, posměch, potupnou a hořkou
smrt.
Jeho nekonečná láska k Bohu Otci i k bratru člověku mu
dala sílu vypít kalich hořkosti až do dna – avšak nad zlem
zvítězil a až do konce splnil svoje poslání. V něm lidstvo
zavrhlo svoji spásu, v něm utratilo, co kdy bylo jeho
největší nadějí a slávou. K němu se vždy lidstvo bude
muset vracet ve své beznaději. Duchovní přejde za oltář a
pokračuje se Výčitkami.

Žaloby Páně (Výčitky):
Může je zpívat hudební sbor. Jinak střídavě duchovní (od oltáře) s obcí.

O: Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
D: Já jsem tě vyvedl z Egypta, a tys mě za to přibyl na kříž.
O: Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
------------

O: Svatý Bože, Svatý silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad
námi.
D: Já jsem tě čtyřicet let vedl pouští, živil tě manou a
dovedl tě do země požehnané, a tys mě za to přibil na kříž.
O: Svatý Bože, Svatý silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad
námi.
D: Já jsem ti otevřel cestu mořem, a tys otevřel kopím mou
hruď.
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O: Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
D: Já jsem tě v oblakovém sloupu vedl pouští, a tys mě vlekl
před Pilátův soud.
O: Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
D: Já jsem ti ve skále otevřel pramen vody živé, a tys hasil
mou žízeň žlučí a octem.
O: Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
D: Já jsem tě povýšil na lid královský, a tys mě korunoval
korunou z trní.
O: Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
D: Já jsem tě proslavil svými velikými skutky, a tys mě za to
přibil na kříž.
O: Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!
Nyní se rozsvítí oltářní svíce a přinese se kalich, který se postaví na
rozložený ubrousek (korporál).

♫ Píseň (3)
Modlitba:
D: Dobrotivý Bože, z viny Ježíšových trýznitelů na nás zírá
také vina naše. Proto bolestí se svírá naše srdce, že i my
sami jsme často svým životem i svými skutky množili moc
tmy a hříchu. Jako ti trýznitelé jsme překáželi Tvé pravdě a
Tvému dobru. Prosíme Tě, odpusť naše viny. Probuď v
našich srdcích lásku k pravdě, pro niž Ježíš Kristus dal svůj
život, abychom se dali do její věrné služby.
Prosíme Tě, posiluj i naše slabé síly, abychom Tvou pravdu
vždy a všude věrně vyznávali a statečně za ni bojovat i
trpět se nebáli. To vše po vzoru Tvého Syna Ježíše Krista a
po příkladu věrného a svatého Tvého muže Mistra Jana
Husa.
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Modlitba Páně:

husitský nápěv z roku 1420

kněz má sepnuté ruce

D: Vyslyš nás, nebeský Otče! Avšak nikoli pro naši hodnost,
která v nás není, ale pro zásluhy Ježíše Krista, našeho Pána,
z jehož příkazu k Tobě takto společně voláme:
kněz má při modlitbě rozepjaté ruce, obec povstane

D+O: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé,
přijď Království Tvé!
Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší
dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je Království i moc i sláva na věky. Amen.

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY
Požehnání:
Duchovní má vztažené ruce a již při této modlitbě žehná; obec povstane

D: Shlédni, Bože, na svůj lid, který v naději ve vzkříšení
oslavil památku smrti Tvého Syna; dej svému lidu
požehnání: odpusť mu hříchy a potěš ho, posilni ho ve víře
a veď ho bezpečně ke spáse.
D: Pán s vámi!
O: I s duchem tvým!
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D: Požehnání všemohoucího Boha Otce a mír Ježíše
Krista + i milost Ducha svatého nechť sestoupí na nás a
zůstane nám i budoucím.
O: Po věky věků!
obec usedne

Krátká sdělení:
Vyslání:
D: Jděme ve jménu Páně!
O: Bohu díky.
♫ Závěrečná píseň

Velkopáteční bohoslužba byla sestavena převážně podle Tuháčkova Misálu (modlitby,
obřad kříže aj.), přihlédnuto k Farského Českému misálu, misálu M. Schallera i současnému
misálu katolickému.

BÍLÁ SOBOTA – vigilie
(ordinarium)
Večerní vigilie (dle Farského Českého misálu se má konat "navečer počínajíc asi půl
páté") připomíná věřícím, že je Pán má nalézt stále bdící s hořícími lampami v rukou (L
12, 35).

SLAVNOST VELIKONOČNÍHO SVĚTLA
Ve sboru či chrámu se nechají zhasnutá světla. Podle Farského Českého misálu se venku
na vhodném místě rozdělal oheň a celá bohoslužba začínala tam. Z našeho pohledu je
vhodné, aby do zhasnutého sboru (svítí jen orientační světla) prostředkem vstoupilo
"světlo Kristovo". V předchrámoví se zapálí malá svíce, od ní farář obce zapálí při
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modlitbě paškální velikonoční svíci a ta se pak vnese do zhasnutého sboru směrem k
oltáři.

buď venku před sborem nebo u rozžaté malé svíce v předchrámoví sboru

D: Ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého. Amen.
Bože, požehnej toto světlo, ať nám připomíná Tvého Syna,
v němž nám zazářila Tvá sláva. Očisti naše srdce a dej, ať
se v nás rozhoří veliká touha po Tobě, aby světlo této
veliké noci bylo předobrazem Tvé slávy, kterou nám
připravuješ ve svém Království. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Duchovní (nejlépe jáhen) s rozžatou velikonoční svící se před vstupem mezi
řady věřících zastaví a zvolá:

J: Světlo Kristovo.
O: Bohu díky.
S rozžatou velikonoční svící prochází jáhen a spolusloužící mezi řadami k
oltáři. Obec povstává. Před oltářem se duchovní otočí k lidem. Jáhen, či ten,
kdo svíci nesl, svíci předá spolusloužícímu a říká velikonoční chvalozpěv
Exsultet:

Exsultet (Velikonoční chvalozpěv)
J: Zajásejte již, všichni věrní tvorové Boží, zpívejte i božská
tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazní chvalozpěv
spásy! Raduj se i ty, země zalitá tak oslnivou září a tonoucí
v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle
zmizely temnoty! Raduj se i ty, naše církvi, zkrášlená
leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať
tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti! (obec se posadí)

jáhen (duchovní) pokračuje zpěvem (nápěv Farského liturgie)

J: Vzhůru srdce!
O: Zvedněme k Hospodinu!
J: Píseň díků pějme Hospodinu, Bohu svému.
O: Důstojno a správno jest!
41

J: Vpravdě je důstojné a správné, abychom neviditelného
Boha, všemohoucího Otce, i jeho jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, oslavovali radostným zpěvem a
celou vroucností srdce i ducha.
Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův a
svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného
hříchu.
Dnes je slavnost veliké noci, kdy se zabíjí onen pravý
Beránek, jehož krev posvěcuje veřeje věřících.
To je ta noc, v níž Hospodin kdysi syny Izraele vyvedl z
Egypta; Rudým mořem je pak převedl suchou nohou.
To je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu
hříchu.
To je ta noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v
Krista od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti,
sdružuje ve svaté společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz
vystoupil z hrobu.
Syna jsi vydal, Otče, abys vykoupil služebníka!
Šťastný viník, jenž nalezl takového Vykupitele!
Vpravdě velká noc, která propůjčila svoji hodinu, v níž se
Kristus stal Pánem.
To je ta noc, o které je psáno: "Noc jako den se rozjasní" a
"noc je mým světlem ve všech mých radostech".
A tak tato noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací
nevinnost a zarmouceným radost.
V této noci milosti přijmi tedy, Otče svatý, tento chvalozpěv
jako večerní oběť, kterou Ti přinášíme, my, Tvá církev.
Kéž je nám také tato velikonoční svíce po celý rok
připomínkou této chvíle vykoupení.
Ať zahání temnotu a září jako světla na nebi.
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Duchovní (držel dosud svíci) nyní zapálí oltářní svíci plamenem velikonoční
svíce a pak se rozsvítí také celý sbor; duchovní umístí velikonoční svíci do
svícnu, přejde již za Stůl Páně a pokračuje:

D: Plamen této svíce ať spatří jitřní Vládce světa, který
nezná západu. Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně
zazářil lidskému rodu: Tvůj Syn Ježíš Kristus.
On s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

†
BOHOSLUŽBA SLOVA
D: Otevřeme nyní své srdce, abychom porozuměli Božímu
slovu o tom, jak Hospodin vysvobodil a vedl svůj lid a jak
nakonec poslal svého Syna, aby nás vykoupil.
A také prosme, aby se jeho vykupitelské dílo ve světě
naplnilo. Amen.
Následují dvě (alespoň) starozákonní čtení. Vhodné je, aby každé přečetl jiný lektor.

1. Čtení (SZ): Gn 1, 1 – 2, 2
2. Čtení (SZ): Ex 14, 15 – 15, 1
Po zakončení starozákonních čtení pokračuje bohoslužba již zcela normálním způsobem
oslavným chvalozpěvem s modlitbou Přispěj nám (Gloria). Ten se po celou dobu postní
nezpíval a nyní zaznívá v plné kráse. Následuje Vstupní modlitba (kolekta) a vše jako
vždy.

3. Čtení (NZ): Ř 6, 3 – 11 (nebo Ko 3, 1 – 4)
Blahoslavenství (již času vzkříšení)
Evangelium: Mt 28, 1 – 10 (tento text měl Farského Český misál)
Po krátkém kázání může následovat svátost křtu – a vždy pak obnova křestních slibů
celého shromáždění. Vyznání víry se tedy koná až v rámci obnovy křestních slibů obce.

Obnova křestních slibů:
D: My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí:
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Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom
s Kristem vstali k novému životu. Proto nyní vykonejme to,
nač jsme se čtyřicet dní připravovali, a obnovme své
křestní sliby a vyznání: Zřekněme se ducha zla a vyznejme
víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a slibme, že
chceme sloužit Bohu v jeho církvi.
D: Jsme odhodláni vytrvat v odpírání zlému, a kdykoli
bychom upadli do hříchu – činit pokání a navrátit se k
Pánu?
Jestliže ano, řekněme společně "ano".
O: Ano.
D: Uvěřili jsme, že Ježíš je i náš Spasitel? Chceme patřit k
obecenství těch, kteří tuto víru vyznávají? Jestliže ano,
řekněme "ano, s pomocí Boží".
O: Ano, s pomocí Boží.
D: Buď požehnáno naše rozhodnutí! Nalezli jsme Krista,
protože on sám nás hledal.
Vyznejme nyní spolu Vyznání víry Církve československé
husitské:
Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i
Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.
Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od
Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal
království Boží věčné. Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti
vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás
chce přebývat. Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy tak, jako jsme
přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil,
abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy
Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. Tak staň se!
Bohoslužba (mše) pokračuje jako vždy obětováním. Preface je již velikonoční.

Slavnost Bílé soboty (vigilie) byla zpracována podle Českého misálu dr. Karla Farského
(1920), dále dle Českého misálu katolické církve (1995) a podle Agendy CČSH (2006).
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jednoho chleba a pili z
jednoho kalicha, ať nás
všechny spojuje Tvá láska.
Skrze Krista...

Bílá sobota - vigilie
(proprium)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Modleme se. Děkujeme Ti,
Bože, že nám dáváš účast na
slávě této veliké noci vzkříšení
svého Syna, našeho Pána
Ježíše Krista, a prosíme Tě:
vyslyš modlitby těch, které jsi
přijal za své syny: oživ v církvi
svého Ducha a obnov nás,
abychom Ti sloužili v duchu a
v pravdě. Skrze Tvého Syna...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Vyslyš, Bože, modlitby
svého lidu a posvěť tyto dary,
abychom měli účast na
Kristově velikonoční oběti, v
níž máme počátek věčného
života. Skrze Krista, našeho
Pána...
Preface: (již velikonoční)
Antifona k přijímání
(výzva):
D: Náš velikonoční Beránek –
Kristus – je obětován. Proto
slavme svátky s vnitřní
opravdovostí a životem podle
pravdy. Aleluja.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Naplň nás, Bože, svým
Duchem; a když jsme při
velikonoční hostině jedli z
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Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Náš velikonoční Beránek,
Kristus, je obětován. Proto
slavme svátky s vnitřní
opravdovostí a životem podle
pravdy. Aleluja!

Boží hod velikonoční
Vstupní antifona:
D: Vstal jsem z mrtvých, a
jsem stále s tebou. Aleluja.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Velikonočními svátostmi,
které vytryskly z boku Tvého
Syna - křtem a Večeří Páně
(Eucharistií) - dals, Bože,
svému lidu nový život;
zůstávej s námi, nikdy nás
neopouštěj a doveď nás ke
slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Kyrie (tužby):
2. Za požehnané prožití
Kristova vzkříšení...
3. Za Světlo Kristovo, aby nás
vedlo tímto životem a světem
až před Boží otcovskou tvář...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tvůj jednorozený Syn
slavně přemohl smrt a otevřel
nám nebe; prosíme Tě: dej, ať
ve světle jeho vzkříšení
vstaneme k novému životu, a
obnov nás svým Duchem,
abychom směřovali k Tobě do
nebeské slávy. Skrze Tvého
Syna...

Evangelium společné všem cyklům:
J 20, 1 – 9 (Prázdný hrob)
(nebo evangelium z vigilie)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Plni velikonoční radosti
klademe před Tebe, Bože, tyto
dary a prosíme: posvěť je,
abychom měli účast na oběti,
kterou se Tvá církev obnovuje
a posiluje. Skrze Krista,
našeho Pána...
Preface: (velikonoční)
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svátostmi, které jsi církvi
daroval k posile nás, v Tebe
věřících.
Skrze Tvého Syna...

Pondělí velikonoční
Vstupní antifona:
D: Chválu vzdejte Hospodinu
a vzývejte jeho jméno,
uvádějte národům ve známost
jeho skutky, zpívejte mu, pějte
žalmy, přemýšlejte o všech
jeho divech, honoste se jeho
svatým jménem, ať se
zaraduje srdce těch, kteří
hledají Hospodina!
(Ž 105, 1 – 3)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, prosíme, Pane,
spolu s dary, které Ti
přinášíme, i modlitby svého
lidu, aby tyto dary, posvěcené
velikonočními
tajemstvími,
sloužily nám, Tvou pomocí, k
dosažení
věčnosti.
Skrze
Krista, našeho Pána...
Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, děkovat Tobě, Bože
naší chvály, a oslavovat Tě v
našem Pánu Ježíši Kristu.
Neboť on odňal smrti její moc
a
daroval
nám
nový,
nepomíjející
život. Proto
zpíváme se všemi, kteří Ti na
věky patří: Svatý...

