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D��� ��������
PRVNÍ ADVENTNÍ TÝDEN

1. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána 
Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať koná-
me spravedlivé skutky a připravujeme se na setká-
ní s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravi-
ci a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žĳe a kraluje po všechny
věky věků …
Da, quǽsumus, omnípotens Deus, † hanc tuis fi-
délibus voluntátem, * ut, Christo tuo veniénti jus-
tis opéribus occurréntes, † ejus déxteræ sociáti, reg-
num mereántur possidére cæléste. Per Dóminum …

P������ �� 1. ������ ��������
ORACE

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na pří-
chod tvého Syna, aby nás, až přĳde, našel, jak bdíme
na modlitbách a s radostí na něho čekáme. Neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého …
Fac nos, quǽsumus, Dómine Deus noster, advéntum 
Christi Fílii tui sollícitos exspectáre, † ut, dum véne-
rit pulsans, oratiónibus vigilántes, et in suis invéniat 
láudibus exsultántes. Qui tecum …
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Ú���� �� 1. ������ ��������
ORACE

Bože, vyslyš naše pokorné prosby a stůj při nás, ať 
nám tvá milost pomáhá překonávat naši slabost, 
a přítomnost tvého Syna přicházejícího mezi nás ať 
nám dá novou odvahu a sílu a chrání nás před náka-
zou hříchu. Prosíme o to skrze …
Propitiáre, Dómine Deus, supplicatiónibus nostris, † 
et tribulántibus, quǽsumus, tuæ concéde pietátis 
auxílium, * ut, de Fílii tui veniéntis præséntia con-
soláti, † nullis jam polluámur contágiis vetustátis. 
Per Dóminum …

S����� �� 1. ������ ��������
ORACE

Bože, připrav působením své milosti naše srdce 
na slavný příchod svého Syna, abychom mohli mít 
účast na nebeské hostině a přĳmout z Kristových ru-
kou odměnu věčného života. Prosíme o to skrze …
Præpara, quǽsumus, Dómine Deus noster, corda 
nostra divína tua virtúte, * ut, veniénte Christo Fí-
lio tuo, digni inveniámur ætérnæ vitæ convívio, † et 
cibum cæléstem, ipso ministránte, percípere mereá-
mur. Qui tecum …

Č������ �� 1. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc 
a dej nám sílu překonávat překážky, které nám staví 
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do cesty naše hříchy, ať v nás tvá milost může účin-
něji působit. Prosíme o to skrze …
Excita, Dómine, poténtiam tuam, et magna nobis vir-
túte succúrre, † ut, quod nostra peccáta præpédiunt, 
grátia tuæ propitiatiónis accéleret. Per Dóminum …

P���� �� 1. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, přispěj nám svou mocí na pomoc: 
vytrhni nás z nebezpečí, které nám hrozí pro naše 
hříchy, vysvoboď nás a zachraň nás. Prosíme o to 
skrze …
Excita, quǽsumus, Dómine, poténtiam tuam, et 
veni, † ut, ab imminéntibus peccatórum nostrórum 
perículis, te mereámur protegénte éripi, te liberánte 
salvári. Qui vivis et regnas …

S����� �� 1. ������ ��������
ORACE

Bože, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, 
aby nás vysvobodil z otroctví hříchu; ukaž svou ot-
covskou lásku všem, kdo toužebně očekávají tvou 
pomoc, a doveď nás k plné účasti na svobodě dětí 
Božích. Prosíme o to skrze …
Deus, qui, ad liberándum humánum genus a vetu-
státis condicióne, Unigénitum tuum in hunc mun-
dum misísti, * largíre devóte exspectántibus supér-
næ tuæ grátiam pietátis, † ut ad veræ perveniámus 
præmium libertátis. Per Dóminum …
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DRUHÝ ADVENTNÍ TÝDEN

2. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc 
tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stá-
ly v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost 
zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému živo-
tu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě Ducha sva-
tého …
Omnípotens et miséricors Deus, in tui occúrsum 
Fílii festinántes nulla ópera terréni actus impédi-
ant, † sed sapiéntiæ cæléstis erudítio nos fáciat ejus 
esse consórtes. Qui tecum …

P������ �� 2. ������ ��������
ORACE

Vyslyš, Bože, naše pokorné modlitby a naše úsilí 
o vnitřní opravdovost a čistotu provázej svým po-
žehnáním, abychom se dobře připravili na slavnost 
narození tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého …
Dirigátur, quǽsumus, Dómine, in conspéctu tuo 
nostræ petitiónis orátio, † ut ad magnum incarnati-
ónis Unigéniti tui mystérium nostræ vota servitútis 
illibáta puritáte pervéniant. Per Dóminum …

