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2. ledna
Památka svatého Basila Velikého 
a Řehoře Naziánského, biskupů 
a učitelů Církve

3. ledna
Nejsvětějšího Jména Ježíš

17. ledna
Památka svatého Antonína, opata

20. ledna
Svatého Fabiána a Šebestiána, 
mučedníků

21. ledna
Památka svaté Anežky, panny 
a mučednice

24. ledna
Památka svatého Františka Saleského, 
biskupa a učitele Církve
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Antifona k přijímání

Vyhledám své stádce, praví Pán. Ustanovím nad nimi pastýře, 
který je bude pást. Já však, Hospodin, budu jim Bohem.  ..................................
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za všechny.  ..........................................................

Při Ježíšově jménu musí poklednout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí 
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. ..................
Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! ...................

Spravedlivý se rozvine jako palma, vzroste jako libanonský cedr 
zasazený v domě Pána, v chrámových nádvořích našeho Boha.  ......................
Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, 
pak přijď a následuj mě, praví Pán.  .................................................................

Svatí mučedníci … šli v Kristových stopách, z lásky k němu prolili svou krev. 
Nyní se radují společně s Kristem a jejich štěstí potrvá na věky.  ....................
Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán, a já vám odkazuji
královskou vládu, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.  ........

Svatá … zůstala věrná Božímu zákonu; i když jí šlo o život, nezalekla se, 
neboť měla základ na pevné skále.  ...................................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  .........................................................................................................

Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, 
naplnil ho duchem moudrosti a rozumu; oblékl mu roucho slávy.  ...................
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil 
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  .................
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25. ledna
Svátek Obrácení svatého Pavla, 
apoštola

26. ledna
Památka svatého Timoteje a Tita, 
biskupů

28. ledna
Památka svatého Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele Církve

31. ledna
Památka svatého Jana Boska, kněze

5. února
Památka svaté Agáty, panny 
a mučednice

6. února
Památka svatého Pavla Mikiho 
a druhů, mučedníků

10. února
Památka svaté Scholastiky, panny
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Oslavujeme apoštoly, kteří zde na zemi budovali Církev a prolili za ni 
svou krev. Měli podíl na kalichu utrpení Páně a stali se Božími přáteli.  ..........
Již vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli. Vždyť vy znáte 
všechno, co jsem mezi vámi vykonal. Aleluja.  ..................................................

Vyhledám své stádce, praví Pán. Ustanovím nad nimi pastýře, 
který je bude pást. Já však, Hospodin, budu jim Bohem.  .................................
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 
Aleluja, aleluja.  ................................................................................................

Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli 
ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.  ................................
My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost.  ..........................

Nechte děti a nebraňte jim, aby přišly ke mně, neboť takovým patří 
království nebeské.  ...........................................................................................
Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života.  .................................................................................

Svatá … zůstala věrná Božímu zákonu; i když jí šlo o život, nezalekla se, 
neboť měla základ na pevné skále.  ...................................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  .........................................................................................................

Radujme se všichni a oslavujme svaté mučedníky, vždyť z jejich slávy 
se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.  .......................................
Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán, a já vám odkazuji
královskou vládu, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.  ........

Svatá …, nevěsta Kristova, přijala korunu nebeské slávy, 
kterou jí od věků připravil Pán.  .........................................................................
Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu!  ............................................................
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11. února
Panny Marie Lurdské

22. února
Svátek Stolce svatého apoštola Petra

23. února
Památka svatého Polykarpa, 
biskupa a mučedníka

7. března
Památka svaté Perpetuy a Felicity, 
mučednic

19. března
Slavnost svatého Josefa, 
snoubence Panny Marie

25. března
Slavnost Zvěstování Páně
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Zpěv před evangeliem
Antifona k přijímání
Vstupní antifona

K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami 
na zemi; on tak oslavil tvé jméno, že nevymizí tvá chvála z úst lidí.  ................
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože veliké věci na mně 
vykonal mocný.  .................................................................................................

Ty jsi Petr, to je Skála, a na té skále zbuduji svou Církev a pekelné mocnosti 
ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království.  .................................
Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: 
Ty jsi Petr, ty jsi ta Skála, na které zbuduji svou Církev.  ..................................

Svatý … zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, nezalekl se, 
neboť měl základ na pevné skále.  .....................................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  .........................................................................................................

Svatí mučedníci … šli v Kristových stopách, z lásky k němu prolili svou krev.
Nyní se radují společně s Kristem a jejich štěstí potrvá na věky.  ....................
Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán, a já vám odkazuji
královskou vládu, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.  ........

Svatého Josefa ustanovil Pán jako věrného a rozumného správce 
nad svou rodinou.  .............................................................................................
Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Pane, stále tě tam mohou chválit.  .....
Služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána.  ......................................
Spravedlivý se rozvine jako palma, vzroste jako libanonský cedr 
zasazený v domě Pána, v chrámových nádvořích našeho Boha.  ......................
Budou ho provázet má láska i má věrnost, jeho moc poroste v mém jménu.  ....
Josefe, potomku Davidův, neboj se vzít k sobě svou manželku Marii!
Vždyť dítě, které nosí v životě, pochází od Ducha Svatého.  ..............................

Kristus, když přicházel na svět, řekl: Tady jsem, abych splnil, 
Bože, tvou vůli.  .................................................................................................
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a viděli jsme jeho slávu.  .................
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25. března
Slavnost Zvěstování Páně

7. dubna
Památka svatého Jana Křtitele 
de la Salle, kněze

11. dubna
Památka svatého Stanislava, 
biskupa a mučedníka

23. dubna
Svátek svatého Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka

25. dubna
Svátek svatého Marka, evangelisty

29. dubna
Svátek svaté Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky Církve

2. května
Památka svatého Atanáše, 
biskupa a učitele Církve
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Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami.
Aleluja.   ............................................................................................................
Hle, Panna počne a porodí Syna a nazvou ho jménem Emanuel.  ....................

Nechte děti a nebraňte jim, aby přišly ke mně, neboť takovým patří 
království nebeské.  ...........................................................................................
Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,
ale bude mít světlo života.  ................................................................................

Oslavujeme pravého mučedníka, který se nebál, když mu hrozili; 
pro Krista prolil svou krev a za to vešel do nebeské slávy.  ...............................
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán. Kdo zůstává ve mně 
a já v něm, ten nese hojné ovoce.  .....................................................................

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho
záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Aleluja.  .................
Vyšel jsi mu, Pane, vstříc s oblažujícím požehnáním, vsadils mu na hlavu korunu 
z drahých kamenů. O život tě prosil a dals mu předlouhé žití na věky věků.  .......
Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mými svědky doma, 
ve své vlasti a až na konec země. Aleluja.  ........................................................

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.  ...................................................
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 
Aleluja, aleluja.  ................................................................................................

Panny ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je svaté.
Jeho velebnost převyšuje nebe i zemi.  ..............................................................
Ženich přišel a panny, které byly připraveny, vešly s ním na svatbu.  ......................

Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti 
a rozumu; oblékl mu roucho slávy.  ...................................................................
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil 
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  ....................
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3. května
Svátek svatého Filipa a Jakuba, 
apoštolů

4. května
Svatého Floriána, mučedníka

6. května
Památka svatého Jana Sarkandra, 
kněze a mučedníka

8. května
Panny Marie, Prostřednice 
všech milostí

14. května
Svátek svatého Matěje, apoštola

16. května
Svátek svatého Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka

20. května
Památka svatého Klementa 
Marie Hofbauera, kněze
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Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání
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Antifona k přijímání

Velice si vážím tvých přátel, Bože, nezvratné je jejich prvenství.  .....................
Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí. Filipe, tak dlouho jsem s vámi, 
a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Aleluja.  ...........................................