Kyrie (tužby):
Za
důstojné
prožití
2.
Velikonoc v Duchu Kristově...
3. Za nemocné, trpící, zajaté a
za všechny ty, kdo potřebují
pomoc...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, jenž jsi velikonoční
slavností
tomuto
světu
propůjčil svou milost skrze
vzkříšeného Ježíše Krista,
Tvého Syna: kéž se nebojíme
o této velikonoční spásné
události mluvit. Kéž se
nebojíme ji tomuto světu
zvěstovat. Kéž také dovedeme
moudře
hospodařit
se

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Náš velikonoční Beránek,
Kristus, je obětován. Proto
slavme svátky s vnitřní
opravdovostí a životem podle
pravdy. Aleluja!
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nám daroval, ať všichni stále
hlouběji chápeme, co to pro
nás znamená, že jsme byli
obmyti křtem, znovuzrozeni z
Ducha a vykoupeni krví
Tvého Syna. Neboť on s
Tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje na věky.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Naplň nás, Bože, svým
Duchem; a když jsme při
velikonoční hostině jedli z
jednoho chleba a pili z
jednoho kalicha, ať nás
všechny spojuje Tvá láska.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Klademe, Bože, na oltář
tyto dary a prosíme Tě za
všechny, kdo vyznali Tvé
jméno a byli obnoveni křtem;
dej, ať dojdou do Tvého
věčného Království. Skrze
Krista, našeho Pána...

Evangelium společné všem cyklům:
L 24, 13 – 36 (Zjevení na cestě do
Emauz)

1. neděle po
Velikonocích
"Bílá neděle"
(Quasi modo geniti)

Preface:
z ordin.)

(proprium)

Vstupní antifona:
D: Jako novorozené děti
žádejte duchovní, nefalšované
mléko (Božího slova), abyste
jím rostli ke spáse. Aleluja.

(velikonoční

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Pohleď na mé jizvy a
dotkni se jich, nepochybuj a
věř. Aleluja.

Kyrie (tužby):
2. Aby nás vzkřísil k životu
věčnému a svatému...
3. Abychom jako tělo Kristovo
dosvědčovali
to,
co
vyznáváme, a nesli hojné
ovoce víry, naděje a lásky...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Dokonej v nás, Bože,
velikonoční dílo vykoupení a
dej, ať plně žijeme z toho, co
jsme od Tebe přijali.
Skrze Krista, našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty o Velikonocích
vždy znovu oživuješ víru
svého lidu; prosíme Tě,
opatruj a upevňuj v nás, cos

Evangelium společné všem cyklům:
J 20, 19 – 31 (Dvojí zjevení v Jeruzalémě
– Tomáš…)
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(V novém řím. katol. misálu je tato neděle
označována za "druhou velikonoční",
kdežto dřívější "tridentinum" a CČSH ji
nazývá tradičně "první po Velikonocích".)

D: Bože, Tys obnovil svůj lid,
abychom se mohli znovu
radovat, že jsme Tvými Syny a
dcerami; dej, ať v nás
velikonoční radost stále trvá,
abychom s pevnou nadějí
očekávali slávu vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, Ty sám jsi původce
naší radosti; přijmi tyto dary a
dej, ať naše velikonoční
radost dozraje v radost
věčnou.
Skrze Krista, našeho Pána...
Preface:
z ordin.)

(velikonoční

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Učedníci poznali Pána
Ježíše při lámání chleba.
Aleluja.

2. neděle po
Velikonocích
(Misericordias Domini)
Vstupní antifona:
D: Jásejte Bohu, všechny
země, opěvujte slávu jeho
jména, vzdejte mu velkolepou
chválu. Aleluja.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Nasytil jsi nás, Bože,
chlebem věčného života; dej,
ať v jeho síle dojdeme k
neporušitelné slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Kyrie (tužby):
2.
Abychom
Krista
následovali, kamkoli nás
povede...
3. Za dar hledat a rozpoznávat
dary nebeského Království...
Vstupní modlitba (kolekta):

A – L 24, 13 – 35 (Emauzy)
B – L 24, 35 – 48 (Zjevení v Jeruzalémě)
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C – J 21, 1 – 19 (Zjevení v Galileji;
rozhovor s Petrem)

Kyrie (tužby):
2. Za naše následování Krista,
dobrého Pastýře...
3. Za odvahu ke svědectví o
poznané Pravdě...

(V novém řím. katol. misálu je tato neděle
označována jako "třetí velikonoční",
kdežto dřívější "tridentinum" a CČSH ji
nazývá
tradičně
"druhou
po
Velikonocích".)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj Syn, Dobrý Pastýř Tvého
lidu, předešel nás do Tvé
slávy; posiluj jeho slabé
stádce, aby došlo za svým
vítězným
Pastýřem
do
nebeské radosti. Neboť on s
Tebou v jednotě Ducha
svatého...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Dej nám, Bože, ducha
vděčnosti, ať Tě účastí na
Kristově
oběti
nikdy
nepřestáváme chválit, aby
ustavičná obnova díla naší
spásy byla zdrojem naší trvalé
radosti. Skrze Krista, našeho
Pána...
Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
abychom Ti, Bože, vždycky a
všude vzdávali díky; abychom
Tě chválili a oslavovali zvláště
nyní, v době velikonoční.
Vždyť naše velikonoční oběť
je Tvůj Kristus. Jeho smrtí je
naše smrt přemožena, v jeho
vzkříšení je všechen život

3. neděle po
Velikonocích
(Jubilate)
Vstupní antifona:
D: Země je plná Hospodinovy
milosti; jeho slovem vznikla
nebesa. Aleluja.
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vzkříšen. V něm nám vyšlo
Slunce,
které
osvěcuje
všechno, v něm se otevřela
brána, která vede k Tobě.
Skrze něho vstoupila do světa
Tvá radost, a celý Vesmír a
mocné zástupy andělů zpívají
píseň o Tvé slávě a bez ustání
volají: Svatý...

(Cantate)
Vstupní antifona:
D: Zpívejte Hospodinu
novou,
neboť
podivuhodné věci; před
národů
zjevil
spravedlnost. Aleluja.

píseň
učinil
zraky
svou

Kyrie (tužby):
2. Za milost být pravou
ratolestí vinného kmene,
Ježíše Krista...
3. Abychom jako Tělo
Kristovo dosvědčovali to, co
vyznáváme, a nesli hojné
ovoce víry, naděje a lásky...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Dobrý Pastýř, který dal
svůj život za své ovce a byl
ochoten umřít za své stádce,
vstal z mrtvých. Aleluja.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Dobrý Pastýři, pečuj s
láskou o svůj lid, vykoupený
Tvou drahocennou krví, a
nepřestávej mu dávat pokrm
věčného života. Neboť Ty
žiješ a kraluješ na věky věků.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys nám poslal
Vykupitele a přijímáš nás za
své syny; pohlédni na nás s
otcovskou láskou a dej, aby
všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a
věčného dědictví. Skrze Tvého
Syna...

A – J 10, 1 – 10 (Já jsem dveře…)
B – J 10, 11 – 18 (Já jsem pastýř dobrý)
C – J 10, 27 – 30 (Mé ovce slyší)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Při slavení Kristovy oběti
činíš
s
námi,
Bože,
podivuhodnou výměnu: my
přicházíme se svými dary, a
Ty nám dáváš účast na svém
životě; veď nás, abychom Tě
stále lépe poznávali a celým
svým životem směřovali k
Tobě. Skrze Krista, našeho
Pána.

(V novém řím. katol. misálu je tato neděle
označována jako "čtvrtá velikonoční",
kdežto dřívější "tridentinum" a CČSH ji
nazývá tradičně "třetí po Velikonocích".)

4. neděle po
Velikonocích
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Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
děkovat Ti, Bože naší chvály, a
oslavovat Tě v našem Pánu
Ježíši Kristu. Neboť on odňal
smrti její moc a daroval nám
nový, nepomíjející život. Proto
zpíváme se všemi, kteří Ti na
věky patří: Svatý...

Kyrie i preface vzaty z Bohoslužebné knihy
CČSH a Malého misálu CČSH

5. neděle po
Velikonocích
(Rogate)
Vstupní antifona:
D: S radostným voláním
zvěstujte, hlásejte po celém
světě: Pán vykoupil svůj lid.
Aleluja.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Já jsem pravý vinný kmen,
vy jste ratolesti, praví Pán.
Kdo zůstává ve mně a já v
něm, ten nese mnoho ovoce.
Aleluja.

Kyrie (tužby):
2. Za dar lásky k církvi a ke
všem, kdo ji tvoří...
3. Abychom jako Tělo
Kristovo dosvědčovali to, co
vyznáváme, a nesli hojné
ovoce víry, naděje a lásky...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Svými svátostmi nás, Bože,
uvádíš do nového života;
pomáhej svému lidu, ať se
nevrací k tomu, co je staré a
špatné, ale vytrvá na cestě k
Tobě. Skrze Krista, našeho
Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí Bože, dej, ať
prožíváme velikonoční dobu
tak opravdově, aby se naše
spojení
se
vzkříšeným
Kristem trvale projevovalo v
celém našem životě. Neboť on
s Tebou v jednotě Ducha
svatého...

A – J 14, 1 – 12 (Já jsem Cesta...)
B – J 15, 1 – 8 (Já jsem pravý vinný
kmen)
C – J 13, 31 – 33a; 34 – 35 (Milujte se
navzájem...)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, tyto dary a
vyslyš naše modlitby; očisti
nás, abychom v sobě nemařili
dílo Tvé velké lásky a Tvé
svátosti aby přinášely svůj

(V novém řím. katol. misálu je tato neděle
označována jako "pátá velikonoční",
kdežto dřívější "tridentinum" a CČSH ji
nazývá
tradičně
"čtvrtou
po
Velikonocích".)
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užitek. Skrze Krista, našeho
Pána.

Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.
A – J 14, 15 – 21 (dá vám Pomocníka...)
B – J 15, 9 – 17 (milujte se navzájem...)
C – J 14, 23 – 29 (pokoj vám dávám...)
(V novém řím. katol. misálu je tato neděle
označována jako "šestá velikonoční",
kdežto dřívější "tridentinum" a CČSH ji
nazývá
tradičně
"pátou
po
Velikonocích".)

Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
děkovat Ti, Bože naší chvály, a
oslavovat Tě v našem Pánu
Ježíši Kristu. Neboť on odňal
smrti její moc a daroval nám
nový, nepomíjející život. Proto
zpíváme se všemi, kteří Ti na
věky patří: Svatý...

Kyrie i preface vzaty z Bohoslužebné knihy
CČSH a Malého misálu CČSH

Nanebevstoupení Páně
(Oslavení Páně)
V tento den naposledy hoří velikonoční
svíce (paškál). Pán nyní odchází.
Velikonoční svíce bude opět hořet při
svátosti křtu a také při pohřbu (u
rakve).

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Jestliže mě milujete, budete
zachovávat má přikázání,
praví Pán; a já budu prosit
Otce, a dá vám jiného
Pomocníka, aby s vámi zůstal
navždy. Aleluja.

Vstupní antifona:
D: Lidé z Galileje, proč tak
stojíte a hledíte k nebi? Ježíš
přijde zase právě tak, jak jste
ho viděli, že odchází do nebe.
Aleluja.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Kristovým vzkříšením jsi
nám, Bože, otevřel cestu ke
spáse a svátostným pokrmem
nás posiluješ, abychom došli
do plnosti věčného života; dej,
ať v nás tento velikonoční
odkaz stále přináší své ovoce.

Kyrie (tužby):
2. Za milost následování
oslaveného Spasitele...
3. Za to, abychom nepodlehli
svodům světa a zůstali vždy
věrni naší nebeské vlasti...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
Tvůj vzkříšený Syn Ježíš
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Kristus vstoupil na nebesa, a
tím bylo povýšeno i celé
lidstvo; naplň nás radostnou
vděčností a nadějí, že pro
naše spojení s Kristem také
my vejdeme do Tvé slávy.
Neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého...

D: Všemohoucí věčný Bože, Ty
nám už zde na zemi dáváš
účast na svém životě a sytíš
nás tělem a krví svého Syna;
pozvedej naše myšlenky a
tužby k nebi, kam nás Tvůj
Syn předešel jako první z lidí.
Neboť on s Tebou žije a
kraluje na věky věků.

Modlitba nad dary (secreta):
D:
O
slavnosti
nanebevstoupení Tvého Syna
přinášíme, Bože, tyto dary a
prosíme: ať účast na Kristově
oběti pozvedá naši mysl k
Tobě. Skrze Krista, našeho
Pána.
Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, všemohoucí Bože,
abychom Ti stále vzdávali
chválu skrze našeho Pána
Ježíše Krista, neboť jsi ho
vzkřísil a posadil po své
pravici v nebesích. Všechno jsi
podrobil pod jeho vládu a
ustanovil jej Hlavou církve. Se
všemi zástupy Tvých svatých
svědků voláme: Svatý...

A – Mt 28, 16 – 20 (získávejte
učedníky...)
B – Mk 16, 15 – 20 (zasedl...)
C – L 24, 46 – 53 (odloučil se...)
Preface vzata z Bohosl. knihy CČSH 2004

Pozn. : Současná katol. praxe zhasíná
paškál až po skončení celé doby
velikonoční...

6. neděle po
Velikonocích
(Exaudi)
Vstupní antifona:
D: Slyš, Hospodine, můj hlas,
jak volám. Mé srdce k Tobě
mluví, má tvář Tě hledá;
hledám Tvou tvář, neskrývej
svou tvář přede mnou.
Aleluja.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce
světa. Aleluja.

Kyrie (tužby):
2. Za milost následování
oslaveného Spasitele...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
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3. Za to, abychom nepodlehli
svodům světa a zůstali vždy
věrni naší nebeské vlasti...

Skrze něho vstoupila do světa
Tvá radost, a celý Vesmír a
mocné zástupy andělů zpívají
píseň o Tvé slávě a bez ustání
volají: Svatý...

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, náš nebeský Otče,
vyznáváme, že Tvůj Syn,
Spasitel světa, je s Tebou ve
Tvé slávě; dej, ať také
poznáváme, že nás neopouští,
ale podle svého slibu zůstává
stále s námi. Neboť on s
Tebou v jednotě Ducha
svatého...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Prosím, Otče, aby byli
jedno, jako my jsme jedno.
Aleluja.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, původce naší spásy,
Ty nám dáváš pokrm k
věčnému životu; upevni v nás
jistotu, že oslavíš celé Tělo
církve, jako jsi oslavil její
Hlavu, Ježíše Krista. Neboť on
s Tebou žije a kraluje na věky
věků.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, modlitby a
dary svého lidu a dej nám
ducha
pravé
zbožnosti,
abychom byli celým svým
životem spojeni s Kristovou
obětí a došli do nebeské slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.

A – J 17, 1 – 11a (prosím za ně...)
B – J 17, 11b – 19 (nejsou ze světa...)
C – J 17, 20 – 26 (ať jsou jedno...)

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
O něm nám apoštolové vydali
svědectví, žes ho vzkřísil z
mrtvých a žes ho vzal k sobě
do své slávy. A my jsme jejich
svědectví přijali a uvěřili, že
jako on budeme v Tobě i my.

(V novém řím. katol. misálu je tato neděle
označována jako "sedmá velikonoční",
kdežto dřívější "tridentinum" a CČSH ji
nazývá
tradičně
"šestou
po
Velikonocích".)

