
  

 INTROITUS (Ps. 32, 11 et 
19) Cogitatiónes Cordis ejus 
in generatióne et genera-
tiónem: ut éruat a morte áni-
mas eórum et alat eos in fa-
me. (Allelúja, allelúja.) (Ps. ib. 
1) Exsultáte, justi, in Dómino; 
rectos decet collaudátio.  
Glória Patri… 

 
 ORATIO – Deus, qui nobis 
in Corde Fílii tui, nostris vul-
neráto peccátis, infinítos di-
lectiónis thesáuros mise-
ricórditer largíri dignáris: 
concéde, quǽsumus; ut, illi 
devótum pietátis nostræ præ-
stántes obséquium, dignæ 
quoque satisfactiónis exhibe-
ámus offícium. Per eúndem 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
 

LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Ephésios.  Fra-
tres: Mihi, ómnium sanctó-
rum mínimo, data est grátia 
hæc, in géntibus evangelizáre 
investigábiles divítias Christi, 
et illumináre omnes, quæ sit 
dispensátio sacraménti ab-
scónditi a sǽculis in Deo, qui 
ómnia creávit: ut innotéscat 
fefe 

VSTUPNÍ ANTIFONA (Žalm 
32, 11 a 19) Smýšlení jeho 
Srdce jeho jde od pokolení do 
pokolení, aby vytrhl ze smrti 
jejich duše a nakrmil je 
v hladu. (Aleluja, aleluja.) 
(Ž. 32,1) Radujete se, sprave-
dliví, v Pánu. Dobrým pří-
sluší chvála. Sláva Otci… 

 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
nám v Srdci tvého Syna, zra-
něného našimi hříchy, mi-
lostivě uštědřil nekonečné 
poklady své lásky, uděl, 
prosíme, abychom, když mu 
vzdáváme oddaný hold své 
lásky, splnili také svou po-
vinnost hodného zadostiuči-
nění. Skrze téhož Pána naše-
ho Ježíše Krista, Syna tvého, 
jenž s tebou žije. 
 

ČTENÍ z listu sv. Apoštola 
Pavla k Effeským (3, 8-19).  
Bratři! Mně, nejmenšímu ze 
všech věřících, byla dána tato 
milost: zvěstovat pohanům 
nevystižitelné Kristovo bohat-
ství a jasně ukázat (všem), jak 
se (uskutečňuje) ono tajemné 
rozhodnutí. Od věků bylo 
skryté v Bohu, Stvořiteli všeho, 

ANT. K OBĚTOVÁNÍ (Žalm 
68, 21) Potupu a bídu očeká-
valo mé srdce. Čekal jsem, 
kdo by se rmoutil se mnou – 
a nepřišel. Hledal jsem, kdo 
by mne potěšil – a nenalezl  
jsem. 
 
TICHÁ MODLITBA – Po-
hleď, prosíme, Pane, na nevý-
slovnou lásku Srdce svého 
milovaného Syna, aby to, co 
obětujeme, bylo ti příjemným 
darem a shlazením našich 
hříchů. Skrze téhož Krista... 
 
 
ANTIFONA K  PŘIJÍMÁNÍ 
Jeden z vojáků otevřel kopím 
jeho bok, a ihned se vyronila 
krev a voda. 
 
 
 
 
 

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ 
Nechť tvé svaté dary, Pane 
Ježíši, v nás roznítí božský 
žár, abychom, když jsme o-
kusili líbeznost tvého nejslad-
šího Srdce, naučili se pohrdat 
věcmi pozemskými a milo-
vali nebeské. Jenž žiješ a kra-
luješ s Bohem Otcem…  

OFFERTORIUM (Ps. 68, 
21) Impropérium exspectávit 
Cor meum et misériam: et 
sustínui, qui simul mecum 
constristarétur, et non fuit: 
consolántem me quæsívi, et 
non invéni. 
 
SECRETA – Réspice, 
quǽsumus, Dómine, ad 
ineffábilem Cordis dilécti Fílii 
tui caritátem: ut, quod offéri-
mus, sit tibi munus accéptum 
et nostrórum expiátio delictó-
rum. Per éundem… 
 
 
COMMUNIO (Jan 19, 34) 
Unus mílitum láncea latus 
ejus apéruit, et contínuo 
exívit sanguis et aqua. 
 
 
 
 
 

POSTCOMMUNIO  
Prǽbeant nobis, Dómine 
Jesu, divínum tua sancta 
fervórem: quo dulcíssimi 
Cordis tui suavitáte percépta; 
discámus terréna despícere, 
et amáre cæléstia: Qui vivis et 
regnas cum Deo Patre… 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

 PREFACE o nejsvětějším Srdci Páně. 



 

 (Mat. 11, 29) Vezměte na 

sebe mé jho a učte se ode 
mne, neboť jsem mírný a po-
korný Srdcem; a naleznete 
pokoj pro své duše. Aleluja. 
 