Svatý … zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, nezalekl se, 
neboť měl základ na pevné skále.  ......................................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  ..........................................................................................................

Svatý … zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, nezalekl se, 
neboť měl základ na pevné skále.  ......................................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  ..........................................................................................................

Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami 
na zemi; on tak oslavil tvé jméno, že nevymizí tvá chvála z úst lidí.  ................
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože veliké věci na mně 
vykonal mocný.  .................................................................................................

Já jsem vás vyvolil, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo, 
praví Pán.  ..........................................................................................................
To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. 
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Aleluja.  ........

O tvých přikázáních, Pane, budu mluvit před králi a nebudu se stydět.
Budu se těšit tvými předpisy, které miluji.  .................................................................
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské.  ....................................................................
My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost.  ..........................

Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře.  .....
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za všechny.  ..........................................................
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24. května
Panny Marie, Pomocnice křesťanů

26. května
Památka svatého Filipa Neriho, 
kněze

30. května
Památka (Svátek) svaté Zdislavy

31. května
Svátek Navštívení Panny Marie

1. června
Památka svatého Justina, mučedníka

3. června
Památka svatého Karla Lwangy 
a druhů, mučedníků

5. června
Památka svatého Bonifáce, 
biskupa a mučedníka

11. června
Památka svatého Barnabáše, apoštola
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Kdo je ta, která vychází jako jitřenka? Krásná jako měsíc, 
jasná jako slunce, hrozná jako sešikované vojsko. Aleluja, aleluja.  ....................
Ruka Páně tě posílila, proto budeš velebena na věky. Aleluja, aleluja.  ..................

Pane, ať se tvoji kněží odějí spravedlností a tvoji svatí ať jásají.  
Pro svého služebníka Davida neodmítej od sebe tvář svého Pomazaného.  ......
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 
Aleluja, aleluja.  ................................................................................................

Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům, kráčela po cestě přímé, 
ctila Hospodina.  ...............................................................................................
Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.  ....

Pojďte a slyšte, všichni bohabojní, chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.  ....
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože veliké věci na mně 
vykonal mocný.  .................................................................................................

O tvých přikázáních, Pane, budu mluvit před králi a nebudu se stydět. 
Budu se těšit tvými předpisy, které miluji.  .........................................................
My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost.  ..........................

Radujme se všichni a oslavujme svaté mučedníky, vždyť z jejich slávy 
se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.  .......................................
Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán, a já vám odkazuji
královskou vládu, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.  .........

Svatý … zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, nezalekl se, 
neboť měl základ na pevné skále.  .....................................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  ..........................................................................................................

Oslavujeme apoštoly, kteří zde na zemi budovali Církev a prolili za ni 
svou krev. Měli podíl na kalichu utrpení Páně a stali se Božími přáteli.  ..........
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11. června
Památka svatého Barnabáše, apoštola

13. června
Památka svatého Antonína z Padovy, 
kněze a učitele Církve

19. června
Památka svatého Jana Nepomuckého 
Neumanna, biskupa

21. června
Památka svatého Aloise Gonzagy, 
řeholníka

24. června
Slavnost Narození svatého 
Jana Křtitele
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Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny 
až do skonání tohoto věku.  ................................................................................
Již vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli.
Vždyť vy znáte všechno, co jsem mezi vámi vykonal. Aleluja.  ............................

Radujme se všichni a oslavujme svatého kněze Antonína, 
vždyť z jeho slávy se radují i andělé a spolu s ním chválí Božího Syna.  ...................
Amen, pravím vám: Vy, kteří jste opustili všechno a šli za mnou,
dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný.  ...................................
Pán otevřel jeho ústa uprostřed shromáždění a naplnil jej duchem moudrosti 
a rozumu; rouchem slávy jej přioděl.  .........................................................................
Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny 
až do skonání tohoto věku.  ................................................................................
Spravedlivý se rozvine jako palma, jako libanonský cedr vzroste.  ...................
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil 
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  ......................

Vyhledám své stádce, praví Pán. Ustanovím nad nimi pastýře, 
který je bude pást. Já však, Hospodin, budu jim Bohem.  .................................
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život 
jako výkupné za všechny.  ..................................................................................

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš 
můj úděl. Můj podíl padl do rozkošného kraje, mám velikou radost 
ze svého dědictví!  ..............................................................................................
Amen, pravím vám: Vy, kteří jste opustili všechno a šli za mnou,
dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný.  ...................................

Vystoupil člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel na svědectví, 
aby svědčil o světle, aby připravil Pánu lid pohotový.  ......................................
Spravedlivý se rozvine jako palma, jako libanonský cedr vzroste.  ....................
Z milosrdné lásky našeho Boha navštívil nás ten, který vychází z výsosti.  .......
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28. června
Památka svatého Ireneje, 
biskupa a mučedníka

28. června
Slavnost svatých apoštolů 
Petra a Pavla, vigilie
29. června
Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla

3. července
Svátek svatého Tomáše, apoštola

4. července
Památka svatého Prokopa, opata

5. července
Slavnost svatého Cyrila, mnicha, 
a Metoděje, biskupa

814

818

630
631

632

633

634

635

636

637

638

639

640
641
642

643

626

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

K obětnímu průvodu

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Zpěv před evangeliem
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Svatý … zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, 
nezalekl se, neboť měl základ na pevné skále.  ...................................................
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán. Kdo zůstává ve mně 
a já v něm, ten nese hojné ovoce.  ......................................................................

Petr, první z apoštolů, a Pavel, učitel národů, předali nám Kristovo učení.  .......
Šimone, synu Janův, miluješ mě? Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji.  ......

Oslavujeme apoštoly, kteří zde na zemi budovali Církev a prolili za ni 
svou krev. Měli podíl na kalichu utrpení Páně a stali se Božími přáteli.  ..........
Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: 
Ty jsi Petr, ty jsi ta Skála, na které zbuduji svou Církev.  ..................................
Teď vím najisto, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě Herodovi 
z rukou a z toho ze všeho, nač čekal židovský lid.  .............................................
Ustanovíš je knížaty na celé zemi, Pane; budou pamětliví tvého jména. 
/ Ty jsi Petr, to je Skála, a na té skále zbuduji svou Církev.  ..............................
Ustanovíš je knížaty na celé zemi, Pane; budou pamětliví tvého jména 
u všech budoucích pokolení.  .............................................................................
Ty jsi Petr, to je Skála, a na té skále zbuduji svou Církev.  ................................

Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, 
a uvěřili. Aleluja.  ..............................................................................................
Pohleď na stopy po hřebech a vlož svou ruku do rány v mém boku. 
Nepochybuj a věř!  .............................................................................................

Pán ho vedl do ticha samoty a mluvil k jeho srdci.  ...........................................
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.  ......................
Bůh na něj shlédl s láskou a pro jeho pokoru a skromnost jej pozvedl a povýšil, 
a mnozí ho následovali a chválili Boha.  ...........................................................

Slyšte Slovo vyšlé od Boha, Slovo, jež krmí lidské duše,  Slovo, jež sílí srdce 
i rozum, Slovo, jež vede k poznání Boha.  ..........................................................
Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny 
až do skonání tohoto věku.  ................................................................................
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5. července
Slavnost svatého Cyrila, mnicha, 
a Metoděje, biskupa

11. července
Svátek svatého Benedikta, opata

13. července
Svatého Jindřicha

14. července
Památka (Svátek) 
blahoslaveného Hroznaty, mučedníka

15. července
Památka svatého Bonaventury, 
biskupa a učitele Církve

16. července
Panny Marie Karmelské

644
645

646
647

648

835

641
825

833

667

816

818

826

827

649

650

Antifona k přijímání
Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
K obětnímu průvodu

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Slovo Páně se šířilo po celé krajině.  .................................................................
Pane, ať se tvoji kněží odějí spravedlností a tvoji svatí ať jásají. 
Pro svého služebníka Davida neodmítej od sebe tvář svého Pomazaného.  .....
Jeho kněze oději spásou a jeho svatí budou nadšeně jásat.  ..............................
Obdivuhodný je Bůh ve svých svatých, Bůh Izraelův. On dává moc a sílu 
svému lidu. Bůh buď veleben.  ...........................................................................
Co k vám mluvím ve tmě, řekněte na světle, a co je vám šeptáno do ucha,
hlásejte ze střech! Tak praví Pán.  ......................................................................