Boží hod svatodušní
(Letnice či Padesátnice)
Vstupní antifona:
D: Duch Páně naplňuje celý
svět, všechno udržuje a
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obnovuje, promlouvá k lidem
všech jazyků. Aleluja.

všude vzdávali díky. Neboť
Tys o Letnicích dovršil dílo
našeho vykoupení, a těm, kteří
se v Kristu stali Tvými syny,
sesíláš svého svatého Ducha.
V něm dáváš své církvi život, v
něm Tě lidé nacházejí, v něm
Tě vyznávají všechny národy a
jazyky. A tak se ve světě šíří
radost ze vzkříšení, a celý
Vesmír a mocné zástupy
andělů zpívají píseň o Tvé
slávě a bez ustání volají:
Svatý...

Kyrie (tužby):
2. Aby nás vzkřísil k životu
nepomíjejícímu a svatému......
3. Abychom jako tělo Kristovo
dosvědčovali
to,
co
vyznáváme, a nesli hojné
ovoce víry, naděje a lásky......
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty shromažďuješ
svou církev ze všech národů a
posvěcuješ ji svým svatým
Duchem; sesílej hojnost jeho
darů
celému
světu
a
společenství věřících provázej
působením své milosti jako na
počátku, když se začalo šířit
Tvé evangelium. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Všichni byli naplněni
Duchem svatým a hlásali
veliké Boží skutky. Aleluja.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty štědře rozdáváš
církvi své dary; dej, ať to, co
jsme od Tebe přijali, nepřijde
naší vinou nazmar, aby v nás
milost
Ducha
svatého
neustále rostla a duchovní
pokrm aby nám prospíval k
dosažení spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Prosíme Tě, Bože, kéž nás
slíbený Duch svatý naučí
spojovat náš život s Kristovou
obětí a uvede nás do celé
pravdy. Skrze Krista, našeho
Pána.

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a

A – J 20, 19 – 23 (přijměte Ducha...)
B – J 15, 26 – 27; 16, 12 – 15
(Přímluvce)
C – J 14, 15 – 16, 23 – 26 (dá
Pomocníka)
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abychom Ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Svátek Boží Trojice
(Trinitatis)
Slaví se 1. neděli po Duchu svatém.
Hned po této neděli začíná druhá část
liturgického mezidobí.

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky. Neboť
Tys jeden Bůh a jeden Pán se
svým jednorozeným Synem a
Duchem svatým. Jsi jediné bytí
v Trojici. A Tys nám zjevil - a
my věříme a vyznáváme, že
Tvůj Syn a Duch svatý má s
Tebou tutéž jedinou slávu.
Tímto vyznáním víry v pravé a
věčné božství klaníme se
jedinému bytí, jediné svatosti
a moci. Pro ni tě chválí všichni
andělé
i
archandělé,
cherubové i serafové, a bez
ustání jedním hlasem volají:
Svatý...

Vstupní antifona:
D: Trojjediný Bůh, Otec i Syn i
Duch svatý, nám prokázal své
milosrdenství; chvalme a
oslavujme ho navěky.
Kyrie (tužby):
2. Za dar Ducha svatého k
poznání, že v Kristu přichází
sám Pán a Bůh náš...
3. Za spásu nás všech v
těsném sepjetí s Trojjediným
Bohem...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože Otče, Tys poslal světu
svého Syna a svatého Ducha, a
zjevils tak lidem tajemství
svého vnitřního života; dej
nám, abychom toto tajemství
v pravé víře vyznávali,
abychom
hlásali
jedinou
věčnou slávu, klaněli se
společné svrchované moci
jediného božství Otce i Syna i
Ducha svatého. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Protože jste synové, poslal
vám Bůh do srdce Ducha
svého Syna.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Náš nebeský Otče, vyznali
jsme dnes, že Ty se svým
Synem a Duchem svatým jsi
jediný Bůh a Pán; kéž v nás

Modlitba nad dary (secreta):
D: Shlédni, Bože, na naši
službu, posvěť tyto dary a
spolu s nimi přijmi i nás,
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přijetí svátosti posilní tuto
víru a prospěje nám ke zdraví
duše i těla. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána.

Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista.
Neboť Ty, Bůh neviditelný,
ses nám zjevil svým věčným
Slovem, které se stalo tělem.
Poslal jsi ho na svět, aby
napravil, co bylo porušeno, a
přivedl zbloudilé k Tobě - aby
v něm všechno nacházelo
plnost a jednotu. Proto Tě
chválíme,
oslavujeme
a
radostně voláme: Svatý…

A – J 3, 16 – 18 (Tak Bůh miloval svět...)
B – Mt 28, 16 – 20 (Zjevení v Galileji)
C – J 16, 12 – 15 (Duch pravdy)

2. neděle mezidobí
(proprium)

Vstupní antifona:
D: Ať se Ti koří celá země,
Bože, ať Ti zpívá, ať opěvuje
Tvé jméno.
Kyrie (tužby):
2. Aby září betlémského
světla vedl všechny národy...
3. Abychom se podrobovali
jeho vůli a měli sílu ji
naplňovat…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Prostíráš pro mě stůl, má
číše přetéká.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože, Ty
řídíš všechno na nebi i na
zemi; vyslyš prosby svého
lidu a dej našim dnům svůj
řád a mír. Prosíme o to skrze
Tvého Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Naplň nás, Bože, svým
Duchem a dej, ať nás všechny,
kdo jsme jedli z jednoho
chleba, spojuje v jedno Tvá
láska. Skrze Krista, našeho
Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, tyto dary a dej
nám ducha pravé zbožnosti,
aby se Ti naše služba zalíbila;
vždyť slavíme památku oběti,
kterou se stále uskutečňuje
naše vykoupení. Skrze Krista,
našeho Pána.

A – J 1, 29 – 34 (hle, Beránek Boží)
B – J 1, 35 – 42 (Povolání učedníků)
C – J 2, 1 – 12 (Svatba v Káně Galilejské)
Preface je vzata z Bohoslužebné knihy
CČSH 2004 pro období od Zjevení Páně.
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Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH.

Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista.
Neboť Ty, Bůh neviditelný,
ses nám zjevil svým věčným
Slovem, které se stalo tělem.
Poslal jsi ho na svět, aby
napravil, co bylo porušeno, a
přivedl zbloudilé k Tobě - aby
v něm všechno nacházelo
plnost a jednotu. Proto Tě
chválíme,
oslavujeme
a
radostně voláme: Svatý…

3. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Zpívejte Hospodinu píseň
novou, zpívejte Hospodinu,
všechny země! Velebnost a
vznešenost ho předchází, moc
a nádhera je v jeho svatyni.
Kyrie (tužby):
2. Za všechny, kteří jsou
bezradní, unavení a skleslí…
3. Za opravdové obrácení
našeho života…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Pohleďte k Pánu, ať se
rozveselíte, vaše tvář se
nemusí zardívat hanbou.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
veď nás, ať žijeme podle Tvé
vůle, abychom zůstávali stále
spojeni s Tvým milovaným
Synem a přinášeli hojný
užitek. Skrze Tvého Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Všemohoucí Bože, Ty nás
živíš tělem a krví svého Syna,
aby rostla naše účast na Tvém
životě; dej, ať z tohoto
svátostného pokrmu čerpáme
stále novou sílu. Skrze Krista,
našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, naše dary a
posvěť je, ať se nám stanou
zdrojem posily na cestě
k věčné spáse. Skrze Krista,
našeho Pána.

A – Mt 4, 12 – 23 (Počátek Ježíšovy
činnosti; Povolání učedníků…)
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B – Mk 1, 14 – 20 (Ježíš zvěstuje
evangelium; Povolání učedníků…)
C – L 1, 1 – 4; 4, 14 – 21 (Počátek
Ježíšovy činnosti; Kázání v Nazaretě…)

prosíme: přijmi je a proměň
ve svátost našeho vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface je vzata z Bohoslužebné knihy
CČSH 2004 pro období od Zjevení Páně.

Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista.
Neboť Ty, Bůh neviditelný,
ses nám zjevil svým věčným
Slovem, které se stalo tělem.
Poslal jsi ho na svět, aby
napravil, co bylo porušeno, a
přivedl zbloudilé k Tobě - aby
v něm všechno nacházelo
plnost a jednotu. Proto Tě
chválíme,
oslavujeme
a
radostně voláme: Svatý…

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH.

4. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Přispěj nám, Bože, na
pomoc a shromáždi svůj lid,
abychom chválili Tvé svaté
jméno.
Kyrie (tužby):
2. Za věrnost, opravdovost i
lásku – také k nepřátelům...
3. Za vzájemnou snášenlivost,
ohleduplnost, za úctu k
člověku…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
Blahoslavení
chudí
D:
v duchu, neboť jejich je
nebeské
Království.
Blahoslavení tiší, neboť oni
dostanou zemi za dědictví.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Prosíme Tě, Bože, posilni
nás svou milostí, abychom Tě
milovali celým srdcem a
abychom měli opravdovou
lásku ke všem lidem. Skrze
Tvého Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty posiluješ svůj lid
svátostným pokrmem; dej, ať
stále roste život z víry, aby
všichni
dosáhli
plnosti

Modlitba nad dary (secreta):
D: My, Tvoji služebníci, Bože,
klademe na oltář tyto dary a
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vykoupení.
Skrze
našeho Pána.

Krista,

svou mocí. Prosíme o to skrze
Tvého Syna...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, Ty nám dáváš chléb a
víno, aby nás sytily v tomto
pozemském
životě;
dej,
prosíme, ať se nám stanou
také svátostným pokrmem
pro věčnost. Skrze Krista,
našeho Pána.

A – Mt 5, 1 – 12 (Blahoslavenství)
B – Mk 1, 21 – 28 (Uzdravení posedlého
v Kafarnaum)
C – L 4, 21 – 30 (v synagoze; žádný
prorok není vítán ve svém domově...)
Preface je vzata z Bohoslužebné knihy
CČSH 2004 pro období od Zjevení Páně.
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH.

Preface: CČSH 2004
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky za Tvého
Syna a našeho Pána Ježíše
Krista. Neboť Ty, Bůh
neviditelný, ses nám zjevil
svým věčným Slovem, které
se stalo tělem. Poslal jsi ho na
svět, aby napravil, co bylo
porušeno, a přivedl zbloudilé
k Tobě - aby v něm všechno
nacházelo plnost a jednotu.
Proto
Tě
chválíme,
oslavujeme
a
radostně
voláme: Svatý…

5. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Pojďme, klaňme se Bohu,
poklekněme
před
svým
Tvůrcem, Hospodinem! Neboť
on je náš Bůh.
Kyrie (tužby):
2. Za církev Kristovu, aby jí
bylo dáno rozumět všem
hloubkám
a
potřebám
života…
3. Za pokoru a úctu před
mocnými činy Božími…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Blahoslavení plačící, neboť
oni
budou
potěšeni.
Blahoslavení, kdo lační a žízní
po spravedlnosti, neboť oni
budou nasyceni.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí Bože, opatruj
nás – svůj lid – s otcovskou
láskou; a protože nemáme
oporu jinde, než v naději na
Tvou milost, chraň nás stále
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3. Za náš sbor a všechny, kdo
v něj vchází s vírou, zbožností
a bázní Boží…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Tys nám dal jíst
z jednoho chleba a pít
z jednoho kalicha, a spojil jsi
nás v Kristu vjedno; dej, ať se
to projevuje v našem životě,
abychom
s radostí
spolupraco-vali na spáse
světa.
Skrze Krista, našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty přebýváš v těch,
kdo mají čisté a upřímné
srdce; dej nám svou milost, ať
žijeme tak, abychom byli
Tvým důstojným příbytkem.
Skrze Tvého Syna...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, chceme konat Tvou
vůli; dej, ať nás účast na
Kristově oběti očistí a obnoví
a otevře nám život věčný.
Skrze Krista, našeho Pána.

A – Mt 5, 13 – 16 (Výrok o soli a světle)
B – Mk 1, 29 – 39 (Činnost v Kafarnaum;
Uzdravení Petrovy tchyně)
C – L 5, 1 – 11 (Povolání rybářů - lidí)
Preface je vzata z Bohoslužebné knihy
CČSH 2004 pro období od Zjevení Páně.
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH.

Preface: (pro lit. mezidobí)

6. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Popřej mi sluchu, Bože,
rychle mě zachraň! Buď mi
ochrannou skálou, opevněnou
tvrzí k mé záchraně, vždyť Ty
jsi má skála a má tvrz, pro své
jméno mě povedeš a budeš
řídit.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Bůh tak miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna,
aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život
věčný.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Tys nám připravil
pokrm, který je příslibem
nebeské radosti a pravým

Kyrie (tužby):
2. Za mír celého světa a za
sjednocení všech...
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zdrojem života; dej, ať po něm
nikdy nepřestáváme toužit.
Skrze Krista, našeho Pána.

2. Za nemocné, trpící, zajaté a
za spásu jejich...
3. Abychom byli zbaveni
veškeré tísně, hněvu a
nouze…

A – Mt 5, 17 – 37 (Dovršení Zákona a
proroků…)
B – Mk 1, 40 – 45 (Uzdravení
malomocného)
C – L 6, 17. 20 – 26 (Zástupy kolem
Ježíše; Blahoslavenství a běda…)

Vstupní modlitba (kolekta):
D:
Dej
nám,
prosíme,
všemohoucí Bože, abychom
vždycky poznávali, co se Ti
líbí, a slovy i skutky věrně
plnili Tvou vůli. Skrze Tvého
Syna...

Kyrie vzaty z liturgie (velké ektenie) sv.
Jana Zlatoústého (taktéž pro další neděle
do 10. ned. lit. mezidobí)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, naši účast na
oběti Tvého Syna jako
vrcholný projev povinné úcty
k Tobě - a dej, ať nám přináší
spásu. Skrze Krista, našeho
Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Chci vyprávět o všech
Tvých
podivuhodných
skutcích, Bože. V Tobě se chci
radovat a jásat a opěvovat Tvé
jméno.

7. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Hospodine, důvěřuji v Tvé
slitování, pro Tvou pomoc ať
zaplesá mé srdce, zazpívám
Hospodinu, který mě zahrnul
dobrem.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Věrný Bože, splň na nás
všechna svá zaslíbení a doveď

Kyrie (tužby):

63

D: Hospodin se mě zastal,
vyvedl
mě
na
volné
prostranství, vysvobodil mě,
protože mě má rád.

nás k plnosti spásy, jejíž
záruku jsme přijali ve svátosti
Těla a Krve Tvého Syna.
Neboť on s Tebou žije a
kraluje na věky věků.

Kyrie (tužby):
2. Za pokoj shůry a za spásu
duší našich…
3. Za mír celého světa, za
církve v naší zemi a za
sjednocení všech…

A – Mt 5, 38 – 48 (o odplatě a lásce
k nepřátelům…)
B – Mk 2, 1 – 12 (Uzdravení ochrnutého)
C – L 6, 27 – 38 (O lásce k nepřátelům;
O posuzování druhých…)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí Bože, naplň
celý svět svým pokojem a veď
ho po správných cestách, aby
Tvá církev mohla v bezpečí a
míru plnit své poslání.
Prosíme o to skrze Tvého
Syna...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Dary, které přinášíme,
Bože, máme od Tebe, a přece
je přijímáš jako projev naší
oddané služby; proto Tě
pokorně prosíme: když nám
dáváš možnost vykonat, co je
záslužné, dej, ať nám to také
přinese odměnu. Skrze Krista,
našeho Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)

8. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
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Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hle, já jsem s vámi po
všechny dny až do konce
světa, praví Pán.

9. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Obrať se ke mně a smiluj se
nade mnou, Hospodine, vždyť
já jsem tak sám a tak ubohý!
Popatř na mou bídu a trápení,
odpusť mi všechny hříchy!

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Milosrdný Bože, Ty nás
zveš k svému stolu - a
svátostí, kterou jsme přijali,
živíš nás už nyní pro věčnost;
dej, ať žijeme v trvalém
spojení s Tebou. Skrze Krista,
našeho Pána.

Kyrie (tužby):
2. Za všechny země světa a za
ty, kteří v nich podle víry žijí…
3. Za pokojné časy…
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, náš nebeský Otče,
dovoláváme
se
Tvé
prozřetelnosti, jejíž záměry
nikdo nemůže zmařit, a
prosíme: odvrať od nás
všechno, co nám škodí - a
všechno, co nám dáváš, ať
nám prospívá. Skrze Tvého
Syna...

A – Mt 6, 24 – 34 (nedělejte si starosti…)
B – Mk 2, 18 – 22 (Spor o půst)
C – L 6, 39 – 45 (tříska v oku bratra…)

Modlitba nad dary (secreta):
D: S důvěrou ve Tvou lásku,
Bože, přicházíme k oltáři se
svými dary, abychom měli
účast na Kristově oběti a byli
očištěni Tvou milostí. Skrze
Krista, našeho Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)
Antifona
(výzva):
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k

přijímání

D: Volám k Tobě, protože mě
vyslyšíš, Bože, popřej mi
sluchu, slyš mé slovo!

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Přijali jsme, Bože, Tělo a
Krev Tvého Syna a prosíme
Tě: veď nás svým Duchem,
abychom Tě vyznávali nejen
ústy, ale celým životem, a tak
vešli do nebeského Království.
Skrze Krista, našeho Pána.

10. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Hospodin je mé světlo a má
spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého
života, před kým bych se
třásl? Moji protivníci a
nepřátelé klopýtají a klesají.

A – Mt 7, 21 – 27 (O pravém učedníku;
Podobenství o dvou stavitelích…)
B – Mk 2, 23 – 3, 6 (Spor o sobotu…)
C – L 7, 1 – 10 (Uzdravení setníkova
otroka)

Kyrie (tužby):
2. Za prominutí a odpuštění
hříchů a poklesků našich…
3. Za to, co je dobré a užitečné
duším našim…
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, od Tebe pochází
všechno dobré; slyš naše
pokorné prosby a dej,
abychom
Tebou
vedeni
poznávali, co je správné, a
s Tvou pomocí to také konali.
Prosíme o to skrze Tvého
Syna...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, shlédni na naši
službu, přijmi tyto dary a dej,
ať tím, co s láskou dáváme,
naše láska roste. Skrze Krista,
našeho Pána.
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Preface: (pro lit. mezidobí)
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Bůh je láska; kdo zůstává
v lásce, zůstává v Bohu a Bůh
zůstává v něm.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, milosrdný
Bože, dej, ať nás léčivé
působení této svátosti zbavuje
špatných sklonů a přivádí
k tomu, co je správné.
Skrze Krista, našeho Pána.

11. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Slyš, Hospodine, můj hlas,
jak volám, Tys má pomoc,
nezavrhuj mě, neopouštěj mě,
Bože, můj Spasiteli!
Kyrie (tužby):
2. Za poslušnost a pravé
pokání i pochopení svého
života...
3. Za to, abychom sami sebou
nebránili v růstu zasetého
slova Božího...

A – Mt 9, 9 – 13 (Povolání celníka)
B – Mk 3, 20 – 35 (Ježíš a Belzebul)
C – L 7, 11 – 17 (Vzkříšení syna naimské
vdovy)
Tato neděle bývá někdy povelikonočním
přechodem do druhé části liturgického
mezidobí (dle pohyblivých velik. svátků v
daném roce). Navazuje tedy na čas před
velikonočním postem a tématicky otevírá
zvěstování Evangelia o příchodu Božího
Království, o pravém pokání, obrácení a
odpuštění.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, sílo všech, kdo v Tebe
doufají, bez Tebe lidská
slabost nic nezmůže; vyslyš
naše prosby a nepřestávej
nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili Tvá přikázání
a vždycky smýšleli i jednali
podle Tvé vůle. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Modlitba nad dary (secreta):
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Tato neděle bývá často povelikonočním
přechodem do druhé části liturgického
mezidobí (dle pohyblivých velik. svátků v
daném roce). Navazuje tedy na čas před
velikonočním postem a tématicky otevírá
zvěstování Evangelia o příchodu Božího
Království, o pravém pokání, obrácení a
odpuštění.

D: Přijmi, Bože, chléb a víno,
živí nás jako pokrm a ve
svátosti jsou znamením naší
vnitřní obnovy; dej, ať nám
tento zdroj života nikdy
nechybí. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána.

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Preface: (pro lit. mezidobí)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Jedno od Hospodina žádám
a po tom toužím: abych směl
přebývat v Hospodinově
domě po všechny dny svého
života.

12. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Hospodin je silou svého
lidu, záštitou spásy svému
pomazanému. Zachraň svůj
lid, Hospodine, a žehnej
svému dědictví, pas je a nes je
až navěky!

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Pozval jsi nás, Bože, k
hostině, která je obrazem
jednoty všech, kdo byli ve
křtu spojeni s Kristem; dej, ať
působením této svátosti roste
a upevňuje se jednota Tvé
církve.
Skrze Krista, našeho Pána.

Kyrie (tužby):
2. Za dar poznání tajemství
slávy Ježíše Krista, Syna
Božího...
3. Za svou odvahu, která je v
moci Ducha Božího...

A – Mt 9, 36 – 10, 8 (Vyvolení Dvanácti;
Vyslání Dvanácti...)
B – Mk 4, 26 – 34 (Podobenství o
zasetém semenu; Podobenství o
hořčičném zrnu)
C – L 7, 36 – 8, 3 (Ježíš a hříšnice v domě
farizeově)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Svatý Bože, dej, ať jsme
naplněni úctou a láskou k
Tobě; vždyť Ty nás stále
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C – L 9, 18 – 24 (Petrovo vyznání a první
předpověď utrpení - za koho mě
pokládají… kdo chce jít za mnou…)

miluješ, staráš se o nás jako
Otec a nikdy nás nepřestáváš
vést. Prosíme o to skrze
Tvého Syna...

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, oběť smíření
a chvály: ať nás očistí,
abychom
Ti
sloužili
s
upřímnou oddaností. Skrze
Krista, našeho Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Oči všech doufají v Tebe,
Hospodine, a Ty jim dáváš
pokrm v pravý čas.

13. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Všechny národy, tleskejte
rukama,
jásejte
Bohu
radostným hlasem.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Tys nás posilnil a
vnitřně obnovil svátostí těla a
krve svého Syna; dej, ať tuto
svátost přijímáme vždycky
tak, aby rostla jistota naší
spásy. Skrze Krista, našeho
Pána.

Kyrie (tužby):
2. Za pravé naslouchání,
moudrost a odvahu...
3. Za dobré a spasitelné
následování Pravdy Páně...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty jsi světlo a nejsou
v Tobě žádné temnoty, Tys
nás přijal za vlastní, a tím jsi

A – Mt 10, 26 – 33 (Povzbuzení ke
statečnému vyznání)
B – Mk 4, 35 – 41 (Utišení bouře – kdo
to jen je?)
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nás učinil syny a dcerami
světla; dej, ať v nás nenajde
místo ani temnota, ani
nesprávné pochopení Tvých
slov – ale ať v nás září světlo
Tvé Pravdy. Skrze Tvého
Syna...

přinášet trvalý užitek. Skrze
Krista, našeho Pána.
A – Mt 10, 37 – 42 (Člověk proti člověku
pro Ježíše; O důstojnosti učedníků - kdo
vás přijímá...)
B – Mk 5, 21 – 43 (Vzkříšení dcery
Jairovy)
C – L 9, 51 – 62 (Hněv učedníků proti
samařské
vesnici; O rozhodnutí
k následování - nech, ať mrtví
pochovávají mrtvé...)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Ty sám, Bože, působíš, že
nám Tvé svátosti přinášejí
spásu; dej, ať naše spoluúčast
při jejich slavení odpovídá
svatosti toho, na čem máme
podíl. Skrze Krista, našeho
Pána.

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Preface: (pro lit. mezidobí)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, ať velebí
jeho svaté jméno!

14. neděle mezidobí

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, měli jsme účast na
slavení Kristovy oběti a jedli
jsme z jejího ovoce; ať se nám
to stane zdrojem nové síly,
abychom
Tě
nikdy
nepřestávali
milovat
a

Vstupní antifona:
D: Vzpomínáme, Bože, na Tvé
milosrdenství
ve
Tvém
chrámě. Jako Tvé jméno, Bože,
tak i Tvá chvála sahá až na
konec země.
Kyrie (tužby):
2. Za otevřené oči víry...
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3. Za radost na nové cestě za
Pravdou Páně...

A – Mt 11, 25 – 30 (Chvála vykoupení
v Synu – pojďte ke mně všichni…)
B – Mk 6, 1 – 6 (Kázání v Nazaretě - což
to není ten tesař?)
C – L 10, 1 – 12. 17 – 20 (Poslání
Sedmdesáti; Návrat Sedmdesáti posílám vás jako ovce mezi vlky…)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tvůj Syn se ponížil,
aby
zachránil
svět
a
vysvobodil lidstvo z otroctví
hříchu; naplň nás radostí
z vykoupení a dej, ať tato naše
radost
dozraje
v radost
věčnou. Skrze Tvého Syna...

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Slavíme, Bože, oběť Tvého
Syna a prosíme Tě: dej, ať nás
tato oběť očistí a den ze dne
nám dává sílu, abychom svým
životem směřovali k nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Okuste a vizte, jak je
Hospodin
dobrý,
blaze
člověku, který se k němu
utíká.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Pomáhej nám, Bože, ať
nepromarníme veliké dary,
které jsme od Tebe přijali, a
ať Tě nikdy nepřestaneme
chválit. Skrze Krista, našeho
Pána.

15. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Ve spravedlnosti uzřím
Tvou tvář, Hospodine, až
procitnu,
nasytím
se
pohledem na Tebe.
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lidem
zvěstovala
Tvé
Království. A proto nyní,
vždycky a navěky chceme
zpívat píseň o Tvé slávě, a se
všemi nebeskými zástupy
voláme: Svatý…

Kyrie (tužby):
2. Aby světlo Syna Božího
skrze nás svítilo lidem...
3. Za osvícení těch, kdo žijí
v temnotě, aby přijali Kristovo
Evangelium...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Vrabec si nalézá příbytek a
vlaštovka své hnízdo, kde
ukládá svá mláďata:
Tvé
oltáře,
Hospodine,
zástupů, můj králi a můj Bože!
Blaze těm, kdo přebývají
v Tvém domě, stále Tě mohou
chválit.

Vstupní modlitba (kolekta):
D:
Bože,
Ty
ukazuješ
bloudícím světlo pravdy, aby
se mohli vrátit na správnou
cestu; dej těm, kdo přijali
křesťanství, ať se vyhýbají
všemu,
co
odporuje
křesťanskému
způso-bu
života, a ať usilují o to, co se
s ním shoduje. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, děkujeme Ti, že
smíme vždy znovu slavit
památku smrti a vzkříšení
Tvého Syna, a prosíme Tě, ať
v nás stále roste Tvůj božský
život. Skrze Krista, našeho
Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Shlédni, Bože, na dary své
církve a posvěť je, aby se nám
staly
pokrmem,
který
posvěcuje náš každodenní
život.
Skrze Krista, našeho Pána.
Preface: (o apoštolech)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Neboť
on
založil
na
apoštolech svou církev, aby
byla v každé době znamením
jeho přítom-nosti a všem

A – Mt 13, 1 – 23 (Podobenství o
rozsévači;
Důvod
řeči
v
podobenstvích…)
B – Mk 6, 7 - 13 (Vyslání Dvanácti)
C – L 10, 25 - 37 (Samaritán…)
Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
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16. neděle mezidobí

Preface: (I. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Jsme povinni, Bože, děkovat
Ti každého dne a na každém
místě za Ježíše Krista, který je
náš dobrý Pastýř - je Cesta,
Pravda i Život, náš Mistr a
Pán. Je nám dán od Tebe a
proto Ti provoláváme: Svatý…

Vstupní antifona:
D: Hle, Bůh mi pomáhá, Pán
mě udržuje naživu. Budu
s radostí
přinášet
oběti,
chválit Tvé jméno, Hospodine,
že je dobré.
Kyrie (tužby):
2. Abychom poznávali Boží
Pravdu a sloužili Boží
velebnosti...
3.
Za
to,
ať
nikdy
nezbloudíme z cesty života…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hle, stojím u dveří a klepu,
praví Pán: Kdo uslyší můj hlas
a otevře dveře, k tomu vejdu a
budu jíst u něho a on u mne.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, buď stále s námi, a
když nás voláš, abychom Ti
celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a
lásku, abychom věrně plnili
Tvá přikázání. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Svými svátostmi nás, Bože,
uvádíš do nového života;
pomáhej svému lidu, ať se
nevrací k tomu, co je staré a
špatné, ale vytrvá na cestě
k Tobě. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D:
Bože,
podle
Tvého
ustanovení máme účast na
jediné
dokonalé
oběti
Kristově,
v níž
všechny
dřívější oběti nalezly smysl a
dovršení; přijmi tedy tyto
dary, jako jsi přijal oběť
Ábelovu - a co každý z nás
přináší ve spojení s Kristem,
ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

A – Mt 13, 24 – 43 (plevel a pšenice aj.)
B – Mk 6, 30 – 34 (návrat Dvanácti…)
C – L 10, 38 – 42 (Marie a Marta)
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Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

věčné radosti. Skrze Krista,
našeho Pána.

17. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Bůh zjednává opuštěným
domov, On dává sílu a
statečnost svému lidu.

Preface: (I. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Jsme povinni, Bože, děkovat
Ti každého dne a na každém
místě za Ježíše Krista, který je
náš dobrý Pastýř - je Cesta,
Pravda i Život, náš Mistr a
Pán. Je nám dán od Tebe a
proto Ti provoláváme: Svatý…

Kyrie (tužby):
2. Za naše naplnění Duchem
Kristovým, Chlebem života...
3. Za poslušnost pravému
Pastýři Ježíši Kristu…
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, od Tebe je všechna
síla a svatost, Ty jsi ochránce
všech, kdo v Tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám
správné poznání a veď nás, ať
věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly
k tomu, co je věčné. Prosíme o
to skrze Tvého Syna...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Blahoslavení milosrdní,
neboť
oni
dojdou
milosrdenství. Blahoslavení
čistého srdce, neboť oni
budou vidět Boha.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Z toho, co jsme od Tebe
dostali, Bože, přinášíme Ti
tyto dary; přijmi je od nás a
dej, ať naše trvalá spolupráce
s milostí, kterou přijímáme
my od Tebe, posvěcuje naše
jednání a přivede nás do

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, přijali jsme svátost,
která je trvalou památkou
utrpení Tvého Syna, Ježíše
Krista; dej, ať nám tento dar
jeho lásky přináší spásu.
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Neboť on s Tebou žije a
kraluje na věky věků.