EVANGELIUM   
Pokračování sv. Evangelia 
podle Jana (19, 31-37).  
Za onoho času, protože byl 
den příprav, takže mrtvá těla 
nesměla zůstat na kříži přes 
sobotu - tu sobotu totiž byl 
velký svátek - požádali židé 
Piláta, aby byly ukřižovaným 
přeraženy nohy a aby byli 
sňati. Přišli tedy vojáci 
a přerazili kosti prvnímu 
i druhému, kteří s ním byli u-
křižováni. Když však přišli 
k Ježíšovi, viděli, že už je 
mrtvý. Proto mu kosti nepře-
razili, ale jeden z vojáků mu 
kopím probodl bok a hned 
vyšla krev a voda. Ten, který 
to viděl, vydává o tom svě-
dectví a jeho svědectví je pra-
vdivé. On ví, že mluví prav-
du, abyste i vy věřili. To se 
stalo, aby se splnil výrok Pís-
ma: 'Ani kost mu nebude zlo-
mena.' A na jiném místě 
v Písmu se říká: 'Budou hle-
dět na toho, kterého pro-
bodli.' 

nyní se však skrze církev uká-
zala přerozmanitá Boží mou-
drost knížatům a mocnostem 
v nebi. Tak od věčnosti určil, že 
to vykoná skrze našeho Pána 
Krista Ježíše. Protože jsme 
s ním spojeni, smíme s důvě-
rou a volně přistupovat 
(k Bohu), když věříme (v Kris-
ta).  Proto vás prosím, abyste 
neochabovali pro ta moje 
soužení, (která snáším) pro vás. 
Naopak, můžete se tím chlubit! 
Proto klekám na kolena před 
Otcem, od něhož mají původ 
všecky rody na nebi i na zemi, 
(a prosím ho): ať vám ze své 
bohaté božské slávy dá to, že 
ve vás mocně zesílí skrze jeho 
Ducha vnitřní člověk, aby 
Kristus vírou přebýval ve va-
šem srdci, abyste zakořeněni 
a upevněni v lásce byli schopni 
pochopit - jako všichni křes-
ťané - celou tu šířku a délku, 
výšku i hloubku, poznat Kris-
tovu lásku přesahující všechno 
poznání a dosáhnout plné míry 
Božích (darů). 
 

STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 24, 8 
až 9) Sladký a upřímný je 
Pán; proto dává zákon těm, 
kteří na cestě bloudí. Vede 

pokojné ve spravedlnosti, 
mírné učí svým cestám. Ale-
luja, aleluja.  

principátibus et potestátibus 
in cæléstibus per Ecclésiam 
multifórmis sapiéntia Dei, 
secúndum præfinitiónem sæ-
culórum, quam fecit in 
Christo Jesu, Dómino nostro, 
in quo habémus fidúciam et 
accéssum in confidéntia per 
fidem ejus. Hujus rei grátia  
flecto génua mea ad Patrem 
Dómini nostri Jesu Christi, ex 
quo omnis patérnitas in cælis 
et terra nominátur, ut det vo-
bis, secúndum divítias glóriæ 
suæ, virtúte corroborári per 
Spíritum ejus in interiórem 
hóminem, Christum habitáre 
per fidem in córdibus vestris: 
in caritáte radicáti et fundáti, 
ut possítis comprehéndere 
cum ómnibus sanctis, quæ sit 
latitúdo, et longitúdo, et 
sublímitas, et profúndum: 
scire étiam supereminéntem 
sciéntiæ caritátem Christi, ut 
impleámini in omnem plenti-
túdinem Dei. 


GRADUALE (Psalmus 24, 
8-9) Dulcis et rectus Dó-
minus: propter hoc legem da-
bit delinquéntibus in via.  

Díriget mansuétos in judício, 
docébit mites vias suas. 
Allelúja, allelúja.   (Matth. 
11  
 

11, 29) Tóllite jugum meum 
super vos, et díscite a me, 
quia mitis sum et húmilis 
Corde, et inveniétis réquiem 
animábus vestris. Allelúja. 
 
EVANGELIUM   

Sequéntia sancti Evangélii se-
cúndum Joánnem (19, 31-37). 
In illo témpore: Judǽi (quóni-
am Parascéve erat), ut non re-
manérent in cruce córpora 
sábbato (erat enim magnus 
dies ille sábati), rogavérunt 
Pilátum, ut frangeréntur eó-
rum crura, et tolleréntur. Ve-
nérunt ergo mílites: et primi 
quidem fregérunt crura et al-
térius, qui crucifíxus est cum 
eo. Ad Jesum autem cum 
veníssent, ut vidérunt eum 
jam mórtuum, non fregérunt 
ejus crura, sed unus mílitum 
láncea latus ejus apéruit, et 
contínuo exívit sanguis et a-
qua. Et qui vidit, testimóni-
um perhíbuit: et verum est 
testimónium ejus. Et ille scit 
quia vera dicit, ut et vos cre-
dátis. Facta sunt enim hæc ut 
Scriptúra implerétur: Os non 
comminuétis ex eo. Et íterum 
ália Scriptúra dicit: Vidébunt 
in quem transfixérunt. 

 
 