Činil, co bylo dobré, správné a spravedlivé před Hospodinem, jeho Bohem. 
A vše, co konal pro službu v domě Božím a pro zákon a přikázání, 
konal s upřímnou oddaností a dílo se mu dařilo.  ..............................................
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.  ......................
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil 
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  ......................

Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, jásají všichni lidé
upřímného srdce.  ..............................................................................................
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník.  ..................................................................................

Blahoslavený Hroznata je opravdu mučedník, neboť se nezalekl hrozeb 
a pro Kristovo jméno prolil svou krev, a proto vešel do nebeské slávy.  .....................
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán. Kdo zůstává ve mně 
a já v něm, ten nese hojné ovoce.  ......................................................................

Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli 
ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.  .................................
My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost.  ..........................

Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šáronu. 
Můj národ uvidí slávu Hospodinovu, vznešenost našeho Boha.  .......................
Maria to všechno zachovávala v srdci a uvažovala o tom.  ...............................
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22. července
Svátek svaté Marie Magdalény

23. července
Svátek svaté Brigity, řeholnice

25. července
Svátek svatého Jakuba, apoštola

26. července
Památka svatého Jáchyma a Anny, 
rodičů Panny Marie

27. července
Památka svatého Gorazda a druhů

29. července
Památka svaté Marty

31. července
Památka svatého Ignáce z Loyoly, 
kněze

676

677

651

830

652

653

654

655
656

645

616

657

658

659

641
607
660

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům, kráčela po cestě přímé, 
ctila Hospodina.  ...............................................................................................
Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.  ....

Radujme se všichni a oslavujme svatou Brigitu, vždyť z její slávy se radují 
i andělé a spolu s ní chválí Božího Syna.  ..................................................................
Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu!  ...........................................................

Když Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl Jakuba, 
syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak spravují sítě; a povolal je.  .......................
Pili z kalicha Páně a stali se Božími přáteli.  .....................................................

Chvalme rodiče Matky Boží, Jáchyma a Annu, neboť Hospodin 
jim dal požehnání pro všechny národy.  .............................................................
Očekávali potěšení Izraele a Duch Svatý byl s nimi.  ........................................
Přijali požehnání od Hospodina a odměnu od Boha, svého Spasitele.  .............

Pane, ať se tvoji kněží odějí spravedlností a tvoji svatí ať jásají. 
Pro svého služebníka Davida neodmítej od sebe tvář svého Pomazaného.  ........
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 
Aleluja, aleluja.  ................................................................................................

Ježíš přišel do jedné vesnice a tam ho přijala do svého domu 
žena jménem Marta.  .........................................................................................
Marta řekla Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na zem.  ....................

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi 
i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.  ....
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.  ......................
Budou ho provázet má láska i má věrnost, jeho moc poroste v mém jménu.  ....
Oheň jsem přišel vrhnout na zem, praví Pán, a jak si přeji, aby už vzplanul.  ....
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1. srpna
Památka svatého 
Alfonsa Marie z Liguori, 
biskupa a učitele Církve

4. srpna
Památka svatého 
Jana Marie Vieanneye, kněze

5. srpna
Posvěcení římské baziliky 
Panny Marie

6. srpna
Svátek Proměnění Páně

8. srpna
Památka svatého Dominika, kněze

9. srpna
Svátek svaté Terezie Benedikty 
od Kříže, panny a mučednice

10. srpna
Svátek svatého Vavřince, 
jáhna a mučedníka

678

825

645

616

805

670

661

662

663

664

607
825

684

815

665

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, 
naplnil ho duchem moudrosti a rozumu; oblékl mu roucho slávy.  ....................
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil 
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  ...................

Pane, ať se tvoji kněží odějí spravedlností a tvoji svatí ať jásají. 
Pro svého služebníka Davida neodmítej od sebe tvář svého Pomazaného.  ........
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. 
Aleluja, aleluja.  ................................................................................................

Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami 
na zemi; on tak oslavil tvé jméno, že nevymizí tvá chvála z úst lidí.  ................
Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.  .......................

Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: 
Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem si zalíbil; toho poslouchejte!  .....................
Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je.  ....

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, 
ty mně zachováváš můj úděl.  ............................................................................
Dominiku, Otče svatý, na své dílo pamatuj, za nás, chudé svoje děti, 
před Nejvyšším oroduj.  .....................................................................................
Budou ho provázet má láska i má věrnost, jeho moc poroste v mém jménu.  .....
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil 
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  ....................

My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. On nám dává
spásu, život a vzkříšení, skrze něho jsme zachráněni a vysvobozeni.  ...............
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  ..........................................................................................................

Svatý Vavřinec vydal svůj život ve službě, kterou mu svěřila Církev;
mučednictvím osvědčil svou věrnost a vešel do radosti svého Pána, 
Ježíše Krista.  .....................................................................................................

160

330

94

40

290
144

126
128

130

132
22

330

172

310

134



425

10. srpna
Svátek svatého Vavřince, 
jáhna a mučedníka

11. srpna
Památka svaté Kláry, panny

14. srpna
Památka svatého Maxmiliána 
Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

14. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 
vigilie

15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

16. srpna
Památka svatého Štěpána Uherského

666
667

668

829

836

831

832

730

619

669

670

671

672
673

623

833

Zpěv před evangeliem
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
K obětnímu průvodu

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Kdo mne následuje, nechodí ve tmách, ale bude mít světlo života, praví Pán.  ....
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník.  ..................................................................................
                                  
Dnes vyšla na nebi zářivá hvězda, dnes byla oslavena svatá Klára,
chudá služebnice Pána.  .....................................................................................
To je moudrá panna, kterou Pán nalezl bdící, když Pán přišel, 
vešla s ním k svatební hostině.  ..........................................................................
Amen, pravím vám: Vy, kteří jste opustili všechno a šli za mnou,
dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný.  ....................................
Panny ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je svaté. 
Jeho velebnost převyšuje nebe i zemi.  ...............................................................
Ženich přišel a panny, které byly připraveny, vešly s ním na svatbu.  ......................

Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst,
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, …  ....
To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. 
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Aleluja.  ........

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů 
a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí.  ...........................
Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.  ......................

Veliké znamení se objevilo na nebi: žena oděná sluncem, 
s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.  .......................
Vzata je Maria do nebe, radují se zástupy andělů.  ...........................................
Nepřátelství stanovím mezi tebou a ženou, mezi tvým potomstvem 
a jejím Potomkem.  .............................................................................................
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože veliké věci 
na mně vykonal mocný.  .....................................................................................

Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, jásají všichni lidé
upřímného srdce.  ..............................................................................................
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16. srpna
Památka svatého Štěpána Uherského

20. srpna
Památka svatého Bernarda, 
opata a učitele Církve

21. srpna
Památka svatého Pia X., papeže

22. srpna
Památka Panny Marie Královny

24. srpna
Svátek svatého Bartoloměje, apoštola

27. srpna
Památka svaté Moniky

28. srpna
Památka svatého Augustina, 
biskupa a učitele Církve

29. srpna
Památka 
Umučení svatého Jana Křtitele

667

835

836

820

822

674
611
675

806
808
809

676

677

678

679

680

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona
K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník.  ..................................................................................