D: Přinášíme Ti, Bože, dary,
které jsou znamením toho, že
se Ti celým svým životem
odevzdáváme; posvěť je a
přijmi i nás, abychom Ti
patřili navěky. Skrze Krista,
našeho Pána.

A – Mt 13, 44 – 52 (Království
nebeské…)
B – J 6, 1 – 15 (Nasycení pěti tisíců)
C – L 11, 1 – 13 (Modlitba Páně; O
vyslyšení proseb…)
Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Preface: (I. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Jsme povinni, Bože, děkovat
Ti každého dne a na každém
místě za Ježíše Krista, který je
náš dobrý Pastýř - je Cesta,
Pravda i Život, náš Mistr a
Pán. Je nám dán od Tebe a
proto Ti provoláváme: Svatý…

18. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Bože, vysvoboď mě,
Hospodine, na pomoc mi
pospěš! Tys můj pomocník,
můj zachránce:
Hospodine, neprodlévej!
Kyrie (tužby):
2. Za to, abychom nezůstávali
ve stínu smrti...
3. Za to, abychom nebyli
přemoženi Zlem…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Já jsem chléb života, praví
Pán, kdo přichází ke mně,
nikdy nebude hladovět, a kdo
věří ve mne, nebude nikdy
žíznit.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, štědrý dárce milosti,
Ty jsi nás stvořil, Ty udržuješ
náš život a vedeš nás; buď
stále s námi a slyš naše
prosby: obnovuj v nás a
udržuj svou milost, kterou
jsme od Tebe přijali. Skrze
Tvého Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty o nás stále pečuješ
a občerstvuješ nás chlebem
života; prosíme Tě, provázej
nás svou mocnou ochranou,
abychom dosáhli věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
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a proto k Tobě smíme volat
jako k Otci: upevni, co jsi v nás
započal, abychom se mohli
ujmout zaslíbeného dědictví.
Prosíme o to skrze Tvého
Syna...

A – Mt 14, 13 – 21 (Nasycení pěti tisíců)
B – J 6, 24 – 35 (já jsem chléb života)
C – L 12, 13 – 21 (Podobenství o boháči
a stodolách - poklady…)
Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, tyto dary,
které Tvá církev klade na
oltář; Tys nám je dal a Ty je
také svou mocí proměníš, aby
ve spojení s Kristovou obětí
přinášely světu spásu. Skrze
Krista, našeho Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)

19. neděle mezidobí

Antifona
k
přijímání
(výzva):
Jeruzaléme,
oslavuj
D:
Hospodina, který tě sytí
jadrnou pšenicí.
Chléb, který já dám, je mé
tělo, obětované za život světa,
praví Pán.

Vstupní antifona:
D: Shlédni, Hospodine, na
svou smlouvu, nezapomínej
natrvalo na život svých
chudých! Povstaň, Bože, ujmi
se své věci, nezapomínej na
křik těch, kdo Tě hledají.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D:
Přijetím
svátostného
pokrmu dovršuje se, Bože,
naše účast na Kristově oběti;
dej, ať nás toto přijímání
vysvobodí z temnoty hříchu a
otevře světlu Tvé pravdy.
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.

Kyrie (tužby):
2. Abychom
celý den
dokonale, svatě, pokojně a bez
hříchu strávili...
3. Abychom ostatní čas života
svého v pokoji a pokání
skončili...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
Tys nám poslal Ducha svého
Syna a přijal jsi nás za vlastní;

A – Mt 14, 22 – 33 (Ježíš kráčí po moři)
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B – J 6, 41 – 51 (nikdo nemůže přijít,
jestliže ho nepřitáhne Otec...)
C – L 12, 32 – 48 (Otec rozhodl, že vám
dá Království - Výzva k bdělosti - vaše
lampy ať hoří; Podobenství o věrnosti
služebníků)

jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí
lásku, abychom Tě milovali za
všech okolností a nade
všechno – a tak abychom
dosáhli toho, že se na nás
vyplní
Tvá
zaslíbení,
převyšující všechny lidské
tužby. Prosíme o to skrze
Tvého Syna...

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie vzaty z prosebné ektenie liturgie sv.
Jana Zlatoústého.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, Ty přijímáš naše dary
a činíš s námi slavnou
výměnu: my Ti přinášíme, cos
nám daroval, a Ty nám dáš
sám sebe. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)

20. neděle mezidobí
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: U Hospodina je slitování,
hojné u něho vykoupení.

Vstupní antifona:
D: Štíte náš, Bože, pohleď,
popatř
na
tvář
svého
pomazaného! Věru, lepší je
jeden den v Tvých nádvořích
než jinde tisíc.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty nám dáváš ve
svatém přijímání účast na
životě svého Syna; dej, ať
jsme jeho věrným obrazem na
zemi, abychom měli účast i na
jeho slávě v nebi. Neboť on
s Tebou žije a kraluje na věky
věků.

Kyrie (tužby):
2. Za to, abychom poznávali
Boží pravdu a sloužili jeho
velebnosti...
3. Za to, abychom nezbloudili
z cesty života...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys připravil všem,
kdo Tě milují, dary větší, než
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A – Mt 15, 21 – 28 (Víra kananejské
ženy)
B – J 6, 51 – 58 (mé tělo je skutečný
pokrm a má krev je skutečný nápoj...)
C – L 12, 49 – 53 (Člověk proti člověku
pro Ježíše - oheň jsem přišel vrhnout na
zem...)

3. Za mír celého světa, za
církve a za sjednocení všech...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty vedeš úsilí
věřících k společnému cíli; uč
nás milovat, co přikazuješ, a
toužit po tom, co slibuješ, aby
uprostřed proměn tohoto
světa naše srdce pevně
přilnulo k tomu, v čem je
pravá radost. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, Tvůj Syn nás svou
obětí na kříži vykoupil a učinil
z nás jednou provždy Tvůj lid;
proto Tě prosíme: veď svou
církev k jednotě a naplň ji
svým pokojem. Skrze Krista,
našeho Pána.
Preface: (pro lit. mezidobí)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, má život věčný, praví
Pán, a já ho vzkřísím
v poslední den.

21. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Nakloň, Hospodine, svůj
sluch a vyslyš mě, pomoz
svému
služebníku,
který
v Tebe doufá. Ty jsi můj Bůh,
smiluj se nade mnou, Pane,
neboť stále k Tobě volám.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, Bože, ať se
v nás působením svátosti,
kterou jsme přijali, plně

Kyrie (tužby):
2. Za pokoj shůry a za spásu
duší našich...
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projeví
účinky
Tvého
slitování:
veď
nás
k správnému jednání a udržuj
v nás upřímnou snahu žít tak,
abychom vždycky plnili Tvou
vůli. Skrze Krista, našeho
Pána.

Kyrie (tužby):
2. Aby se na nás naplňovala
všechna zaslíbení evangelia
Ježíšova...
3. Abychom se neuchylovali
od zjevení Boží pravdy a
všechen svůj život pořádali
podle Božího slova...

A – Mt 16, 13 – 20 (Petrovo vyznání)
B – J 6, 60 – 69 (i vy chcete odejít?)
C – L 13, 22 – 30 (O nepravých
učednících...)

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, v Tobě je plnost
všeho dobra; vlož do našich
srdcí lásku k Tvému jménu,
rozmnož
naši
oddanost
k Tobě
a
posiluj
naši
vytrvalost, ať v nás roste a
trvá všechno dobré. Prosíme o
to skrze Tvého Syna...

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie jsou převzaty a upraveny z velké
ektenie liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Oběť, kterou nás Kristus
vykoupil, ať je nám, Bože,
nevyčerpatelným
zdrojem
spásy; a kdykoli tuto oběť
slavíme, ať v nás roste její
účinek. Skrze Krista, našeho
Pána.
Preface: (I. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Jsme povinni, Bože, děkovat
Ti každého dne a na každém
místě za Ježíše Krista, který je
náš dobrý Pastýř - je Cesta,

22. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Smiluj se nade mnou, Pane,
neboť stále k Tobě volám. Tys
totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem,
kdo k Tobě volají.
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jednej se svým služebníkem
podle svého milosrdenství.

Pravda i Život, náš Mistr a
Pán. Je nám dán od Tebe a
proto Ti provoláváme: Svatý…

Kyrie (tužby):
2. Aby se mezi námi
projevovala vláda Boží...
3. Abychom jako služebníci a
dědicové Království usilovali
o spravedlnost, blaho a pokoj
pro všechny...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni
Božími syny. Blahoslavení,
kdo jsou pronásledováni pro
spravedlnost, neboť jejich je
nebeské království.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys nám poslal
Vykupitele a přijímáš nás za
své syny a dcery; pohlédni na
nás s otcovskou láskou a dej,
aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a
věčného dědictví. Skrze Tvého
Syna...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Nasytil jsi nás, Bože,
chlebem, který v nás živí
lásku; prosíme Tě: ať nám
tento pokrm dává sílu,
abychom Tě milovali a sloužili
Ti ve svých bratřích. Skrze
Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, původce pravé
zbožnosti a pokoje, dej, ať
společné slavení Kristovy
oběti je projevem naší
opravdové úcty k Tobě a
upevňuje naši vzájemnou
lásku. Skrze Krista, našeho
Pána.

A – Mt 16, 21 – 27 (První předpověď
utrpení; O následování - o kříži…)
B – Mk 7, 1 – 8. 14 – 15. 21 – 23 (Tradice
otců…)
C – L 14, 1. 7 – 14 (O hostinách)
Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

Preface: (II. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Vděčně Tě chválíme, Bože, za
Tvého Syna, který nás vede do

23. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Jsi spravedlivý, Hospodine,
a správné je Tvé rozhodnutí;
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Království, jehož Ty jsi
Panovníkem. Tobě nyní i po
věky chceme vzdávat svůj
hold a se všemi zástupy
společně zpívat: Svatý...

Vstupní antifona:
D: Pane, uděl pokoj těm, kdo
v Tebe doufají, aby se ukázalo,
že
Tvoji
proroci
jsou
věrohodní. Vyslyš prosby
svého lidu.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Já jsem světlo světa, praví
Pán; kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale
bude mít světlo života.

Kyrie (tužby):
2. Za církev, která má být
předpolím Božího Království...
3. Za naši bohosloveckou
fakultu, za její učitele i žáky za jejich věrnost...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Tys poslal svého
milovaného Syna, aby Tvým
slovem
a
svátostným
pokrmem sytil a živil Tvůj lid;
dej, ať nás přijímání těchto
jeho darů přivádí k trvalé
účasti na jeho životě. Neboť
on s Tebou žije a kraluje na
věky věků.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys všechno stvořil a
všechno řídíš; ujmi se nás, ať
poznáme Tvou moc a dobrotu,
a dej nám sílu, abychom Ti
mohli sloužit nerozděleným
srdcem. Prosíme o to skrze
Tvého Syna...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, vyslyš naše prosby a
přijmi dary svého lidu; a co
každý z nás přináší k poctě
Tvého jména, ať prospěje ke
spáse všech. Skrze Krista,
našeho Pána.

A – Mt 18, 15 – 20 (o bratrském
napomínání; O moci církve – klíče...)
B – Mk 7, 31 – 37 (Uzdravení
hluchoněmého)
C – L 14, 25 – 33 (O rozhodnutí pro
Krista)

Preface: (II. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Vděčně Tě chválíme, Bože, za
Tvého Syna, který nás vede do

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

24. neděle mezidobí
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Království, jehož Ty jsi
Panovníkem. Tobě nyní i po
věky chceme vzdávat svůj
hold a se všemi zástupy
společně zpívat: Svatý...
Antifona
(výzva):
D: Kalich
žehnáme,
Kristově;
lámeme,
Kristově.

k

25. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Pán praví: Spása lidu jsem
já. Budou-li ke mně volat
v jakémkoli soužení, vyslyším
je a budu jejich Pán navěky.

přijímání

požehnání,
je účast
a chléb,
je účast

který
v krvi
který
v těle

Kyrie (tužby):
2. Za svou pozemskou vlast,
abychom v ní všichni mohli
důstojně žít...
3. Za požehnání Zemi, kterou
Bůh stvořil - aby poskytovala
všemu lidstvu obživu...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D:
Mocným
působením
svátostného pokrmu ovládni,
Bože, celé naše nitro, aby
v nás nepřevládlo naše lidské
smýšlení, nýbrž božská síla
této svátosti. Skrze Krista,
našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys nám uložil,
abychom milovali Tebe a
bližního, neboť v tom je smysl
a naplnění všech ustanovení
posvátného Zákona; dej nám
sílu, abychom zachovávali Tvá
přikázání, naplnili je láskou, a
tak vešli do věčného života.
Prosíme o to skrze Tvého
Syna...

A – Mt 18, 21 – 35 (O odpuštění;
Podobenství
o
nemilosrdném
služebníku)
B – Mk 8, 27 – 35 (Petrovo vyznání;
Předpověď utrpení; Následování...)
C – L 15, 1 – 32 (Podobenství o ztracené
ovci a ztraceném penízi)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, přijmi dary svého
lidu a učiň svou mocí, ať jsou
skutečně tím, co o nich
s oddaností víry vyznáváme.
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

Preface: (II. CČSH 2004)
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3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Vděčně Tě chválíme, Bože, za
Tvého Syna, který nás vede do
Království, jehož Ty jsi
Panovníkem. Tobě nyní i po
věky chceme vzdávat svůj
hold a se všemi zástupy
společně zpívat: Svatý...

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

26. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Všechno, co jsi nám učinil,
Bože, v pravdivém soudu jsi
učinil. Zhřešili jsme totiž a
neposlouchali
jsme
Tvá
přikázání. Ale dej slávu svému
jménu a jednej s námi podle
množství
svého
milosrdenství.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Já jsem dobrý Pastýř, praví
Pán, znám své ovce a moje
ovce znají mne.

Kyrie (tužby):
2.
Abychom
dovedli
hospodařit se svými životními
dary...
3. Za naši víru a poslušnost –
ve
sboru,
doma
i
každodenním životě...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty obnovuješ naše
síly
svými
svátostmi;
pozvedej nás neustále svou
pomocí, abychom vytrvalou
spoluprací s Tvou milostí
směřovali ke spáse. Skrze
Krista, našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty ukazuješ svou
všemohoucnost nejvíce tím,
že
se
smilováváš
a
nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí,
abychom vytrvale usilovali o
dosažení toho, co nám slibuješ
– a došli nebeské slávy.
Prosíme o to skrze Tvého
Syna...