Ú���� �� 2. ������ ��������
ORACE
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Bože, tys poslal svého Syna, aby přinesl spásu všem 
končinám země; očisti naše srdce, abychom s rados-
tí očekávali a znovu prožívali slavný den narození 
našeho Spasitele. Neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého …
Deus, qui salutáre tuum cunctis terræ fínibus declá-
rasti, † tríbue, quǽsumus, ut nativitátis ejus glóriam 
lætánter præstolémur. Per Dóminum …

S����� �� 2. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, ty nám přikazuješ, abychom při-
pravili cestu našemu Spasiteli; posiluj všechny, kdo 
toužebně očekávají jeho příchod, aby je nepřemohla 
únava a duchovní malátnost. Prosíme o to skrze …
Omnípotens Deus, qui nos præcipis iter Christo Dó-
mino præparáre, † concéde propítius, ut nullis infir-
mitátibus fatigémur, qui cæléstis médici consolán-
tem præséntiam sustinémus. Per Dóminum …

Č������ �� 2. ������ ��������
ORACE

Prosíme tě, Bože, probuď v nás upřímnou touhu po 
opravdovém pokání, abychom ti mohli sloužit s čis-
tým srdcem, a tak připravovat cestu tvému jedno-
rozenému Synu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého …
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Excita, Dómine, corda nostra ad præparándas Unig-
éniti tui vias, † ut, per ejus advéntum, purificátis tibi
méntibus servíre mereámur. Per Dóminum …

P���� �� 2. ������ ��������
ORACE

Vyslyš, Bože, naše prosby a dej nám sílu, abychom 
s neúnavnou bdělostí očekávali slavný příchod tvé-
ho jednorozeného Syna a spěchali mu vstříc s vírou 
a láskou. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svaté-
ho …
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, plebi tuæ 
advéntum Unigéniti tui cum summa vigilántia ex-
spectáre, † ut, sicut ipse dócuit auctor nostræ salú-
tis, accénsis lampádibus in ejus occúrsum vigilántes 
properémus. Qui tecum …

S����� �� 2. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, kéž v našich srdcích vzejde svět-
lo tvé slávy, a až příchod tvého jednorozeného Syna 
zapudí všechny temnoty noci, ať se ukáže, že jsme 
synové světla. Prosíme o to skrze …
Oriátur, quǽsumus, omnípotens Deus, in córdibus 
nostris splendor glóriæ tuæ, † ut, omni noctis obscu-
ritáte subláta, fílios nos esse lucis Unigéniti tui ma-
niféstet advéntus. Qui tecum …
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3. ADVENTNÍ TÝDEN

3. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost naro-
zení tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, 
abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě 
chválit. Prosíme o to skrze …
Deus, qui cónspicis pópulum tuum nativitátis do-
mínicæ festivitátem fidéliter exspectáre, † præsta, 
quǽsumus, * ut valeámus ad tantæ salútis gáudia 
perveníre, † et ea votis sollémnibus álacri semper 
lætítia celebráre. Per Dóminum …

P������ �� 3. ������ ��������
ORACE

Prosíme tě, Bože, slyš naše volání a dej, ať příchod 
tvého Syna mezi nás osvítí temnoty našeho srdce. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Voci nostræ, quǽsumus, Dómine, aures tuæ pietá-
tis accómmoda, † et cordis nostri ténebras grátia Fí-
lii tui nos visitántis illústra. Qui tecum …

Ú���� �� 3. ������ ��������
ORACE

Milosrdný Bože, tvá láska z nás učinila nové stvoře-
ní v Kristu; zůstávej s námi a pomáhej nám zbavit se 
všeho starého a špatného, abychom byli připraveni 
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na příchod tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého …
Deus, qui novam creatúram per Unigénitum tuum 
nos esse fecísti; * in ópera misericórdiæ tuæ propíti-
us intuére, † et in advéntu Fílii tui ab ómnibus nos 
máculis vetustátis emúnda. Per Dóminum …

S����� �� 3. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, vyslyš prosby všech, kdo se při-
pravují na slavnost narození tvého Syna, a pomáhej 
jim v tomto pozemském životě, aby dosáhli věčné 
odměny v nebi. Prosíme o to skrze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut Fílii tui 
ventúra sollémnitas et præséntis nobis vitæ remédia 
largiátur, † et præmia ætérna concédat. Per Dómi-
num …