Činil, co bylo dobré, správné a spravedlivé před Hospodinem, jeho Bohem. 
A vše, co konal pro službu v domě Božím a pro zákon a přikázání, 
konal s upřímnou oddaností a dílo se mu dařilo.  ..............................................
Amen, pravím vám: Vy, kteří jste opustili všechno a šli za mnou,
dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný.  ....................................

Pán si vyvolil svatého … za velekněze a svěřil mu své poklady, 
aby z nich bohatě rozdával.  ..............................................................................
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.  ..............................................................

Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.  ................................................
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami. Aleluja.  ...
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána. .........

Velice si vážím tvých přátel, Bože, nezvratné je jejich prvenství.  .....................
Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.  ...................
Vy, kteří jste mě následovali, usednete na trůnu jako soudci 
dvanácti izraelských kmenů.  .............................................................................

Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům, 
kráčela po cestě přímé, ctila Hospodina.  .........................................................
Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.  ....

Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, 
naplnil ho duchem moudrosti a rozumu; oblékl mu roucho slávy.  ....................
Jenom jeden je váš Učitel: Kristus. Vy všichni jste bratři.  ...............................

O tvých přikázáních, Pane, budu mluvit před králi a nebudu se stydět. 
Budu se těšit tvými předpisy, které miluji.  .........................................................
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29. srpna
Památka 
Umučení svatého Jana Křtitele

3. září
Památka svatého Řehoře Velikého, 
papeže a učitele Církve

8. září
Svátek Narození Panny Marie

12. září
Nejsvětějšího Jména Panny Marie

13. září
Památka svatého Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele Církve

14. září
Svátek Povýšení svatého kříže

15. září
Památka Panny Marie Bolestné

736

681

826

825

682

683

805

623

826

827

684

685
686

687
688

689

690

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
K obětnímu průvodu

Antifona k přijímání
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské.  .....................................................................
Jan odpověděl: On musí růst a já se menšit.  ....................................................

Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli 
ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.  .................................
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil 
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  ....................

Oslavujme narození Panny Marie a radujme se, 
neboť z ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh.  .................................
Hle, Panna porodí Syna, který spasí svůj lid z jeho hříchů.  ..............................

Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami 
na zemi; on tak oslavil tvé jméno, že nevymizí tvá chvála z úst lidí.  ..................
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože veliké věci 
na mně vykonal mocný.  .....................................................................................

Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli 
ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.  .................................
My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost.  ..........................

My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. 
On nám dává spásu, život a vzkříšení, skrze něho jsme zachráněni a vysvobozeni.  ....
Klaníme se ti, Kriste, a dobrořečíme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.  ....
Pane, znamením svatého kříže ochraňuj svůj lid od úkladů všech nepřátel, 
abychom ti mohli sloužit tak, jak se ti to líbí, a naše oběť aby ti byla milá. Aleluja.  ....
Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě.  ...................................
Znamením kříže, Bože náš, nás ochraňuj od našich nepřátel.  .........................

Simeon řekl Panně Marii: Hle, on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli 
a jako znamení, kterému budou odporovat; i tvou vlastní duší pronikne meč.  .....
Radujte se, že se stáváte účastni utrpení Kristových, abyste také mohli 
radostně jásat, až se slavně ukáže.  ....................................................................
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16. září
Památka svaté Ludmily, mučednice

20. září
Památka svatého Ondřeje Kim Taegona, 
kněze, Pavla Chong Hasanga 
a druhů, mučedníků

21. září
Svátek svatého Matouše, 
apoštola a evangelisty

22. září
Svatého Mořice a druhů, mučedníků

26. září
Svatého Kosmy a Damiána, mučedníků

27. září
Památka svatého Vicence z Pauly, kněze

28. září
Slavnost svatého Václava, mučedníka

819

736

691

812

813

806
699

808
809

817

818

811

813

692
693

694
695

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Zpěv před evangeliem

K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Zpěv před evangeliem

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je nebeské království.  ...................................................................
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské.  ....................................................................
Otvírá svou dlaň chudému, ubohým podává pomocnou ruku.  .........................

Radujme se všichni a oslavujme svaté mučedníky, vždyť z jejich slávy 
se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.  .......................................
Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán, a já vám odkazuji
královskou vládu, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.  ........

Velice si vážím tvých přátel, Bože, nezvratné je jejich prvenství.  ......................
Tebe, Bože, chválíme, Pane, k tobě se hlásíme, tebe, Pane, 
chválí běloskvoucí sbor mučedníků.  .................................................................
Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.  ...................
Vy, kteří jste mě následovali, usednete na trůnu jako soudci 
dvanácti izraelských kmenů.  .............................................................................

Oslavujeme pravého mučedníka, který se nebál, když mu hrozili; 
pro Krista prolil svou krev a za to vešel do nebeské slávy.  ...............................
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán. Kdo zůstává ve mně 
a já v něm, ten nese hojné ovoce.  ......................................................................

Svatí mučedníci … šli v Kristových stopách, z lásky k němu prolili svou krev. 
Nyní se radují společně s Kristem a jejich štěstí potrvá na věky.  .....................
Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán, a já vám odkazuji
královskou vládu, takže budete jíst a pít u mého stolu v mém království.  .........

Duch Páně nade mnou. Poslal mě hlásat radostnou zvěst chudým.  .....................
Chvalme Boha za jeho milosrdenství, za jeho divy k dobru lidí, 
neboť žíznivou duši ukojil, hladovou duši naplnil dobrými věcmi.  ...................

Dorostl k svatosti za krátký čas a naplnil mnohé věky.  .....................................
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.  ...
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28. září
Slavnost svatého Václava, mučedníka

29. září
Svátek svatého Michaela, 
Gabriela a Rafaela, archandělů

30. září
Památka svatého Jeronýma, 
kněze a učitele Církve

1. října
Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, 
panny a učitelky Církve

2. října
Památka svatých andělů strážných

4. října
Památka svatého Františka z Assisi

696

697

698

699

667

700

701
702
703

826

827

828

837

704
700

705

706

K obětnímu průvodu

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Vyšel jsi mu, Pane, vstříc s oblažujícím požehnáním, vsadils mu na hlavu korunu 
z drahých kamenů. O život tě prosil a dals mu předlouhé žití na věky věků.  ...........
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.  .................
Spravedlivý se bude radovat v Pánu a bude v něho doufat a všichni, 
kdo mají upřímné srdce, dojdou chvály.  ............................................................
Tebe, Bože, chválíme, Pane, k tobě se hlásíme, tebe, Pane, 
chválí běloskvoucí sbor mučedníků.  .................................................................
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník.  ..................................................................................

Velebte Pána, všichni jeho andělé, mocní silou, dbalí rozkazů, 
poslušní na jeho slovo.  ......................................................................................
Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy, jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli!  .....
Z kadidelnice, kterou držel anděl, vystoupil před Boží tvář vonný dým.  ......................
Budu ti zpívat, Bože můj, před tváří andělů.  .....................................................

Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli 
ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.  .................................
My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost.  ...........................

Svatá …, nevěsta Kristova, přijala korunu nebeské slávy, 
kterou jí od věků připravil Pán.  .........................................................................
Nechte děti a nebraňte jim, aby přišly ke mně, 
neboť takovým patří království nebeské.  ...........................................................

Pán tě ochrání svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla.  ..............................
Velebte Pána, všichni jeho andělé, mocní silou, dbalí rozkazů, 
poslušní na jeho slovo.  ......................................................................................