A – Mt 20, 1 – 16 (Podobenství o
dělnících na vinici)
B – Mk 9, 30 – 37 (Druhá předpověď
utrpení; Spor o prvenství)
C – L 16, 1 – 13 (Podobenství o
nepoctivém správci; O majetku...)
Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)

Modlitba nad dary (secreta):
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A – Mt 21, 28 – 32 (O dvou synech...)
B – Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48 (nebraňte
mu, kdo není proti nám…; Varování
před svody...)
C – L 16, 19 – 31 (Boháč a Lazar...)

D: Milosrdný Bože, přijmi naši
účast na Kristově oběti, v níž
se nám otvírá pramen
veškerého požehnání. Skrze
Krista, našeho Pána.

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Preface: (II. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Vděčně Tě chválíme, Bože, za
Tvého Syna, který nás vede do
Království, jehož Ty jsi
Panovníkem. Tobě nyní i po
věky chceme vzdávat svůj
hold a se všemi zástupy
společně zpívat: Svatý...

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

27. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Bože, v Tvé moci je
všechno a nikdo nemůže
odporovat Tvé vůli. Tys učinil
nebe i zemi a vše, co je pod
nebem. Ty jsi Pán všeho
tvorstva.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Pamatuj na své slovo
svému služebníku, Pane,
kterým jsi mi dal naději. To je
má útěcha v mé bídě.

Kyrie (tužby):
2. Za Boží pokoj – ať vládne i
v našich domovech...
3. Za posvěcení manželství, za
věrnost, lásku a pokoru...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, Bože, dej, ať
nás toto přijímání obnoví, a
když slavením Kristovy oběti
zvěstujeme jeho smrt, ať jsme
připraveni spolu s ním i trpět
– abychom měli také podíl na
jeho slávě. Neboť on s Tebou
žije a kraluje na věky věků.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí Bože, náš
nebeský Otče, Ty ve své
štědrosti dáváš prosícím více,
než si zasluhují a žádají;
smiluj se nad námi, zbav nás
všeho, co tíží naše svědomí - a
daruj nám i to, oč se ani
neodvažujeme prosit. Skrze
Tvého Syna...
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Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, dary, které Ti
přinášíme
podle
Tvého
ustanovení; a když konáme
službu, kterou jsi nám uložil, a
máme účast na Kristově oběti,
dokonej naše posvěcení a
vykoupení.
Skrze
Krista,
našeho Pána.

naším pokrmem, přetváří nás
stále víc a více k své podobě.
Neboť on s Tebou žije a
kraluje na věky věků.
A – Mt 21, 33 – 43 (Podobenství o zlých
vinařích)
B – Mk 10, 2 – 16 (O manželství a
rozluce; Ježíš a děti…)
C – L 17, 5 – 10 (Výrok o síle víry; O
postavení služebníka)

Preface: (II. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Vděčně Tě chválíme, Bože, za
Tvého Syna, který nás vede do
Království, jehož Ty jsi
Panovníkem. Tobě nyní i po
věky chceme vzdávat svůj
hold a se všemi zástupy
společně zpívat: Svatý...

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

28. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D:
Budeš-li
uchovávat
v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí? Ale u Tebe
je odpuštění, Bože.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Je to jeden chléb, a proto
my – i když je nás mnoho –
tvoříme jedno tělo, neboť
všichni máme účast v tom
jednom chlebě.

Kyrie (tužby):
2. Za toto město (vesnici), za
všechny země světa – i za ty,
kdo podle víry v nich žijí...
3. Za příznivé počasí, za
hojnost plodů zemských a za
pokojné časy...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Všemohoucí Bože, Ty nás
sytíš a vnitřně obnovuješ
svátostí Těla a Krve svého
Syna; dej, ať ten, který se stal

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Prosíme Tě, Bože, dej nám
svou milost, aby nás vždycky
předcházela a provázela – a
stále nás vedla ke konání
dobra. Skrze Tvého Syna...
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Prosíme o to skrze Tvého
Syna…

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, modlitby a
dary svého lidu a dej nám
ducha
pravé
zbožnosti,
abychom byli celým svým
životem spojeni s Kristovou
obětí a došli do nebeské slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.

A – Mt 22, 1 – 14 (Podobenství o
hostině)
B – Mk 10, 17 – 30 (Bohatý muž; O
majetku)
C – L 17, 11 – 19 (Uzdravení deseti
malomocných)
Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Preface: (II. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Vděčně Tě chválíme, Bože, za
Tvého Syna, který nás vede do
Království, jehož Ty jsi
Panovníkem. Tobě nyní i po
věky chceme vzdávat svůj
hold a se všemi zástupy
společně zpívat: Svatý...

Kyrie vzaty z liturgie sv. Jana Zlatoústého
z Velké ektenie.

29. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Volám k Tobě, protože mě
vyslyšíš, Bože, popřej mi
sluchu, slyš mé slovo! Opatruj
mě jako zřítelnici oka, do
stínu svých perutí mě ukryj.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Mocní strádají a hynou
hlady, nic nechybí těm, kdo
hledají Hospodina.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Všemohoucí Bože, od Tebe
máme všechno dobré a
v Tvých rukou je celý náš
život; dej, ať chceme vždycky
to, co chceš Ty – a ať Ti
sloužíme s upřímným srdcem.

Kyrie (tužby):
2. Za poctivost, sebekázeň a
dobrou vůli…
3. Za ty, kdo mají nedostatek
odvahy hledat pravdu a
zastávat spravedlnost...
Vstupní modlitba (kolekta):
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D: Všemohoucí Bože, od Tebe
máme všechno dobré a v
Tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co
chceš Ty - a ať Ti sloužíme
s upřímným srdcem. Prosíme
o to skrze Tvého Syna…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Syn člověka přišel, aby dal
svůj život jako výkupné za
všechny.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, Bože, dej, ať
nám přijímání nebeského
pokrmu pomáhá, abychom
správně
užívali
věcí
pomíjejících a celým srdcem
toužili po tom, co je věčné.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přispěj nám, Bože, na
pomoc, ať konáme tuto službu
s vnitřní
opravdovostí
a
ochotou, aby nás oběť, na
které máme účast, očistila a
obnovila.
Skrze Krista,
našeho Pána.

A – Mt 22, 15 - 21 (Spor o daň císaři)
B – Mk 10, 35 – 45 (Žádost
Zebedeových)
C – L 18, 1 – 8 (O soudci a vdově)

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Neboť Ty jsi Stvořitel všeho:
celý Vesmír má v Tobě
počátek a ve Tvých rukou je
všechen čas. Člověka jsi
stvořil k svému obrazu a
svěřil mu nesmírnost světa,
aby
vládl
nade
vším
tvorstvem a ve všem Tě
velebil a oslavoval skrze
našeho Pána, Ježíše Krista. A
proto Ti děkujeme a s celým
Vesmírem a všemi nebeskými
zástupy hlásáme Tvé veliké
skutky a voláme: Svatý…

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992
Preface pro mezidobí (5. katolická)

30. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Ze srdce ať se radují, kdo
hledají Hospodina. Uvažujte o
Hospodinu a jeho moci,
hledejte vždy jeho tvář!
Kyrie (tužby):
2. Za naději těm, kdo se cítí
bezmocní…
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3. Za Boží žehnání poctivému
úsilí o nápravu lidských
poměrů a o rozvoj dobrých
podmínek života...

nebeskými zástupy radostně
voláme: Svatý…
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Budeme jásat nad pomocí
Páně,
budeme
oslavovat
jméno svého Boha.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
rozmnož naši víru, naději a
lásku, ať s radostí plníme, co
přikazuješ - aby se na nás
splnilo, co slibuješ. Prosíme o
to skrze Tvého Syna…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, Bože, dej, ať
v nás Tvé svátosti působí
milost, kterou obsahují abychom v plné míře obdrželi
to, co konáme svátostným
znamením.
Skrze
Krista,
našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, dary, které
klademe na Tvůj oltář;
pohlédni na ně a posvěť je,
aby naše služba směřovala
k Tvé oslavě. Skrze Krista,
našeho Pána.

A – Mt 22, 34 – 40 (Největší přikázání)
B – Mk 10, 46 – 52 (Uzdravení slepého
Bartimea)
C – L 18, 9 – 14 (O farizeu a celníkovi)

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Neboť Tys tak miloval svět,
žes k naší spáse poslal svého
jediného Syna:
stal se
člověkem, žil náš život a
podobal se nám ve všem,
kromě hříchu, a co jsme
neposlušností ztratili, on nám
svou poslušností vrátil; a Ty
v nás miluješ, co jsi miloval
v něm. Skrze něho Tě, Bože,
chválíme
a
se
všemi

Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992
Preface pro mezidobí (7. katolická)

31. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Neopouštěj mě, Hospodine,
Bože můj, nevzdaluj se ode
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mě! Pospěš mi na pomoc,
Pane, má spáso!

Tvoje spravedlnost. Chceme
oslavovat Tvé jméno, dokud
budeme živi. Se všemi
nebeskými zástupy zpíváme
píseň o Tvé slávě a voláme:
Svatý…

Kyrie (tužby):
2. Za to, aby nás milost
Kristova přenesla i přes práh
jeho soudu…
3. Za Boží lásku, milost a
odpuštění pro naše zemřelé...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Jako mne poslal živý Otec, a
já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí
mne, bude žít ze mne.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí a milosrdný
Bože, Ty nám dáváš všechnu
potřebnou milost, abychom Ti
mohli správně a věrně sloužit;
zbav nás všeho, co nám brání
v plnění
tohoto
našeho
poslání – ať bezpečně
směřujeme k svému cíli a
splní se na nás Tvá zaslíbení.
Prosíme o to skrze Tvého
Syna…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Rozmnož v nás, Bože,
působení
své
milosti,
abychom
v síle
tohoto
pokrmu, kterým jsi nás
nasytil, došli do nebeské
slávy. Skrze Krista, našeho
Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Posvěť, Bože, tyto dary,
přijmi je jako oběť čistou a
dej, ať se pro nás stanou
zdrojem Tvého milosrdenství.
Skrze Krista, našeho Pána.

A – Mt 23, 1 – 12 (Varování před
zákoníky)
B – Mk 12, 28b – 34 (Největší přikázání)
C – L 19, 1 – 10 (Zacheus)
Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

Preface: (III. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Požehnaný jsi, náš Bože, a
hodný věčného velebení.
Požehnaný je Tvůj soud a

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992 a
Liturgie CČSH 2004
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D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Požehnaný jsi, náš Bože, a
hodný věčného velebení.
Požehnaný je Tvůj soud a
Tvoje spravedlnost. Chceme
oslavovat Tvé jméno, dokud
budeme živi. Se všemi
nebeskými zástupy zpíváme
píseň o Tvé slávě a voláme:
Svatý…

32. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Kéž pronikne k Tobě má
modlitba, nakloň svůj sluch
k mému volání, Hospodine!
Kyrie (tužby):
2. Za všechen Kristův lid: aby
rád vyhledával společenství
s Bohem,
oslavoval
jeho
jméno, vzýval a uctíval jej
chvalozpěvy – a tak neustále
přijímal dary jeho blízkosti…
3. Za všechny země světa,
města,
osady
a
lidské
příbytky...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hospodin jest můj Pastýř,
nebudu míti nedostatku. Na
pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodí.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí a milosrdný
Bože, dej nám sílu překonávat
všechno, co se nám staví do
cesty, ať Ti můžeme bez
vnitřních i vnějších překážek
svobodně sloužit. Prosíme o
to skrze Tvého Syna…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Děkujeme Ti, Bože, za tento
svátostný pokrm a prosíme
Tě: dej, ať nás Tvůj svatý
Duch neustále obnovuje silou
působící
ve
svátostech,
abychom Ti zůstali upřímně
oddáni. Skrze Krista, našeho
Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Shlédni, Bože, na dary,
které klademe na oltář, a dej,
ať památku utrpení Tvého
Syna
slavíme
s vnitřní
usebraností
a
oddanou
zbožností.
Skrze
Krista,
našeho Pána.

A – Mt 25, 1 – 13 (O deseti družičkách)
B – Mk 12, 38 – 44 (Varování před
zákoníky; Dar vdovy…)
C – L 20, 27 – 38 (Spor o vzkříšení)

Preface: (III. CČSH 2004)
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Církev jako živé Tělo Kristovo zvěstuje v
čase po Duchu svatém s těmito důrazy
svého zvěstování:
1. Evangelium (do konce srpna)
2. Boží vládu (měsíce září a říjen)
3. Poslední věci (1. listopad až Advent)

životem sloužit. Skrze Tvého
Syna…
Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, přicházíme k oltáři se
svými dary, abychom měli
účast na Kristově oběti - a
prosíme Tě: dej, ať nás tato
služba přivádí blíž k Tobě a
připravuje nás na to, že Tě
máme věčně chválit v nebi.
Skrze Krista, našeho Pána.

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

33. neděle mezidobí
Vstupní antifona:
D: Úmysly, které já mám,
směřují k pokoji, ne k trápení,
praví Pán. Budete mě vzývat a
já vás vyslyším a shromáždím
vás ze všech míst, kamkoli
jsem vás rozptýlil.

Preface: (III. CČSH 2004)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Požehnaný jsi, náš Bože, a
hodný věčného velebení.
Požehnaný je Tvůj soud a
Tvoje spravedlnost. Chceme
oslavovat Tvé jméno, dokud
budeme živi. Se všemi
nebeskými zástupy zpíváme
píseň o Tvé slávě a voláme:
Svatý…

Kyrie (tužby):
2. Za blízké i vzdálené, za
všechna příští pokolení a za
dobrou
budoucnost
pro
všechno lidstvo…
3. Za bdělost, abychom
s bedry
přepásanými
a
lampami hořícími očekávali
Boží soud a jeho Království,
jemuž nebude konce...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Mé štěstí je být nablízku
Bohu, mít útočiště v Pánu.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Věčný Bože, Ty jsi původce
všeho dobra; vyslyš naše
prosby a dej, ať služba Tobě je
naší stálou radostí, neboť
opravdové štěstí člověka je
v tom, že Ti může celým svým

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Slavili jsme, Bože, památku
smrti a vzkříšení Tvého Syna,
jak nám to on sám přikázal, a
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přijali jsme jeho samého,
obětovaného za spásu světa;
dej, ať roste naše láska k Tobě
i lidem, abychom Krista
následovali. Neboť on s Tebou
žije a kraluje na věky věků.

3. Abychom všechno své
smýšlení podřizovali jeho
svrchovanosti…
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí, věčný Bože,
Tys dal svému milovanému
Synu všechnu moc na nebi i
na zemi, aby byl Králem všeho
tvorstva; dej, ať celý svět,
vysvobozený
Kristem
z otroctví hříchu, poznává
Tvou slávu, věrně Ti slouží a
ustavičně Tě chválí. Skrze
Tvého Syna…

A – Mt 25, 14 – 30 (O hřivnách)
B – Mk 13, 24 – 32 (Příchod Syna
člověka; fíkovník, výzva k bdělosti…)
C – L 21, 5 – 19 (Předpověď zkázy
chrámu; Počátek běd…)
Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

34. neděle mezidobí
Den Bible
(Ježíše Krista Krále)
Neděle uzavírá církevní (liturgický)
rok. Zvěst církve a Písma svatého –
Bible, tak končí zvěstí o pravém
láskyplném vládci a králi světa, jímž je
Kristus. Slovy starobylého chvalozpěvu
církve: „Neboť Ty jediný jsi Svatý, Ty
jediný jsi Pán, Ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě
Boha Otce…“

Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, naši účast na
Kristově oběti a dej, ať ten,
který umřel na kříži za spásu
celého světa, udělí všem
národům dar jednoty a
pokoje. Skrze Krista, našeho
Pána.

