
17.ledna sv.Antonína opata, + 356 v Horním Egyptě 

 INTROITUS: (Žalm 36,30-31) Ústa spravedlivého pronášejí moudrost a jeho 

jazyk mluví co je pravé a zákon Boží je v jeho srdci. (Ž tamt.1) Nezáviď zlým a 

nežárli na ty, kdo páchají nepravost V. Sláva Otci i Synu… 

 

Gloria 

 

ORATIO:  Přímluva svatého Antonína, opata, prosíme, Pane, nechť nás doporučí, 

abychom to, čeho nejsme schopni zásluhami, dosáhli jeho pomocí. Skrze Pána 

našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje.  

 

LÉCTIO: z Knihy Sirachovcovy  (45,1-6) 

Byl milý Bohu i lidem, jeho památka je v požehnání. Proslavil ho podobně jako 

svaté, a velkým učinil ho na postrach nepřátel. Slovy jeho příšerné úkazy zkrotil, 

slavným učinil ho před králi. Dal mu přikázání pro svůj národ, a ukázal mu svou 

velebnost. Pro jeho věrnost a tichost si jej zasvětil, vyvolil ho z veškerého lidstva. 

Dopřál mu slyšet Boha, řeč jeho, kázal mu též, aby vstoupil do oblaku. Dále tváří 

v tvář mu dal přikázání, zákon života a osvícení. 

 

GRADUALE: (Žalm 20,4-5) Pane, se sladkým požehnáním jsi mu přišel vstříc, 

vložil jsi mu na jeho hlavu korunu z drahého kamení. V. Žádal život od tebe i dal 

jsi mu dlouhé dny na věky věků. Aleluja, aleluja. V.(Ž.91,13) Spravedlivý pokvete 

jako úalma, poroste jako cedr na Libanonu. Aleluja. 

 

EVANGELIUM: + pokračování sv.Evangelia podle sv.Lukáše   (12,35-40)  

  Za onoho času, řekl Pán Ježíš svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše 

lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze 

svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které 

pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke 

stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci 

nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby 

hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do 

domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 

nenadějete.“ 

 

 OFERTORIUM: (Žalm 20,3a4)  Přání jeho srdce jsi mu udělil, Pane, a žádosti 

jeho rtů jsi mu neodepřel, vložil jsi na jeho hlavu korunu z drahého kamení. 

 

SECRETA:  Prosíme Pane, nechť nám svatý Antonín, opat vyžádá, aby oběti 

položené na svaté oltáře, nám byly ke spáse.  Skrze Pána našeho… 

COMUNIO: (Lukáš 12,42) Věrný a rozvážný služebník, kterého Pán ustanovil 

nad svou čeledí, aby jim dával v čas míru přenice. 

 

POSTCOMMUNIO: Nechť nás Pane ochraňuje s přijetím svátosti svatý Antonín, 

opat a přimlouvá se za nás, abychom napodobili ctnosti života a jeho pomocí 

dosáhli přímluvy.  Skrze Pána našeho Ježíše Krista… 

 

 

 

 

 

 