Č������ �� 3. ������ ��������
ORACE

Bože, ztratili jsme tvé přátelství a skličuje nás vě-
domí viny; vyslyš naše prosby a naplň nás radostí 
z příchodu našeho Spasitele. Neboť on s tebou v jed-
notě Ducha svatého …
Indígnos, quǽsumus, Dómine, nos fámulos tuos, 
quos actiónis própriæ culpa contrístat, † Unigéniti 
tui advéntu salutári lætífica. Qui tecum …
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P���� �� 3. ������ ��������
ORACE

Všemohoucí Bože, toužebně očekáváme příchod tvé-
ho jednorozeného Syna; pomáhej nám svou milostí, 
abychom se připravili na setkání s ním, provázej nás 
v životě pozemském a doveď nás do života věčného. 
Prosíme o to skrze …
Prævéniat nos, omnípotens Deus, tua grátia sem-
per atque subsequátur, † ut, qui advéntum Unigé-
niti tui summo cordis desidério sustinémus, et præ-
séntis vitæ subsídia et futúræ páriter consequámur. 
Per Dóminum …

ČTVRTÝ ADVENTNÍ TÝDEN

4. ������ ��������
ORACE

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, aby-
chom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vy-
koupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělo-
va zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, 
jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Ne-
boť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus 
nostris infúnde, * ut qui, Angelo nuntiánte, Chris-
ti Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, † per passió-
nem ejus et crucem ad resurrectiónis glóriam perdu-
cámur. Per Dóminum …
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PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN

17. ��������
ORACE

Bože, ty jsi náš stvořitel a vykupitel, tvé věčné Slo-
vo se stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn se 
stal jedním z nás a má účast na našem lidském živo-
tě; dej, ať my máme účast na jeho božství. Neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého …
Deus, humánæ cónditor et redémptor natúræ, † qui 
Verbum tuum in útero perpétuæ virginitátis carnem 
assúmere voluísti, * réspice propítius ad preces nos-
tras, † ut Unigénitus tuus, nostra humanitáte suscé-
pta, nos divíno suo consórtio sociáre dignétur. Qui 
tecum …

18. ��������
ORACE

Prosíme tě, všemohoucí Bože, zbav nás tíživého ot-
roctví hříchu, abychom žili ve svobodě, kterou nám 
přinesl tvůj Syn, Ježíš Kristus, jehož narození se při-
pravujeme oslavit. Neboť on s tebou v jednotě Du-
cha svatého …
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui sub 
peccáti jugo ex vetústa servitúte deprímimur, † ex-
spectáta Unigéniti tui nova nativitáte liberémur. Per 
Dóminum …
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19. ��������
ORACE

Bože, tys nám poslal svého Syna, narozeného z Pan-
ny Marie, a jeho příchodem zazářilo světu světlo tvé 
slávy; pomáhej nám, abychom slavili toto tajemství 
vedeni světlem víry a s opravdovou zbožností. Pro-
síme o to skrze …
Deus, qui splendórem glóriæ tuæ per sacræ Vírginis 
partum mundo dignátus es reveláre, † tríbue, quǽ-
sumus, * ut tantæ incarnatiónis mystérium et fídei 
integritáte colámus, † et devóto semper obséquio 
frequentémus. Per Dóminum …

20. ��������
ORACE

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování sta-
lo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho 
s pokorou přĳala, stala se jeho příbytkem a byla na-
plněna světlem Ducha svatého; pomáhej nám, aby-
chom i my pokorně přĳímali a plnili tvou vůli. Pro-
síme o to skrze …
Deus, æterna maiéstas, cujus ineffábile Verbum, An-
gelo nuntiánte, Virgo immaculáta suscépit, et, do-
mus divinitátis effécta, Sancti Spíritus luce replétur, † 
quǽsumus, ut nos, ejus exémplo, voluntáti tuæ hu-
míliter adhærére valeámus. Per Dóminum …

21. ��������
ORACE
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Bože, ty nám dáváš poznat, že tvůj jednorozený Syn 
přišel na tento svět a stal se jedním z nás; vyslyš naše 
prosby a dej, ať se naše radost ze spojení s ním dovr-
ší, až přĳde ve své slávě. Neboť on s tebou v jednotě
Ducha svatého …
Preces pópuli tui, quǽsumus, Dómine, cleménter 
exáudi, * ut, qui de Unigéniti tui in nostra carne ad-
véntu lætántur, † cum vénerit in sua majestáte, ætér-
næ vitæ præmium consequántur. Per Dóminum …

