Mešní Řád
Ordinarium Missæ

Česky - Latinum

RITUS INITIALES

ÚVODNÍ OBŘADY

INTROITUS

PŘÍCHOD A POZDRAV

V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.

K. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
L. Amen.

1. V. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
R. Et cum spiritu tuo.

1. K. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství
svatého Ducha ať je s vámi se všemi.
L. I s tebou.

vel:
2. V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

nebo:
2. K. Pán s vámi.
L. I s tebou.

vel:
3. V. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu
Christo.
R. Et cum spiritu tuo.

nebo:
3. K. Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše
Krista ať je s vámi se všemi.
L. I s tebou.

ACTUS PÆNITENTIALIS

ÚKON KAJÍCNOSTI

V. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria
celebranda.

K. Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit eucharistii, litujme svých
hříchů.

1. R. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
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1. L. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem,
že často hřeším myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat:
je to má vina, má veliká vina.
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Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,
všechny anděly a svaté
i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u Boha přimlouvali.

vel:
2. V. Miserere nostri, Domine.
R. Quia peccavimus tibi.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.

nebo:
2. K. Smiluj se nad námi, Pane.
L. Hřešili jsme proti tobě.
K. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.
L. A dej nám svou spásu.

vel:
3. V. Qui missus es sanare contritos cordes: Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Qui peccatores vocare venisti: Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis:
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

nebo:
3. K. Byls poslán uzdravovat duše, Pane: Smiluj se nad námi.
L. Pane, smiluj se nad námi.
K. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste: Smiluj se nad námi.
L. Kriste, smiluj se nad námi.
K. Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane: Smiluj se nad
námi.
L. Pane, smiluj se nad námi.

V. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris,
perducat nos ad vitam æternam.
R. Amen.
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K. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás
do života věčného.
L. Amen.
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KYRIE

KYRIE

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

K. Pane, smiluj se.
L. Pane, smiluj se.
K. Kriste, smiluj se.
L. Kriste, smiluj se.
K. Pane, smiluj se.
L. Pane, smiluj se.

GLORIA

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě.
Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa,
přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce,
smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste,
se svatým Duchem
ve slávě Boha Otce.
Amen.
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COLLECTA

VSTUPNÍ MODLITBA

V. Oremus. …
R. Amen.

K. Modleme se. …
L. Amen.

LITURGIA VERBI

BOHOSLUŽBA SLOVA

LECTIO PRIMA ET PSALMUS

PRVNÍ ČTENÍ I RESPONSORIÁLNÍ ŽALM

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Slyšeli jsme slovo Boží.
L. Bohu díky.

LECTIO SECUNDA ET CANTUS ALLELUIA VEL ALTER CANTUS

DRUHÉ ČTENÍ I ALELUJA NEBO ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Slyšeli jsme slovo Boží.
L. Bohu díky.

EVANGELIUM

EVANGELIUM

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Lectio sancti Evangelii secundum N.
R. Gloria tibi, Domine.

K. Pán s vámi.
L. I s tebou.
K. Slova svatého evangelia podle N.
L. Sláva tobě, Pane.

V. Verbum Domini.
R. Laus tibi, Christe.

K. Slyšeli jsme slovo Boží.
L. Chvála tobě, Kriste.

HOMILIA

HOMILIE
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CREDO

VYZNÁNÍ VÍRY

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi.
Amen.

Věřím v jednoho Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny
a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta
byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou,
apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých
a život budoucího věku.
Amen.

ORATIO UNIVERSALIS

PŘÍMLUVY
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LITURGIA EUCHARISTICA

SLAVENÍ EUCHARISTIE

OFFERTORIUM

PŘÍPRAVA DARŮ

V. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
panem, quem tibi offerimus, fructum terræ et operis manuum hominum:
ex quo nobis fiet panis vitæ.

K. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme
přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce,
a stane se nám chlebem věčného života.

R. Benedictus Deus in sæcula.

L. Požehnaný jsi, Bože, navěky.

V. Per huius aquæ et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes,
qui humanitatis nostræ fieri dignatus est particeps.

K. Jako se tato voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s božstvím
věčného Slova, spojeného s naším lidstvím.

Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex
quo nobis fiet potus spiritalis.

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali
víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce, a stane se
nám nápojem duchovním.

R. Benedictus Deus in sæcula.

L. Požehnaný jsi, Bože, navěky.

V. In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine;
et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi,
Domine Deus.

K. S duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás
přijal: ať se dnes před tebou staneme obětí, která se ti zalíbí.

Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.

Smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očisť mě od hříchu.

Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud
Deum Patrem omnipotentem.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci
všemohoucímu.

R. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiæ suæ
sanctæ.

L. Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa.
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ORATIO SUPER OBLATA

MODLITBA NAD DARY

V. Oremus. …
R. Amen.

K. Modleme se. ...
L. Amen.

PREX EUCHARISTICA II

DRUHÁ EUCHARISTICKÁ MODLITBA

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

K. Pán s vámi.
L. I s tebou.
K. Vzhůru srdce.
L. Máme je u Pána.
K. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
L. Je to důstojné a spravedlivé.

V. Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi, sancte Pater,
semper et ubique gratias agere per Filium dilectionis tuæ Iesum Christum,
Verbum tuum, per quod cuncta fecisti: quem misisti nobis Salvatorem et
Redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum.
Qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens
extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret et resurrectionem
manifestaret.
Et ideo cum Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam prædicamus, una
voce dicentes:

K. Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý,
abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista.
Neboť on je tvé Slovo, skrze něž všechno tvoříš, on je Spasitel a Vykupitel,
kteréhos nám poslal, on je tvůj milovaný Syn:
mocí svatého Ducha se stal člověkem, narodil se z Panny, a aby naplnil
tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal
se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení.
A proto společně s anděly a se všemi svatými hlásáme tvou slávu
a voláme:

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Svatý, Svatý, Svatý,
Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.
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V. Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Hæc ergo dona,
quæsumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant
Domini nostri Iesu Christi.

K. Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme:
Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou
tělem a krví našeho Pána, Ježíše Krista.

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens
fregit, deditque discipulis suis, dicens:

Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky,
lámal, dával svým učedníkům a řekl:

Accipite et manducate ex hoc omnes:
hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Vezměte a jezte z toho všichni:
toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias
agens dedit discipulis suis, dicens:

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl:

Accipite et bibite ex eo omnes:
hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Hoc facite in meam commemorationem.

Vezměte a pijte z něho všichni:
toto je kalich mé krve,
která se prolévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.

MYSTERIUM FIDEI

TAJEMSTVÍ VÍRY

R. Mortem tua annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

L. Tvou smrt zvěstujeme,
tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

V. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitæ
et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos habuisti
astare coram te et tibi ministrare.

K. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, obětujeme
ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před
tebou a můžem ti sloužit.
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Et supplices deprecamur ut Corporis et Sanguinis Christi participes a
Spiritu Sancto congregemur in unum.

A v pokoře tě prosíme: Ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi
Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý.

Recordare, Domine, Ecclesiæ tuæ toto orbe diffusæ, ut eam in caritate
perficias una cum Papa nostro N. et Episcopo nostro N. et universo clero.

Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě; veď ji k dokonalosti lásky
v jednotě s naším papežem N., naším biskupem N. a se všemi, kdo jsou
pověřeni, aby v tvé církvi konali službu.

Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt,
omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui
admitte.

Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na
všechny, kdo zemřeli v tvém slitování; přijmi je do svého světla, ať vidí
tvou tvář.

Omnium nostrum, quæsumus, miserere, ut cum beata Dei Genetrice
Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus Sanctis, qui tibi a sæculo
placuerunt, æternæ vitæ mereamur esse consortes, et te laudemus et
glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

Smiluj se nad námi nade všemi: dej nám věčný život ve společenství
se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi
spravedlivými od počátku světa; ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze
tvého Syna, Ježíše Krista.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia sæcula
sæculorum.

Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče
všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.

R. Amen.

L. Amen.

RITUS COMMUNIONIS

PŘIJÍMÁNÍ

V. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus
dicere:

K. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se
modlit:
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Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

V. Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem
in diebus nostris, ut, ope misericordiæ tuæ adiuti, et a peccato simus
semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

K. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír.
Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí
hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme
požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.

Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

SIGNUM PACIS

POZDRAVENÍ POKOJE

V. Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis,
pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiæ
tuæ; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare
digneris. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
R. Amen.

K. Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj
pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve,
a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ
a kraluješ na věky věků.
L. Amen.

V. Pax Domini sit semper vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Offerte vobis pacem.

K. Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
L. I s tebou.
K. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
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FRACTIO PANIS

LÁMÁNÍ CHLEBA

V. Hæc commixtio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat
accipientibus nobis in vitam æternam.
R. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

K. Svátost Kristova těla a jeho krve ať nám slouží k věčnému
životu.
L. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

COMMUNIO

PŘIJÍMÁNÍ

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam
Agni vocati sunt.
R. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic
verbo, et sanabitur anima mea.

K. Hle, Beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo
jsou pozváni k večeři Beránkově.
L. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše
bude uzdravena.

POSTCOMMUNIO

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

V. Oremus. …
R. Amen.

K. Modleme se. …
L. Amen.

RITUS CONCLUSIONIS

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
R. Amen.

K. Pán s vámi.
L. I s tebou.
K. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.
L. Amen.

V. Ite, missa est.
R. Deo gratias.

K. Jděte ve jménu Páně.
L. Bohu díky.
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