František opustil svůj dům, zřekl se svého dědictví 
a stal se bratrem ubohých a chudých. A od té chvíle patřil jen Pánu.  ......................
Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, 
že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým.  .........................................
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4. října
Památka svatého Františka z Assisi

7. října
Památka Panny Marie Růžencové

15. října
Památka svaté Terezie od Ježíše, 
panny a učitelky Církve

16. října
Svátek svaté Hedviky, řeholnice

17. října
Památka svatého Ignáce Antiochijského, 
biskupa a mučedníka

18. října
Svátek svatého Lukáše, evangelisty

22. října
Svatého Jana Pavla II., papeže

707
708

709
710

711

712

713

714
715

834

677

684

815

806
615

820

822

Antifona k přijímání
Vstupní antifona

Sekvence
Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.  ......................
Radujte se všichni v Pánu o slavnosti svatého otce Františka.  
Z jeho slávy se radují andělé a velebí Božího Syna.  .........................................
Sekvence k svatému Františku z Assisi ...............................................................
František, chudý a pokorný, vchází do nebe bohatý, 
nebeské hymny k poctě mu zaznívají.  ................................................................
Radoval se z toho, že se stal účastným Kristových utrpení, 
proto nyní jásá, když se mu slavně ukázal.  ........................................................

Buď zdráva, milosti plná! Pán s tebou! Požehnaná ty mezi ženami 
a požehnaný plod tvého života!  .........................................................................
Počneš a porodíš Syna a dáš mu jméno Ježíš.  ..................................................

Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože!  ...
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, 
po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.  ........................................

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, 
ty mně zachováváš můj úděl. Můj podíl padl do rozkošného kraje, 
mám velikou radost ze svého dědictví!  ..............................................................
Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.

My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. On nám dává
spásu, život a vzkříšení, skrze něho jsme zachráněni a vysvobozeni.  ...............
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, 
praví Pán.  ..........................................................................................................

Velice si vážím tvých přátel, Bože, nezvratné je jejich prvenství.  ......................
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.  ....................................................

Pán si vyvolil svatého … za velekněze a svěřil mu své poklady, 
aby z nich bohatě rozdával.  ...............................................................................
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.  ...............................................................

215

216
218

219

220

222
224

226

228

346
158

172

310

292
38

320
324



431

28. října
Svátek svatého Šimona a Judy, 
apoštolů

1. listopadu
Slavnost Všech svatých

2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

4. listopadu
Památka svatého Karla Boromejského, 
biskupa

806
699

808
733

716

717

718

719

720

721
722

723
724

739

823

Vstupní antifona
Zpěv před evangeliem

K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Antifona k přijímání

Vstupní antifona
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Velice si vážím tvých přátel, Bože, nezvratné je jejich prvenství.  ......................
Tebe, Bože, chválíme, Pane, k tobě se hlásíme, tebe, Pane, 
chválí běloskvoucí sbor mučedníků.  .................................................................
Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova.  ...................
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, 
a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek, praví Pán.  ............................

Radujme se všichni o slavnosti Všech svatých, vždyť z jejich slávy 
se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.  .......................................
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím, praví Pán.  .........................................................................
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 jest nebeské království.  ..................................................................

Protože věříme, že Ježíš umřel a vstal z mrtvých, věříme také, 
že Bůh přivede s Ježíšem i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. 
Jako totiž pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, 
tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.  ........................
Já jsem vzkříšení a život, praví Pán. Kdo věří ve mne, 
má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.  .......................
Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.  ..............................
Světlo věčné ať jim svítí, Pane, u tvých svatých na věky; 
vždyť ty jsi plný dobroty a lásky.  ........................................................................
Duše, které jsi k sobě povolal, Pane, ať se radují ve slávě s tvými svatými.  .....
S touhou očekáváme jako Spasitele Pána našeho Ježíše Krista, 
který přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby 
jako jeho tělo oslavené.  .....................................................................................

Vyhledám své stádce, praví Pán. Ustanovím nad nimi pastýře, 
který je bude pást. Já však, Hospodin, budu jim Bohem.  ..................................
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život 
jako výkupné za všechny.  ...................................................................................
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9. listopadu
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

10. listopadu
Památka svatého Lva Velikého, 
papeže a učitele Církve

11. listopadu
Památka svatého Martina Tourského, 
biskupa

12. listopadu
Památka svatého Josafata, 
biskupa a mučedníka

13. listopadu
Svátek svaté Anežky České, panny

801

803

728

633

725

726

727

728

729

607
825

814

815

730

726

731

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

K obětnímu průvodu
Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Obdivuhodný je Bůh ve své svatyni, Bůh Izraelův. 
On dává moc a sílu svému lidu. Bůh buď veleben.  ...........................................
Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch? 
Boží chrám je svatý a vy jste ten chrám.  ...........................................................

Pán s ním ujednal smlouvu pokoje, že bude knížetem 
a že mu zůstane důstojnost kněžská na věky.  .....................................................
Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: 
Ty jsi Petr, ty jsi ta Skála, na které zbuduji svou Církev.  ............................................

Svatý Martin, na zemi chudý a skromný, vešel do nebe bohatý 
a nyní kraluje s Kristem na věky.  ......................................................................
Nové přikázání vám dávám, abyste se vespolek milovali, 
jako já jsem miloval vás.  ...................................................................................
Amen, pravím vám: Cokoli jste učinili pro jednoho z těchto mých 
nejposlednějších bratří, pro mne jste to učinili, praví Pán.  ..............................
Pán s ním ujednal smlouvu pokoje, že bude knížetem 
a že mu zůstane důstojnost kněžská na věky.  .....................................................
Blahoslavený muž, svatý Martin, biskup města Tours, zesnul. 
Toho přijali andělé, archandělé, trůny, panstva a mocnosti.  .............................
Budou ho provázet má láska i má věrnost, jeho moc poroste v mém jménu.  .....
To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil
nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu.  .......................

Svatý … zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, 
nezalekl se, neboť měl základ na pevné skále.  ..................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, praví Pán.  ...

Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, …  .....
Nové přikázání vám dávám, abyste se vespolek milovali, 
jako já jsem miloval vás.  ...................................................................................
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku 
k sobě navzájem, praví Pán.  ..............................................................................
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250
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254
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13. listopadu
Svátek svaté Anežky České, panny

16. listopadu
Svaté Markéty Skotské

17. listopadu
Památka svaté Alžběty Uherské, 
řeholnice

21. listopadu
Památka 
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. listopadu
Památka svaté Cecílie, 
panny a mučednice

23. listopadu
Svatého Klementa I., 
papeže a mučedníka

732

733

734

828

731

730

667

804

670

814a

829

830

820

821
822

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem
Antifona k přijímání

Radujme se a jásejme, protože si Pán všehomíra oblíbil 
pannu svatou a slavnou.  ....................................................................................
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat 
a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek, praví Pán.  ............................
Moudré panny si vzaly s lampami i olej do nádobek. Uprostřed noci 
se rozlehl křik: Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu!  ...................................

Svatá …, nevěsta Kristova, přijala korunu nebeské slávy, 
kterou jí od věků připravil Pán.  .........................................................................
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku k sobě navzájem, praví Pán.  ...............................................

Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, …  ......
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník.  ..................................................................................

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále, jenž nad nebem 
i zemí vládne na věky.  ........................................................................................
Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce.  .......................

Svatá … zůstala věrná Božímu zákonu; i když jí šlo o život, 
nezalekla se, neboť měla základ na pevné skále.  ...............................................
To je moudrá panna, kterou Pán nalezl bdící, když Pán přišel, 
vešla s ním k svatební hostině.  ..........................................................................
Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu!  ............................................................