22. ��������
ORACE

Milosrdný Bože, tys nás neopustil, ani když jsme 
zhřešili, nenechals nás napospas smrti, ale poslals 
k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, 
a když s vírou a zbožností vyznáváme, že se stal člo-
věkem, dej, ať žĳeme ve stálém spojení s ním. Neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Deus, qui, hóminem delápsum in mortem conspíci-
ens, Unigéniti tui advéntum redímere voluísti, † præ-
sta, quǽsumus, * ut qui húmili ejus incarnatiónem 
devotióne faténtur, † ipsíus étiam Redemptóris con-
sórtia mereántur. Qui tecum …

23. ��������
ORACE

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn přĳal tělo z Pan-
ny Marie a byl nám podobný ve všem kromě hří-
chu; připravujeme se oslavit jeho narození a prosí-
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me tě: dej, ať nám otevře prameny tvého milosrden-
ství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Omnípotens sempitérne Deus, nativitátem Fílii tui 
secúndum carnem propinquáre cernéntes, quǽsu-
mus, * ut nobis indígnis fámulis tuis misericórdiam 
præstet Verbum, † quod ex Vírgine María dignátum 
est caro fíeri, et in nobis habitáre Jesus Christus, Dó-
minus noster. Qui tecum …

24. ��������
ORACE

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj 
příchod posilní a povzbudí všechny, kdo plně důvě-
řují v tvou lásku. Neboť ty žĳeš a kraluješ s Bohem
Otcem v jednotě …
Festína, quǽsumus, ne tardáveris, Dómine Jesu, † ut 
advéntus tui consolatiónibus sublevéntur, qui in tua 
pietáte confídunt. Qui vivis et regnas …

D��� �������
S������� N������� P���: 25. ��������

ORACE PŘEDE MŠÍ ZE SLAVNOSTI
Dopřáváš nám, Bože, abychom každý rok s radostí 
očekávali slavnost našeho vykoupení a vítali tvého 
Syna jako Vykupitele všeho lidstva; pomáhej nám, 
ať věrně plníme tvou vůli, abychom se nemuseli bát, 
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až ho uvidíme přicházet jako Soudce. Neboť on s te-
bou v jednotě Ducha svatého …
Deus, qui nos redemptiónis nostræ ánnua exspecta-
tióne lætíficas, * præsta, ut Unigénitum tuum, quem 
læti suscípimus Redemptórem, † veniéntem quoque 
Iúdicem secúri vidére mereámur Dóminum nos-
trum, Jesum Christum. Qui tecum …

ORACE RÁNO
Všemohoucí Bože, tvé vtělené Slovo nás prozáři-
lo novým světlem; dej, prosíme, ať víra, která svítí 
v našich srdcích, září i z našich skutků. Prosíme o to 
skrze …
Da, quǽsumus, omnípotens Deus, † ut dum nova 
incarnáti Verbi tui luce perfúndimur, * hoc in nostro 
respléndeat ópere, † quod per fidem fulget in men-
te. Per Dóminum …

ORACE BĚHEM DNE
Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší 
láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním 
z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my 
máme účast na jeho božství. Neboť on s tebou v jed-
notě Ducha svatého …
Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem et mirabí-
liter condidísti, et mirabílius reformásti, † da, quǽ-
sumus, nobis ejus divinitátis esse consórtes, * qui 
humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps. Qui 
tecum …
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S����� S���� R����� J�����, M���� � J�����
Neděle v oktávu Narození Páně, jinak dne 30. prosince

ORACE
Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následu-
jeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov 
naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebes-
kém domově dosáhli věčné odměny a radosti. Pro-
síme o to skrze …
Deus, qui præclára nobis sanctæ Famíliæ dignátus 
es exémpla præbére, † concéde propítius, * ut, do-
mésticis virtútibus caritatísque vínculis illam sectán-
tes, † in lætítia domus tuæ præmiis fruámur ætérnis. 
Per Dóminum …