Vstupní antifona:
D: Beránek, který byl zabit, si
zaslouží, aby přijal moc,
bohatství, moudrost, sílu a
čest. Jemu buď sláva a vláda
na věčné věky!

Preface:
(použít prefaci od dr. K. Farského pro
liturgické mezidobí z ordinaria)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Hospodin jako král bude
vládnout věčně. Hospodin dá
požehnání a pokoj svému lidu.

Kyrie (tužby):
2. Za všechny zemdlené, za
zkoušené nemocemi, stářím,
osamocením, nevděkem - a za
ty, kdo trpí pro spravedlnost a
pro Evangelium…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty nás sytíš chlebem
života a voláš nás, abychom
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D: Bože, Ty si z nás jako
z živých kamenů buduješ svůj
duchovní chrám; rozmnož ve
své církvi působení svého
Ducha, aby Tvůj věrný lid
dorůstal do plnosti, kterou
bude mít u Tebe v nebi. Skrze
Tvého Syna…

věrně sloužili Kristu, Králi
nebe i země; pomáhej nám, ať
v této službě vytrváme až do
konce, abychom mohli spolu
s ním věčně žít v Nebeském
králov-ství. Neboť on s Tebou
žije a kraluje na věky věků.
A – Mt 25, 31 – 46 (O posledním soudu)
B – J 18, 33b – 37 (ty jsi král židovský?)
C – L 23, 35 – 43 (když jsi židovský král,
zachraň sám sebe…)

Modlitba nad dary (secreta):
D: Prosíme Tě, Bože, dej, ať
tam, kde se Tvůj lid
shromažďuje k účasti na
Kristově oběti, Tvé svátosti
účinně
působí
a
naše
modlitby jsou vyslyšeny.
Skrze Krista, našeho Pána.

Kyrie vzaty z Malého misálu CČSH 1992

Den vzniku CČSH
(Zrod církve husitské)

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Neboť Ty nám dáváš všechno
dobré, jsi vždycky a všude
s námi a ustavičně nám
pomáháš; Ty přebýváš ve své
církvi a stále ji posvěcuješ,
aby Ti opravdovým životem
vydávala svědectví. Ona je
dům modlitby a chrám Tvého
svatého
Ducha,
nevěsta
Kristova a matka, radující se
ze svých dětí – ona zdědí
slávu Tvého Království. A

8. ledna 1920

Vstupní antifona:
D: Uviděl jsem svaté město,
nový Jeruzalém, jak sestupuje
z nebe od Boha;
bylo vystrojeno jako nevěsta
okrášlená pro svého ženicha.
Kyrie (tužby):
2. Za mír všech národů, za
svornou práci všech církví i
všech lidí dobré vůle…
3. Za naši husitskou církev,
aby
byla
požehnaným
duchovním domovem…
Vstupní modlitba (kolekta):
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Volba textů je vzata ze svátku Posvěcení
lateránské baziliky, zbudované již
císařem Konstantinem. Vlastní Boží
stavbou a chrámem však máme být my
sami.
Případná jiná volba textů je doporučena
z kazatelských cyklů CČSH (lekcionářů).
Z nich jsou i uvedené další texty - zde
např. od Vl. Kubáče.

proto Tě společně chválíme a
se všemi nebeskými zástupy
voláme: Svatý…
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Staňte se živými kameny
pro duchovní chrám.

„Církev československá je nám dnes
útočištěm. V ní nacházíme všecko
potěšení víry, naděje a lásky. Zde máme
všechno doma, zde je Bůh s námi, v nás
a mezi námi, zde máme všechny
svátosti, kde je milost Boží zobrazená
krásnými slovy; kde se všichni společně
modlíme, pracujeme a hospodaříme a
kde mezi námi nikdo není větší než ten
druhý, jedině Bůh Otec, Syn a Duch
svatý.“
(př. ze slovenštiny, N.Y. 1927)

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Tys nám dal v církvi
předobraz nebeského Jeruzaléma a svátostným pokrmem
nás posiluješ, abychom Ti v ní
věrně sloužili a společně
kráčeli cestou, která vede
k Tobě; prosíme Tě, učiň nás
chrámem své milosti a doveď
nás do příbytku své slávy.
Skrze Krista, našeho Pána.
Při mši ve vzpomínkách na zesnulé
(memento) je vhodné vzpomenout
zakladatele CČSH – zvláště prvního
patriarchu K. Farského, místních
prvních farářů a obětavých věřících.

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Ez 47, 1 – 2. 8 – 9. 12 (z chrámu
vychází životodárný opramen)
2. Čtení: 1 K 3, 9b – 11. 16 – 17 (jste Boží
stavba…)
Evangelium: J 2, 13 – 22 (očištění
chrámu)

Další texty mohou být:
1. Čtení: Ez 37, 1 – 4 (údolí suchých
kostí)
2. Čtení: Zj 3, 1 – 3 (list do Sard)
Evangelium: Mk 13, 32 – 37 (výzva
k bdělosti)

94

2. Za dar odvahy a síly k
následování Krista po vzoru
Mistra Jana Rokycany...
3. Za hledání cest a smíření
mezi křesťany a všemi lidmi...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys naplnil svatého
muže husitského arcibiskupa
Jana Rokycanu, touhou po
spáse duší a posiloval jsi ho,
aby svou věrnost Kristu
potvrdil statečným vyznáním
a přiznáním se ke svému
milovanému učiteli Mistru
Janu Husovi. Pro věrnost
zakusil hořkost a těžkosti. Kéž
jeho statečné vyznání posiluje
naše biskupy - a nás všechny,
abychom svědomitě konali
svou službu. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Svátek
Mistra Jana Rokycany
arcibiskupa a vyznavače

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, připomínáme si
statečného pastýře dávné
husitské církve, která Ti
toužila být věrna, a prosíme
Tě: přijmi tyto dary a naplň
nás jeho duchem, abychom ve
štěstí i protivenství celým
svým životem směřovali k
Tobě. Skrze Krista, našeho
Pána.

(22. února 1471 +)

Vstupní antifona:
D: Každý velekněz je brán z
lidu a bývá ustanoven pro lid
v jeho záležitostech u Boha,
aby podával dary a oběti za
hříchy.
Kyrie (tužby):
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arcibiskupa Jana Rokycany ať
nás povzbudí, abychom přes
všechny
překážky
věrně
vydávali svědectví evangeliu.
Skrze Krista, našeho Pána.

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho jsi dal své církvi
svatého muže Jana Rokycanu,
aby pro ni žil, aby ji vyučoval
slovem i příkladem, aby ji
pomáhal svou modlitbou. A
proto Tě společně s ním a se
všemi nebeskými zástupy
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý...

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Ž 69 (Zachraň mě...)
2. Čtení: Ř 8, 31b – 39 (Bůh s námi...)
Evangelium: Mt 10, 17 – 22 (Mějte se na
pozoru před lidmi! Budou vás vodit
před vladaře...)
1. Čtení: Sk 13, 46 – 49 (světlo
pohanům)
2. Čtení: Ko 1, 24 – 29; 2, 4 – 8 (teď sice
pro vás trpím, ale raduji se z toho...)
Evangelium: J 10, 11 – 16 (dobrý pastýř
dává za ovce svůj život...)

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Dostanete sílu Ducha
svatého a budete mými
svědky doma, ve své vlasti a
až na konec země.

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Prosíme Tě, Bože, dej, ať
svátost
Večeře
Páně,
Eucharistie,
kterou
jsme
přijali, oživí v nás ducha
statečnosti a vytrvalosti - a
příklad
husitského
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D: Shromáždi nás, Bože, ze
všech
národů,
abychom
chválili Tvé jméno.
Kyrie (tužby):
2. Za českého krále Jiřího,
který toužil po Božím pokoji
pro svou zemi zkoušenou
válkami a nenávistí modleme
se k Hospodinu...
3. Za vlast naši a její
představitele, za pokoj a
spásu všech modleme se k
Hospodinu...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Ty shromažďuješ
rozptýlené
národy,
aby
vytvářely jednotu ve Tvém
milovaném Synu a dosáhly
spásy; dej, ať Tě celé lidstvo
společně chválí v jedné církvi.
Skrze Tvého Syna...
Modlitba nad dary (secreta):
D: Slavíme památku našeho
vykoupení a pokorně Tě,
Bože, prosíme, dej, ať všichni,
které spojuje jeden křest, jsou
jedné mysli a jednoho srdce,
aby mohli slavit oběť Tvého
Syna společně. Neboť on s
Tebou žije a kraluje na věky
věků.

Svátek Jiřího z Poděbrad
(22. březen 1471 +)

Vstupní antifona:
Preface:
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D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky, skrze
našeho Pána, Ježíše Krista.
Skrze něho jsi dal své církvi
moudré a spravedlivé muže,
kteří rozhojňovali pokoj mezi
lidmi a sloužili Tvé pravdě.
A proto Tě společně s anděly
a se všemi nebeskými zástupy
ustavičně chválíme a voláme:
Svatý...

Svátek Mistra Jana Husa
(6. července 1415 +)

Vstupní antifona:
D: Hospodin jest můj pastýř,
nebudu míti nedostatku. Na
pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodí.
Duši mou očerstvuje; vodí
mne
po
stezkách
spravedlnosti pro jméno své.
Byť mi se dostalo dostalo jíti
přes údolí stínu smrti,
nebuduť se báti zlého, nebo
Ty se mnou jsi; prut Tvůj a hůl
Tvá, toť mne potěšuje.

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Je to jeden chléb, a proto
my, i když je nás mnoho,
tvoříme jedno tělo, neboť
všichni máme účast na tom
jednom chlebě.

(Ž 23 Kralická)

Kyrie (tužby):
2. Za dar odvahy a síly k
následování Krista po vzoru
Mistra Jana Husa...
3. Za milost moci se nazývat
Husovými bratry a sestrami...

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Ty chceš, abychom
měli účast na jednom chlebě a
tvořili
v
Kristu
jedno
společenství; vyslyš modlitby
své církve a všechny naplňuj
pokojem a veď k jednotě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys vyvolil kněze a
mučedníka Mistra Jana Husa,
aby nám byl příkladem víry a
života; nauč nás žít podle jeho
příkladu. Ať milujeme i naše
nepřátele, a tak následujeme
svatého muže Mistra Jana
Husa, modlícího se za ty, kdo
ho odsuzovali. Prosíme o to
skrze Tvého Syna...

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Iz 2 4 – 5 a král. žalm 72, 1 - 8
2. Čtení: Ř 13, 12 – 14, 1 (snášenlivost...)
Evangelium: J 14, 27 – 31 (pokoj...)
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Modlitba nad dary (secreta):
D: S těmito dary, které
klademe na oltář při výroční
oslavě slavného mučedníka
Mistra Jana Husa, přijmi,
Bože,
i
naše
upřímné
odhodlání
zcela
se
Ti
odevzdat.
Skrze
Krista,
našeho Pána.

Marie, matka Páně
(15. srpen)

Vstupní antifona:
D: Maria řekla: Duše má
velebí Pána a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli, že se
sklonil ke své služebnici
v jejím ponížení. Hle, od této
chvíle budou mne blahoslavit
všechna pokolení, že se mnou
učinil veliké věci ten, který je
mocný. (L 1, 46 – 49)

Preface: (vlastní z ordinaria)
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D:
Ano,
dobrota
a
milosrdenství provázet mě
budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se
budu vracet do nejdelších
časů.
(Ž 23 Ekum.)

Kyrie (tužby):
2. Za dar odvahy a síly k
následování Krista po vzoru
jeho Matky Marie...
3. Za vytrvalost a pokoru…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Děkujeme Ti, Bože, za tento
svátostný pokrm a prosíme
Tě, dej, ať z něho čerpáme sílu
jako Tvůj věrný služebník a
svatý muž Mistr Jan Hus,
abychom Ti vždy a za všech
okolností zůstali věrní. Skrze
Krista, našeho Pána.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
Tys vyvolil svou pokornou
služebnici Marii za Matku
svého jednorozeného Syna – a
pro jeho zásluhy jsi dovršil
její vykoupení a korunoval jsi
ji nebeskou slávou; dej, ať
toužíme
patřit
do
společenství
jejího
Syna,
neboť kde byl on a kde byli
apoštolové, byla i ona.

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Ž 69 (Zachraň mě...)
2. Čtení: Ř 8, 31b – 39 (Bůh s námi...)
Evangelium: Mt 10, 17 – 22 (Mějte se na
pozoru před lidmi! Budou vás vodit
před vladaře...)
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Prosíme o to skrze Tvého
Syna...

miloval, řekl matce: Ženo, hle,
tvůj syn! Potom řekl tomu
učedníkovi: Hle, tvá matka.
V tu hodinu ji onen učedník
(Jan 19, 26 – 27)
přijal k sobě.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, slavíme oběť smíru a
chvály a prosíme Tě: očisti
naše srdce, abychom Tě mohli
- po příkladu Marie, celým
svým životem chválit a
velebit. Skrze Krista, našeho
Pána.

nebo:

D: Všichni se svorně a
vytrvale modlili spolu se
ženami,
s Marií,
matkou
Ježíšovou, a s jeho bratry.
(Sk 1, 14)

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svytý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky – a dnes
abychom Ti děkovali také za
blahoslavenou Matku Páně
Marii. Neboť Tys ji přijal
k sobě, Tys nedopustil, aby
nad ní panovala smrt: Vždyť
ona nám dala Dárce života,
Tvého Syna, Ježíše Krista; ona
je prvotinou Tvé církve a
obrazem její budoucnosti – a
sláva, kterou má u Tebe, je
nám nadějí a útěchou na cestě
k Tobě.
A
proto
se
připojujeme ke zpěvu andělů,
spolu s nimi Tě chválíme a
radostně voláme: Svatý…

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, Tys nám dal účast na
nebeské hostině a připravil jsi
nám v nebi trvalý domov;
pomoz nám překonat všechny
překážky, abychom, tak jako
Marie,
došli
k cíli
své
pozemské pouti. Skrze Krista,
našeho Pána.
Texty mohou být:
1. Čtení: 1 Pa 15, 3 – 4. 15 – 16; 16, 1 - 2
2. Čtení: 1 K 15, 54 – 57 (vzkříšení)
Evangelium: L 11, 27 – 28
(spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší
Boží slovo a zachovávají ho…)
Mešní texty i texty čtení jsou vzaty a
upraveny z katol. misálu pro svátek
Nanebevzetí Panny Marie, připadající na
stejný den jako svátek Marie, Matky
Páně v CČSH.
Karel Farský: Postila 1923
„…památka Mariina je z odporu k církvi
vládnoucí
znevážněna
obzvlášť
v církvích protestantských nemálo, takže
tam o ní v nejlepším případě panuje
blahovolné mlčení… My však zato matce
Páně vyznáváme, jak stojí psáno

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Když Ježíš spatřil matku a
vedle ní učedníka, kterého
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v evangeliu: Blahoslavený život, který
Krista nosil, a prsy, jimiž byl odkojen;
ovšemže, ale nejvíce proto, že je z oněch
blahoslavených, kteří slyší slovo Boží a
ostříhají ho. “

Jan Žižka
(11. říjen 1424 +)

Vstupní antifona:
Když
Makabejský
D:
pozoroval příchod takového
množství,
vyzbrojeného
rozmanitou vý-zbrojí, vztáhl
ruce
k nebi
a
vzýval
Hospodina, který činí divy.
Věděl, že to nezáleží na
zbraních, ale na tom, jak on
usoudí dát vítězství těm, které
uzná za hodné. (2 Mak 15, 21)
Kyrie (tužby):
2. Za to, abychom svou sílu
hledali v našem Pánu...
3. Abychom nezapomínali, že
Boží Syn své věrné neopouští
a že i jejich slabost umí
proměnit v sílu...
Vstupní modlitba (kolekta):
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D: Děkujeme Ti, Hospodine,
za ujištění, že jsme Tvoji a že
nás Tvůj Syn vede cestami
tohoto
života
k věčnosti.
Prosíme, připomínej nám i
nadále, že jsi nám nablízku, že
nás chráníš a že se proto
nemáme čeho bát. Pomáhej
nám, abychom se neuchýlili
z cesty života a došli k tomu
cíli, kde nás chceš mít.
Prosíme o to skrze Tvého
Syna...

zemřel, abychom dosáhli
smíření.
Proto Tě chválíme se všemi
zástupy Tvých svědků a
voláme: Svatý…
Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Vítězství ve válce nezáleží
na množství vojska, sílu dává
( 1 Mak 3, 19)
Nebe.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Děkujeme Ti, Bože, za tento
svátostný pokrm a prosíme
Tě, dej, ať z něho čerpáme
sílu, abychom Ti vždy a za
všech okolností zůstali věrní.
Skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba nad dary (secreta):
D: S těmito dary, které
klademe na oltář, přijmi,
Bože,
i
naše
upřímné
odhodlání
zcela
se
Ti
odevzdat.
Skrze
Krista,
našeho Pána.