Pán si vyvolil svatého … za velekněze a svěřil mu své poklady, 
aby z nich bohatě rozdával.  ...............................................................................
Pojďte za mnou, praví Pán, a učiním z vás rybáře lidí.  .....................................
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.  ...............................................................
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24. listopadu
Památka svatého Ondřeje Dung-Laca, 
kněze a druhů, mučedníků

25. listopadu
Svaté Kateřiny Alexandrijské, 
panny a mučednice

30. listopadu
Svátek svatého Ondřeje, apoštola

3. prosince
Památka 
svatého Františka Xaverského, kněze

6. prosince
Památka svatého Mikuláše, biskupa

684

819

735

736

667

737

738

826

648

739

607

740

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

K obětnímu průvodu

Antifona k přijímání

My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. On nám dává
spásu, život a vzkříšení, skrze něho jsme zachráněni a vysvobozeni.  ................
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je nebeské království.  ....................................................................

Panno Kateřino, velkou slávou vynikáš, tvůj svátek slaví dnes celý svět, 
tebe chválí andělé, tobě se podivují ostatní nebešťané! 
Přimlouvej se u Boha, abychom vždy poslouchali božská přikázání 
a Bůh aby rozhojnil naše ctnosti a jiné statky duchovní. Aleluja.  .....................
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské.  ....................................................................
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, 
a kde jsem já, tam bude i můj služebník.  ...........................................................

Ježíš uviděl u Galilejského jezera dva bratry, Petra a Ondřeje,
a řekl jim: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.  ......................................
Ondřej řekl svému bratru Šimonovi: Nalezli jsme Mesiáše. 
A přivedl ho k Ježíšovi.  ......................................................................................

Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli 
ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.  .................................
Co k vám mluvím ve tmě, řekněte na světle, a co je vám šeptáno do ucha,
hlásejte ze střech! Tak praví Pán.  .....................................................................

Vyhledám své stádce, praví Pán. Ustanovím nad nimi pastýře, 
který je bude pást. Já však, Hospodin, budu jim Bohem.  .................................
Budou ho provázet má láska i má věrnost, 
jeho moc poroste v mém jménu.  ........................................................................
Na svou svatost jsem jednou přísahal: Jeho rod potrvá na věky 
a jeho trůn budu mít na očích jako slunce, jako měsíc, 
který tkví ustavičně jako věrný svědek na obloze.  .............................................
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7. prosince
Památka svatého Ambrože, 
biskupa a učitele Církve

13. prosince
Památka svaté Lucie, 
panny a mučednice

14. prosince
Památka svatého Jana od Kříže, 
kněze a učitele Církve

826

827

814a

829

830

684

815

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Zpěv před evangeliem

Antifona k přijímání

Vstupní antifona

Antifona k přijímání

Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli 
ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.  ................................
My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost.  ..........................

Svatá … zůstala věrná Božímu zákonu; i když jí šlo o život, 
nezalekla se, neboť měla základ na pevné skále.  ..............................................
To je moudrá panna, kterou Pán nalezl bdící, když Pán přišel, 
vešla s ním k svatební hostině.  ..........................................................................
Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu!  ............................................................

My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. 
On nám dává spásu, život a vzkříšení, skrze něho jsme zachráněni 
a vysvobozeni.  ...................................................................................................
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 
a následuj mě, praví Pán.  ..................................................................................

332
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308
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310 
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Čís. antifona zdroj antifony str.

727 Amen, pravím vám: Cokoli jste učinili pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste to učinili, praví Pán. Mt 25,40 252
836 Amen, pravím vám: Vy, kteří jste opustili všechno a šli za mnou, dostanete stokrát víc a za podíl budete mít život věčný. Mt 19,27–29 350
661 Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem si zalíbil; toho poslouchejte! Mt 17,5 126
687 Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Jan 12,32 178
662 Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je. 1 Jan 3,2 128
670 Blahoslavená jsi, Panno Maria, žes nosila Syna věčného Otce. Lk 11,27 144
675 Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Lk 1,45 154
718 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. … Mt 5,8–10 234
707 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Mt 5,3 215
697 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Mt 5,7.9 196
819 Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Mt 5,10 318
816 Blahoslavený Hroznata je opravdu mučedník, neboť se nezalekl hrozeb a pro Kristovo jméno prolil svou krev, a proto vešel… Český misál 312
712 Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou! Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvého života! Lk 1,28.42 222
804 Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále, jenž nad nebem i zemí vládne na věky. Sedulius 288
649 Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šáronu. Můj národ uvidí slávu Hospodinovu, vznešenost našeho Boha. Iz 35,2 102
607 Budou ho provázet má láska i má věrnost, jeho moc poroste v mém jménu. Ž 89 (88),25 22
623 Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože veliké věci na mně vykonal mocný. Lk 1,48–49 54
703 Budu ti zpívat, Bože můj, před tváří andělů. Ž 138 (137),1 208
642 Bůh na něj shlédl s láskou a pro jeho pokoru a skromnost jej pozvedl a povýšil, a mnozí ho následovali a chválili Boha. Sir 11,12–13 88
669 Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena nad sbory andělů a máš už dnes podíl na slavném Kristově vítězství nad smrtí. Český misál 142
648 Co k vám mluvím ve tmě, řekněte na světle, a co je vám šeptáno do ucha, hlásejte ze střech! Tak praví Pán. Mt 10,27 100
835 Činil, co bylo dobré, správné a spravedlivé před Hospodinem, jeho Bohem. A vše, co konal pro službu v domě Božím… Český misál 348
824 Dám vám pastýře podle svého srdce a budou vás pást rozumně a moudře. Jr 3,15 328
668 Dnes vyšla na nebi zářivá hvězda, dnes byla oslavena svatá Klára, chudá služebnice Pána. Český misál 140
822 Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Jan 10,11 324
694 Dorostl k svatosti za krátký čas a naplnil mnohé věky. Mdr 4,13 192
614 Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mými svědky doma, ve své vlasti a až na konec země. Aleluja. Sk 1,8 36
692 Duch Páně nade mnou. Poslal mě hlásat radostnou zvěst chudým. Iz 61,1 188
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723 Duše, které jsi k sobě povolal, Pane, ať se radují ve slávě s tvými svatými. Český misál 244
705 František opustil svůj dům, zřekl se svého dědictví a stal se bratrem ubohých a chudých. A od té chvíle patřil jen Pánu. Český misál 212
616 Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Aleluja, aleluja. Mt 28,20 40
676 Hle, moudrá žena: dobře se starala o svůj dům, kráčela po cestě přímé, ctila Hospodina. Př 14,1–2 156
612 Hle, Panna počne a porodí Syna a nazvou ho jménem Emanuel. Iz 7,14 32
683 Hle, Panna porodí Syna, který spasí svůj lid z jeho hříchů. Iz 7,14; Mt 1,21 170
601 Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, pak přijď a následuj mně, praví Pán. Mt 19,21 10
693 Chvalme Boha za jeho milosrdenství, za jeho divy k dobru lidí, neboť žíznivou duši ukojil, hladovou duši naplnil…  Ž 107 (106),8–9 190
654 Chvalme rodiče Matky Boží, Jáchyma a Annu, neboť Hospodin jim dal požehnání pro všechny národy. Český misál 112
838 Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12 356
618 Já jsem vás vyvolil, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo, praví Pán. Jan 15,16 44
818 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Jan 15,5 316
720 Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 11,25; 3,36; 5,24 238
714 Jako laň prahne po vodních bystřinách, tak prahne má duše po tobě, Bože! Ž 42 (41),2 226
681 Jan odpověděl: On musí růst, a já se menšit. Jan 3,30 166
615 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Mk 16,15 38
679 Jenom jeden je váš Učitel: Kristus. Vy všichni jste bratři. Mt 23,10.8 162
667 Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26 138
657 Ježíš přišel do jedné vesnice a tam ho přijala do svého domu žena, jménem Marta. Lk 10,38 118
737 Ježíš uviděl u Galilejského jezera dva bratry, Petra a Ondřeje, a řekl jim: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Mt 4,18–19 272
810 Již vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli. Vždyť vy znáte všechno, co jsem mezi vámi vykonal. Aleluja. Jan 15,15.26 298
608 Josefe, potomku Davidův, neboj se vzít k sobě svou manželku Marii! Vždyť dítě, které nosí v životě, pochází od Ducha Svatého. Mt 1,20 24
613 Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Aleluja. Žd 5,1 34
677 Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka. Mt 12,50 158
815 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, praví Pán. Mt 16,24 310
620 Kdo je ta, která vychází jako jitřenka? Krásná jako měsíc, jasná jako slunce, hrozná jako sešikované vojsko. Aleluja, aleluja. Pís 6,10 48
652 Když Ježíš procházel kolem Galilejského moře, uviděl Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak spravují sítě; a povolal je. Mt 4,18.21 108
674 Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu. Ž 45 (44),10 152
609 Kristus, když přicházel na svět, řekl: Tady jsem, abych splnil, Bože, tvou vůli. Žd 10,5.7 26
650 Maria to všechno zachovávala v srdci a uvažovala o tom. Lk 2,19 104
658 Marta řekla Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na zem. Jan 11,27 120