P��� ��� � ������ N������� P���: 29. ��������
ORACE

Neviditelný Bože, příchodem tvého Syna zazářilo 
v temnotách světa tvé světlo; obrať k nám svou jas-
nou tvář a dej nám poznat velikost své lásky, aby-
chom tě celým srdcem chválili za jeho narození. Ne-
boť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Omnípotens et invisíbilis Deus, † qui tuæ lucis ad-
véntu mundi ténebras effugásti, * seréno vultu nos, 
quǽsumus, intuére, † ut magnificéntiam nativitátis
Unigéniti tui dignis præcóniis collaudémus. Qui te-
cum …
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Š���� ��� � ������ N������� P���: 30. ��������
Není-li v oktávu neděle, slaví se tento den svátek Sv. Rodiny

ORACE
Prosíme tě, všemohoucí Bože, zbav nás tíživého ot-
roctví hříchu, abychom žili ve svobodě, kterou nám 
přineslo narození tvého Syna. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého …
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut nos 
Unigéniti tui nova per carnem natívitas líberet, † 
quos sub peccáti jugo vetústa sérvitus tenet. Per Dó-
minum …

S���� ��� � ������ N������� P���: 31. ��������
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn se stal jedním 
z nás, aby se naplnila naše touha po spojení s tebou; 
vyslyš naše prosby a dej nám účast na spáse, kterou 
jeho narození přineslo všem lidem. Neboť on s te-
bou v jednotě Ducha svatého …
Omnípotens sempitérne Deus, † qui in Fílii tui na-
tivitáte tribuísti totíus religiónis inítium perfectio-
némque constáre, * da nobis, quǽsumus, in ejus por-
tióne censéri, † in quo totíus salútis humánæ summa 
consístit. Qui tecum …

O���� N������� P���

S������� M���� B���, P���� M����: 1 �����
ORACE

Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za 
Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznává-
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me, že ta, která nám zrodila původce života, stále se 
za nás u něho přimlouvá. Neboť on s tebou v jedno-
tě Ducha svatého …
Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte 
fecúnda, humáno géneri præmia præstitísti, † tríbue, 
quǽsumus, * ut ipsam pro nobis intercédere sentiá-
mus, † per quam merúimus Fílium tuum auctórem 
vitæ suscípere. Qui tecum …
Překládá-li se slavnost Zjevení Páně na neděli, slaví se v ne-

děli mezi 2. a 8. lednem.

2. ������ �� N������� P���
ORACE 

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo 
v tebe věří; ukaž své světlo všem národům a celý 
svět naplň svou slávou. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, fidélium splendor
animárum, * dignáre mundum glória tua implére 
benígnus, † et cunctis pópulis appáre per tui lúmi-
nis claritátem. Per Dóminum …

S������� Z������ P���: 6. �����
ORACE

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, 
k poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás, 
kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému pat-
ření na tvou slávu. Prosíme o to skrze …
Deus, qui hodiérna die Unigénitum tuum géntibus 
stella duce revelásti, † concéde propítius, * ut, qui 
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jam te ex fide cognóvimus, † usque ad contemplán-
dam spéciem tuæ celsitúdinis perducámur. Per Dó-
minum …

F���� II.
ORACE

Ante sollemnitatem Epiphaniæ
Bože, tvůj jednorozený Syn, tobě rovný ve věčné 
slávě, se stal člověkem a narodil se z Panny Marie; 
upevni v nás tuto víru, kterou vyznáváme, a zbav 
nás všeho, co nám brání žít v trvalé radosti ze spoje-
ní s tebou. Prosíme o to skrze …
Da, quǽsumus, Dómine, pópulo tuo inviolábilem fí-
dei firmitátem, † ut, qui Unigénitum tuum in tua te-
cum glória sempitérnum in veritáte nostri córporis 
natum de Matre Vírgine confiténtur, * et a præsén-
tibus liberéntur advérsis, † et mansúris gáudiis inse-
rántur. Per Dóminum …

Post sollemnitatem Epiphaniæ
Prosíme tě, Pane, ať nádhera tvé velebnosti osvítí 
naše srdce, abychom mohli s touto nádherou projít 
temnotami tohoto světa a došli tak do vlasti věčné-
ho jasu. Prosíme o to skrze …
Corda nostra, quǽsumus, Dómine, tuæ majestátis 
splendor illústret, * quo per mundi hujus ténebras 
transíre valeámus, † et perveniámus ad pátriam cla-
ritátis ætérnæ. Per Dominum …
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F���� III.
ORACE