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: 1 S 17, 43 – 46 (David a Goliáš)
2. Čtení: Žd 11, 24 – 34 (věrnost předků)
Evangelium: L 13, 22 – 27
(odstupte ode mne všichni, kdo se
dopouštíte bezpráví…)

Preface: (CČSH 2004 postní)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Je spravedlivé Tobě, náš Bože,
každého dne a na každém
místě děkovat ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on nás miloval a vydal
sebe samého za nás. Trpěl a

nebo:
1. Čtení: Iz 26, 1 – 6 (pošlape je noha,
nohy utištěného a kroky slabých…)
2. Čtení: Sd 7, 15 – 23 (Gedeon)
Evangelium: L 12, 4 – 8
(povzbuzení ke statečnému vyznání)
Tužby vzaty z Kazatelského cyklu CČSH
(řada A, B),
Kolekta z Kazatelského cyklu CČSH (A),
Texty z Kazatelského cyklu CČSH (A, B)
K zamyšlení z 1 Mak 2, 33 – 41:
Vyzývali je: „Zanechte odporu! Vyjděte a
učiňte, co nařizuje král, a budete žít!“
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Odpověděli: „Nevyjdeme a neučiníme, co
nařizuje král; ani za nic neposkvrníme
sobotu.“ Vojáci tedy na ně bezodkladně
udeřili, ale oni jim neodpovídali ani
kamenem po nich nehodili ani úkryty
nezatarasili. Říkali si: „Raději všichni
zemřeme ve své bezúhonnosti; nebe i
země jsou svědky, že je to nespravedlivé
vraždění.“ A tak na ně vojáci zaútočili,
přestože byla sobota; zahynuli všichni i
jejich ženy a děti i stáda, téměř tisíc lidí.
Když se to Matitjáš a jeho přátelé
dozvěděli, velmi nad nimi hořekovali.
Ujistili se navzájem: „Jestli všichni
uděláme to, co udělali naši bratří, a
nebudeme s pohany bojovat za svůj
život a za Boží příkazy, co nejdříve nás
vyhladí z povrchu země.“ Toho dne
rozhodli: „Proti každému, kdo proti nám
začne válku, budeme bojovat i v den
sobotní! Nedáme se pobít, abychom jako
naši bratří zemřeli v úkrytech.“
T. G. Masaryk: Světová revoluce
„Problém války a revoluce zajímal mě
dávno a dávno; vždyť je to hlavní
problém mravní – humanita mně nebyla
slovem… motiv je tu i tam různý a motiv
rozhoduje o mravnosti: střílí jeden i
druhý, ale rozdíl je právě v útoku a
v obraně. Když dva dělají stejné, není to
totéž; mechanický čin je stejný, ale
nestejný je úmysl, cíl, mravnost… Jsem si
toho vědom, že člověk z obrany snadno
přejde v útok; je pravda, že držet se
proti útoku přesně jen obrany je těžké,
ale není a nemůže být proti
Chelčickému…
jiného
mravního
pravidla.“

Den svobody, vyhlášení
nezávislosti ČSR 1918
28. října

Vstupní antifona:
D: Ty věrnému osvědčuješ
věrnost, muži dokonalému
svou dokonalost, ryzímu svou
ryzost
osvědčuješ,
s neupřímným se však pouštíš
do zápasu. A lid ponížený
zachraňuješ,
ale
svým

Karel Farský: Postila 1924
„Ano, Kristův stočený provaz má v ruce
Žižkově podobu palcátu a kovaného
cepu…“
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pohledem
povýšené.

ponižuješ

v minulosti z lásky k Tobě
konali a snášeli; a prosíme Tě:
dej, abychom celý ten čas,
který je před námi, prožili ve
spojení s Tebou. Skrze Krista,
našeho Pána.

(1 S 22, 26 – 28)

Kyrie (tužby):
2. Za mír všech národů, za
pokoj,
spravedlnost
a
svornost v naší vlasti, za
sbratření všeho lidstva…
3. Za našeho presidenta
(křestní jméno) a za všechny, kdo
nesou odpovědnost za řízení
věcí veřejných – za moudrost
a požehnání pro ně…

Preface: (CČS - A. Tuháček)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vděčně vzdávali díky.
Tys vysvobodil svůj lid
z ponížení a pozvedl jej ke
slávě a svobodě. A i když jsou
naše slabosti stále před Tvou
tváří, neodvracej od nás svou
lásku. Ty, Pastýři, nenechávej
svůj lid bez ochrany. Utvrzuj
mezi námi lásku a důvěru,
žehnej našemu dílu a pomáhej
v protivenstvích. Hospodine,
Bože našich otců, odvrať od
nás svár, hlad a války – a
k práci a k modlitbě nám
dopřej pokoj.
Chválíme Tě se všemi zástupy
Tvých svědků a voláme:
Svatý…

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tvůj Syn nám ukázal,
že naše pravé občanství je
v nebesích. Jsme však zároveň
občany pozemského státu.
Svou
pozemskou
vlast
přijímáme jako dar i jako úkol
Tebou daný. Tobě však je
třeba dát vše - i sebe, celé své
srdce. Kdo tak činí, ten zná i
své poslání na této zemi;
neboť jen Ty jsi pravým
Vládcem všeho – a Tvé
královské nároky si nesmí
osvojovat nikdo z lidí. I sebevýše postavený člověk má být
jen Tvým služebníkem.
Skrze Tvého Syna…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Ježíš Kristus je stejný včera
i dnes i navěky.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Bože, shromáždili jsme se
s radostí kolem Tvého oltáře a
spolu
s těmito
dary
přinášíme Ti dnes, co jsme
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Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože, jedli jsme z Tvého
stolu a vkládáme v Tebe
všechnu
svou
důvěru;
zůstávej stále s námi a
ochraňuj
nás
v každém
nebezpečí. Prosíme o to skrze
Krista, našeho Pána.
Při mši ve vzpomínkách na zesnulé
(memento) je vhodné vzpomenout na
zakladatele
ČSR
Presidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka a
Presidenta Budovatele Edvarda Beneše.
Texty mohou být:
1. Čtení: Ž 22, 28 – 29 (vždyť Hospodinu
náleží kralovat…)
2. Čtení: Ř 13, 1 – 8 (vztah k veřejné
moci)
Evangelium:
Mk 12, 13 – 17 (spor o daň císaři)
Nebo Mt 22, 15 – 22 (též)
Kyrie vzaty z Liturgie CČSH 2004
Vstupní modlitba (kolekta) vytvořena dle
předlohy Kazatelského cyklu CČSH podle
Ekumenického lekcionáře (řada A)
Preface A. Tuháčka (upravena)
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přijal službu těch, kteří už
došli k cíli své pozemské
pouti; a i na přímluvu našich
bratří a sester, kteří již věčně
žijí u Tebe, dej i nám dojít do
věčného života. Skrze Krista,
našeho Pána.

Mučedníků a svědků
Páně
(Všech svatých – 1. listopadu)

Vstupní antifona:
D: Radujme se všichni o
slavnosti všech mučedníků a
všech svědků Páně - všech
svatých Božích, vždyť z jejich
slávy se radují i andělé a
spolu s nimi chválí Božího
Syna.

Preface:
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude
vzdávali
díky
a
abychom Tě chválili za to, že
ukazuješ svou slávu na svých
věrných. Neboť oni jsou
chloubou Tvé církve a v nich
nám dáváš příklad. Mezi nimi
v nebeském Jeruzalémě je náš
domov, k němuž putujeme
s vírou v našeho Pána, Ježíše
Krista.
Skrze
něho
Tě
společně s nimi chválíme a se
všemi nebeskými zástupy
zpíváme píseň o Tvé slávě a
voláme: Svatý…

Kyrie (tužby):
2. Aby pamatoval na ty, kdo
mu
věrně
sloužili
a
prosazovali
jeho
vládu
v pozemské církvi…
3. Abychom i my žili jako
Kristovi svatí a byli světlem
svému okolí...
Vstupní modlitba (kolekta):
D: Všemohoucí věčný Bože,
Tvoji věrní a svatí jsou pro
nás příkladem a pomáhají
nám na cestě k Tobě; při
dnešní slavnosti si je všechny
společně připomínáme a ve
společenství
s nimi
Tě
prosíme: vyslyš nás a dávej
nám vše, co potřebujeme
k jejich následování. Prosíme
o to skrze Tvého Syna...

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje,
neboť oni budou nazváni
Božími syny. Blahoslavení,
kdo jsou pronásledováni pro
spravedlnost, neboť jejich je
nebeské Království.

Modlitba nad dary (secreta):
D: Shlédni, Bože, na tyto dary,
které dnes klademe na Tvůj
oltář - a přijmi je, jako jsi
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Pavel, stal služebníkem. Proto
se raduji, že nyní trpím za vás
a to, co zbývá do míry utrpení
Kristových, doplňuji svým
utrpením za jeho tělo, tj.
církev.“ (Ko 1, 21 – 24)
Skrze Krista, našeho Pána.
Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Bože nejvýš svatý, jediný
dárce svatosti, provázej nás
svou pomocí, ať v nás Tvá
milost
přináší
užitek,
abychom Ti po celý svůj život
věrně sloužili a od tohoto
stolu
poutníků
došli
k nebeské
hostině
do
společenství všech Tvých
věrných.
Dej, ať se i na nás vyplňuje
Tvé slovo skrze apoštola
Pavla:
„I vás, kteří jste dříve byli
odcizeni a nepřátelští Bohu
svým smýšlením i zlými
skutky, nyní s ním smířil, když
ve svém pozemském těle
podstoupil smrt – aby vás
před Boží tvář přivedl svaté,
neposkvrněné a bez úhony –
pokud ovšem věrně zakotveni
setrváte ve víře a nedáte se
odtrhnout
od
naděje
evangelia, jež jste slyšeli, jež
bylo kázáno všemu stvoření
pod nebem a jehož jsem se já,

Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: Zj. 7, 2 – 4. 9 – 14 (přicházejí
z velikého soužení; vyprali své roucho
v krvi Beránkově…)
2. Čtení: 1 J 3, 1 – 3 (budeme mu
podobní)
Evangelium: Mt 5, 1 – 12a
(Blahoslavení)
Kyrie vzaty z Kazatelského cyklu CČSH podle
Ekumenického lekcionáře (řada A)
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s Tebou, svým stvořitelem a
obnovitelem.
Skrze Tvého Syna…
Modlitba nad dary (secreta):
D: Přijmi, Bože, naši účast na
oběti Tvého Syna; a všechny,
kdo zemřeli ve spojení s ním,
zbav okovů smrti a dej jim
život věčný. Skrze Krista,
našeho Pána.
Preface: (CČSH 2004 postní)
D: Vpravdě je důstojné a
správné, dobré a spasitelné,
svatý Otče, všemohoucí věčný
Bože, abychom Ti vždycky a
všude vzdávali díky.
Je spravedlivé Tobě, náš Bože,
každého dne a na každém
místě děkovat ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on nás miloval a vydal
sebe samého za nás. Trpěl a
zemřel, abychom dosáhli
smíření.
Proto Tě chválíme se všemi
zástupy Tvých svědků a
voláme: Svatý…

Památka zesnulých
(Dušičky – 2. listopadu)

Vstupní antifona:
D: Bůh, který z mrtvých
vzkřísil
Ježíše,
probudí
k životu i naše smrtelné tělo
svým Duchem, který v nás
sídlí.
Kyrie (tužby):
2. Za Boží lásku, milost a
odpuštění pro naše zesnulé…
3. Aby zesnulí ve věčné Boží
paměti zůstávali a Kristus jim
Království nebeské otevřel…

Antifona
k
přijímání
(výzva):
D: Očekáváme jako spasitele
našeho Pána Ježíše Krista. On
přemění naše ubohé tělo, aby
nabylo stejné podoby jako
jeho tělo oslavené.

Vstupní modlitba (kolekta):
D: Bože, Tys vzal svého Syna,
vítěze nad smrtí, do své věčné
slávy; vysvoboď z područí
smrti také všechny naše
zesnulé - aby viděli Tvou
slávu a byli navěky spojeni

108

Modlitba po přijímání
(postcommunio):
D: Spojeni s Kristem účastí na
jeho oběti prosíme, Bože, za
naše zesnulé bratry a sestry,
kteří už na křtu dostali
počátek
věčného
života;
dokonej v nich své dílo a dej
jim plnou účast na věčné
radosti. Buď milosrdný ke
všem zesnulým. Skrze Krista,
našeho Pána.
Při mši se čtou jména vzpomínaných
zesnulých. Liturgická barva je pohřební.
Texty k homilii mohou být:
1. Čtení: 2 Mak 12, 43 – 45 (za mrtvé);
nebo Ž 119, 15 – 20 (na zemi hostem…)
2. Čtení: 1 Te 4, 13 – 14. 17b – 18 (úděl
zesnulých); nebo Sk 9, 36 – 43 (Tabita)
Evangelium: J 5, 24 – 29 (ze smrti do
života)
Kyrie vzaty z Liturgie CČSH 2004
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