Čís. antifona zdroj antifony str.



438

734 Moudré panny si vzaly s lampami i olej do nádobek. Uprostřed noci se rozlehl křik: Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu! Mt 25,4.6 266
826 Moudří se budou skvít jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky. Dan 12,3 332
827 My kážeme Krista ukřižovaného, Boží moc a Boží moudrost. 1 Kor 1,23–24 334
684 My pak máme hledat slávu v kříži Pána našeho Ježíše Krista. On nám dává spásu, život a vzkříšení, skrze něho… Gal 6,14 172
740 Na svou svatost jsem jednou přísahal: Jeho rod potrvá na věky a jeho trůn budu mít na očích jako slunce, jako měsíc, … Ž 89 (88),36–38 278
715 Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Ž 89 (88),2 228
837 Nechte děti a nebraňte jim, aby přišly ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Mt 19,14 354
673 Nepřátelství stanovím mezi tebou a ženou, mezi tvým potomstvem a jejím Potomkem. Gn 3,15 150
803 Nevíte, že jste Boží chrám, a že ve vás bydlí Boží Duch? Boží chrám je svatý a vy jste ten chrám. 1 Kor 3,16–17 286
680 O tvých přikázáních, Pane, budu mluvit před králi a nebudu se stydět. Budu se těšit tvými předpisy, které miluji. Ž 119 (118),46–47 164
801 Obdivuhodný je Bůh ve své svatyni, Bůh Izraelův. On dává moc a sílu svému lidu. Bůh buď veleben. Ž 68 (67),36 282
647 Obdivuhodný je Bůh ve svých svatých, Bůh Izraelův. On dává moc a sílu svému lidu. Bůh buď veleben. Ž 68 (67),36 98
660 Oheň jsem přišel vrhnout na zem, praví Pán, a jak si přeji, aby už vzplanul. Lk 12,49 124
738 Ondřej řekl svému bratru Šimonovi: Nalezli jsme Mesiáše. A přivedl ho k Ježíšovi. Jan 1,41–42 274
632 Oslavujeme apoštoly, kteří zde na zemi budovali Církev a prolili za ni svou krev. Měli podíl na kalichu utrpení Páně… Český misál 70
682 Oslavujeme narození Panny Marie a radujme se, neboť z ní vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh. Český misál 168
817 Oslavujeme pravého mučedníka, který se nebál, když mu hrozili; pro Krista prolil svou krev a za to vešel do nebeské slávy. Český misál 314
691 Otvírá svou dlaň chudému, ubohým podává pomocnou ruku. Př 31,20 186
640 Pán ho vedl do ticha samoty a mluvil k jeho srdci. Oz 2,16 86
625 Pán otevřel jeho ústa uprostřed shromáždění a naplnil jej duchem moudrosti a rozumu; rouchem slávy jej přioděl. Sir 15,5 58
728 Pán s ním ujednal smlouvu pokoje, že bude knížetem a že mu zůstane důstojnost kněžská na věky. Sir 45,24 254
820 Pán si vyvolil svatého ... za velekněze a svěřil mu své poklady, aby z nich bohatě rozdával. Český misál 320
704 Pán tě ochrání svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla. Ž 91 (90),4 210
645 Pane, ať se tvoji kněží odějí spravedlností a tvoji svatí ať jásají. Pro svého služebníka Davida neodmítej od sebe… Ž 132 (131),9–10 94
617 Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí. Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Aleluja. Jan 14,8–9 42
686 Pane, znamením svatého kříže ochraňuj svůj lid od úkladů všech nepřátel, abychom ti mohli sloužit tak, jak se ti to líbí, …   176
735 Panno Kateřino, velkou slávou vynikáš, tvůj svátek slaví dnes celý svět, tebe chválí andělé, tobě se podivují ostatní nebešťané!…  Český misál 268
831 Panny ať chválí jméno Hospodinovo, neboť jen jeho jméno je svaté. Jeho velebnost převyšuje nebe i zemi. Ž 148,12–13 340
633 Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr, ty jsi ta  Skála, na které zbuduji svou Církev. Mt 16,16–18 72
630 Petr, první z apoštolů, a Pavel, učitel národů, předali nám Kristovo učení. Český misál 66
653 Pili z kalicha Páně a stali se Božími přáteli. Mt 20,22–23 110
713 Počneš a porodíš Syna a dáš mu jméno Ježíš. Lk 1,31 224
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731 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem, praví Pán. Jan 13,35 260
639 Pohleď na stopy po hřebech a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Jan 20,27 84
622 Pojďte a slyšte, všichni bohabojní, chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. Ž 66 (65),16 52
730 Pojďte, požehnaní mého Otce, praví Pán: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, … Mt 25,34a.35–36a.40b 258
805 Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami na zemi; on tak oslavil tvé jméno, … Jdt 13,18–19 290
638 Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. Aleluja. Jan 20,29 82
719 Protože věříme, že Ježíš umřel a vstal z mrtvých, věříme také, že Bůh přivede s Ježíšem i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. … 1 Kor 15,22 236
659 Při Ježíšově jménu musí poklednout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce… Flp 2,10–11 122
656 Přijali požehnání od Hospodina a odměnu od Boha, svého Spasitele. Ž 24 (23),5 116
711 Radoval se z toho, že se stal účastným Kristových utrpení, proto nyní jásá, když se mu slavně ukázal.   220
732 Radujme se a jásejme, protože si Pán všehomíra oblíbil pannu svatou a slavnou.   262
812 Radujme se všichni a oslavujme svaté mučedníky, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Český misál 302
624 Radujme se všichni a oslavujme svatého kněze Antonína, vždyť z jeho slávy se radují i andělé a spolu s ním chválí Božího Syna. Český misál 56
651 Radujme se všichni a oslavujme svatou Brigitu, vždyť z její slávy se radují i andělé a spolu s ní chválí Božího Syna. Český misál 106
716 Radujme se všichni o slavnosti Všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Český misál 230
708 Radujte se všichni v Pánu o slavnosti svatého otce Františka. Z jeho slávy se radují andělé a velebí Božího Syna.   216
690 Radujte se, že se stáváte účastni utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat, až se slavně ukáže. 1 Petr 4,13 184
621 Ruka Páně tě posílila, proto budeš velebena na věky. Aleluja, aleluja. Jdt 15,10 50
724 S touhou očekáváme jako Spasitele Pána našeho Ježíše Krista, který přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby… Flp 3,20–21 246
689 Simeon řekl Panně Marii: Hle, on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, … Lk 2,34–35 182
644 Slovo Páně se šířilo po celé krajině. Sk 13,49 92
605 Služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána. Mt 25,21 18
643 Slyšte Slovo, vyšlé od Boha, Slovo, jež krmí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, Slovo, jež vede k poznání Boha. Proglas 24–27 90
698 Spravedlivý se bude radovat v Pánu a bude v něho doufat a všichni, kdo mají upřímné srdce, dojdou chvály Ž 64 (63),11 198
833 Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, jásají všichni lidé upřímného srdce. Ž 64 (63),11 344
627 Spravedlivý se rozvine jako palma, jako libanonský cedr vzroste. Ž 92 (91),13–14 61
606 Spravedlivý se rozvine jako palma, vzroste jako libanonský cedr zasazený v domě Pána, v chrámových nádvořích našeho Boha. Ž 92 (91),13–14 20
828 Svatá ..., nevěsta Kristova, přijala korunu nebeské slávy, kterou ji od věků připravil Pán. Český misál 336
814a Svatá … zůstala věrná Božímu zákonu; i když jí šlo o život, nezalekla se, neboť měla základ na pevné skále. Český misál 308
603 Svatého Josefa ustanovil Pán jako věrného a rozumného správce nad svou rodinou. Lk 12,42 14
811 Svatí mučedníci ... šli v Kristových stopách, z lásky k němu prolili svou krev. Nyní se radují společně s Kristem… Český misál 300
814 Svatý … zůstal věrný Božímu zákonu, i když mu šlo o život, nezalekl se, neboť měl základ na pevné skále. Český misál 306
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725 Svatý Martin, na zemi chudý a skromný, vešel do nebe bohatý a nyní kraluje s Kristem na věky. Český misál 248
665 Svatý Vavřinec vydal svůj život ve službě, kterou mu svěřila Církev; mučednictvím osvědčil svou věrnost… Český misál 134
722 Světlo věčné ať jim svítí, Pane, u tvých svatých na věky; vždyť jsi plný dobroty a lásky. 4 Ezd 2,34–35 242
823 Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 326
631 Šimone, synu Janův, miluješ mě? Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. Jan 21,17 68
634 Teď vím najisto, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě Herodovi z rukou a z toho ze všeho, nač čekal židovský lid. Sk 12,11 74
619 To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele… Jan 15,12–13 46
825 To je spolehlivý a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pravidelný příděl pokrmu. Lk 12,42 330
602 Ty jsi Petr, to je Skála, a na té skále zbuduji svou Církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče… Mt 16,18–19 12
637 Ty jsi Petr, to je Skála, a na té skále zbuduji svou Církev. Mt 16,18 80
663 Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. Ž 16 (15),5 130
834 Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. Můj podíl padl… Ž 16 (15),5–6 346
678 Uprostřed shromáždění otevřel mu Pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu; oblékl mu roucho slávy. Sir 15,5–6 160
636 Ustanovíš je knížaty na celé zemi, Pane; budou pamětliví tvého jména u všech budoucích pokolení. Ž 45 (44),17–18 78
721 Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. 4 Ezd 2,34–35 240
700 Velebte Pána, všichni jeho andělé, mocní silou, dbalí rozkazů, poslušní na jeho slovo. Ž 103 (102),20 202
806 Velice si vážím tvých přátel, Bože, nezvratné je jejich prvenství. Římský misál 292
671 Veliké znamení se objevilo na nebi: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Zj 12,1 146
808 Všude na zemi pronikl jejich hlas, až na konec světa jejich slova. Ž 19 (18),5 295
813 Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách, praví Pán, a já vám odkazuji královskou vládu, takže budete jíst a pít… Lk 22,28–30 304
809 Vy, kteří jste mě následovali, usednete na trůnu jako soudci dvanácti izraelských kmenů. Mt 19,28 296
739 Vyhledám své stádce, praví Pán. Ustanovím nad nimi pastýře, který je bude pást. Já však, Hospodin, budu jim Bohem. Ez 34,11.23–24 276
628 Vystoupil člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel na svědectví, aby svědčil o světle, aby připravil Pánu lid pohotový. Jan 1,6–7 62
696 Vyšel jsi mu, Pane, vstříc s oblažujícím požehnáním, vsadils mu na hlavu korunu z drahých kamenů. O život tě prosil… Ž 21 (20), 4–5 194
702 Z kadidelnice, kterou držel anděl, vystoupil před Boží tvář vonný dým. Zj 8,4 206
629 Z milosrdné lásky našeho Boha navštívil nás ten, který vychází z výsosti. Lk 1,78 64
859 Zdráva buď, Královno nebe, zdrávas, andělé slaví tebe, zdrávas, Máti, zdrávas, bráno, z níž je světu světlo dáno. Plesej, …   392
611 Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami. Aleluja. Lk 1,28.34–35 30
861 Zdrávas, Matko vtělené moudrosti, Matko naše, vlídná až k něžnosti, Matko, zdroji všeliké milosti, Matko…   394
688 Znamením kříže, Bože náš, nás ochraňuj od našich nepřátel. Český misál 180
830 Ženich je tu, jděte naproti Kristu Pánu! Mt 25,6 339
832 Ženich přišel a panny, které byly připraveny, vešly s ním na svatbu. Mt 25,10 342
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  zpěv před evangeliem 

Čís. verš zdroj verše str.

641 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Mt 5,3 87
736 Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Mt 5,10 270
695 Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mt 5,6 193
729 Blahoslavený muž, svatý Martin, biskup města Tours, zesnul. Toho přijali andělé, archandělé, trůny, panstva a mocnosti.   256
604 Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Pane, stále tě tam mohou chválit. Ž 84 (83),5 16
664 Dominiku, Otče svatý, na své dílo pamatuj, za nás, chudé svoje děti, před Nejvyšším oroduj.   132
710 František, chudý a pokorný, vchází do nebe bohatý, nebeské hymny k poctě mu zaznívají.   219
626 Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Mt 28,20 60
646 Jeho kněze oději spásou a jeho svatí budou nadšeně jásat. Ž 132 (131),16–17 96
     Hospodin přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu.  Ž 110 (109),4 97
733 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu… Jan 14,23 264
666 Kdo mne následuje, nechodí ve tmách, ale bude mít světlo života, praví Pán. Jan 8,12 136
685 Klaníme se ti, Kriste, a dobrořečíme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.   174
802 Můj stan bude mezi nimi, praví Pán. A já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Ez 37,27 284
726 Nové přikázání vám dávám, abyste se vespolek milovali, jako já jsem miloval vás. Jan 13,34 250
655 Očekávali potěšení Izraele a Duch Svatý byl s nimi. Lk 2,25 114
717 Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Mt 11,28 232
821 Pojďte za mnou, praví Pán, a učiním z vás rybáře lidí. Mk 1,17 322
610 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a viděli jsme jeho slávu. Jan 1,14 28
699 Tebe, Bože, chválíme, Pane, k tobě se hlásíme, tebe, Pane, chválí běloskvoucí sbor mučedníků.   200
829 To je moudrá panna, kterou Pán nalezl bdící, když Pán přišel, vešla s ním k svatební hostině. Mt 25,10 338
807 Ustanovíš je knížaty na celé zemi, Pane; budou pamětliví tvého jména. Ž 45 (44),17–18 294
     Tebe, Pane, chválí slavný sbor apoštolů.  294
635 Ustanovíš je knížaty na celé zemi, Pane; budou pamětliví tvého jména. Ž 45 (44),17–18 76
     Ty jsi Petr, to je Skála, a na té skále zbuduji svou Církev. Mt 16,18 77
706 Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Mt 11,25 214
701 Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy, jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli! Ž 103 (102),21 204
672 Vzata je Maria do nebe, radují se zástupy andělů.  Český misál 148
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862 Královno srdcí   396
852 Litanie k Panně Marii, počaté bez poskvrny prvotního hříchu   364
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