Ante sollemnitatem Epiphaniæ
Bože, tvůj Syn se narodil z neposkvrněné Panny, a na 
jeho lidství nedolehla vina, která od počátku tíží lid-
ské pokolení; když jsme se i my pro spojení s Kris-
tem stali novým stvořením, dej nám sílu, abychom 
nepodléhali tomu, co nám brání žít novým životem. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui, per beátum sacræ Vírginis partum, Fílii 
tui carnem humánis fecísti præjudíciis non tenéri, † 
præsta, quǽsumus, * ut, hujus creatúræ novitáte su-
scépti, † vetustátis antíquæ contágiis exuámur. Per 
Dóminum …

Post sollemnitatem Epiphaniæ
Bože, tvůj jednorozený Syn se zjevil v podstatě na-
šeho těla. Dej, prosíme, abychom si zasloužili být 
vnitřně přetvořeni skrze toho, kterého jsme pozna-
li jako nám navenek podobného. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žĳe …
Deus, cujus Unigénitus in substántia nostræ carnis 
appáruit, † præsta, quǽsumus, * ut per eum, quem 
símilem nobis foris agnóvimus, † intus reformári 
mereámur. Qui tecum …

F���� IV.
ORACE
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Ante sollemnitatem Epiphaniæ
Všemohoucí Bože, tys poslal k naší spáse svého Syna 
a skrze něj nám nově zazářilo tvé světlo; dej, ať nám 
toto světlo stále svítí a vnitřně nás obnovuje. Prosí-
me o to skrze …
Concéde nobis, omnípotens Deus, * ut salutáre 
tuum, quod ad redemptiónem mundi luce nova cæ-
lórum procéssit, † nostris semper innovándis córdi-
bus oriátur. Per Dóminum …

Post sollemnitatem Epiphaniæ
Bože, ty osvěcuješ všechny národy. Dej svému lidu 
radovat se z trvalého pokoje a vlej do našich srd-
cí ono zářivé světlo, které jsi vložil do myslí našich 
otců. Prosíme o to skrze …
Deus, illuminátor ómnium géntium, † da pópu-
lis tuis perpétua pace gaudére, * et illud córdibus 
nostris spléndidum lumen infúnde, † quod patrum 
nostrórum méntibus aspersísti. Per Dóminum …

F���� V.
ORACE

Ante sollemnitatem Epiphaniæ
Bože, tvůj Syn se stal jedním z nás a jeho narození 
je počátkem naší spásy; posiluj naši víru, abychom 
se jím nechali vést a v nebeské slávě dosáhli naplně-
ní toho, co nám přislíbil. Neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého žĳe …
Deus, qui pópulo tuo, Unigéniti tui nativitáte, re-
demptiónis efféctum mirabíliter inchoásti, † ita, 
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quǽsumus, fídei fámulis tuis tríbue firmitátem, * ut 
usque ad promíssum glóriæ præmium, ipso guber-
nánte, pervéniant. Qui tecum …

Post sollemnitatem Epiphaniæ
Bože, ty který jsi roznítil skrze svého Syna všem ná-
rodům světlo své věčnosti, dej svému lidu poznat 
plnou záři svého Vykupitele, aby tak jejím růstem 
došel k věčné slávě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui per Fílium tuum æternitátis tuæ lumen 
cunctis géntibus suscitásti, * da plebi tuæ fulgórem 
plenum sui Redemptóris agnóscere, † ut ad perpé-
tuam claritátem per ejus increménta pervéniat. Per 
Dóminum …

F���� VI.
ORACE

Ante sollemnitatem Epiphaniæ
Prosíme tě, Bože, skloň se k nám a sověcuj a rozně-
cuj nás svou milostí, abychom stále více a opravdo-
věji poznávali svého Spasitele a učili se od něho. Ne-
boť on se tebou v jednotě Ducha svatého …
Fidéles tuos, quǽsumus, Dómine, benígnus illúmi-
na, † et splendóre glóriæ tuæ corda eórum semper 
accénde, * ut Salvatórem suum et incessánter agnós-
cant, † et veráciter apprehéndant. Qui tecum …

Post sollemnitatem Epiphaniæ
Dopřej, prosíme, všemohoucí Bože, aby narození 
Spasitele světa, ukázané skrze vedení hvězdou, bylo 
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i v našich srdcích stále zjevováno a rostlo. Prosíme 
o to skrze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, † ut Salva-
tóris mundi, stella duce, manifestáta natívitas, mén-
tibus nostris revelétur semper et crescat. Per Dómi-
num …

S�����
ORACE

Ante sollemnitatem Epiphaniæ
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn přišel na tento svět 
a skrze něj nám nově zazářilo tvé světlo: jeho naro-
zení z Panny Marie a jeho lidský život mezi námi je 
svědectvím o tvé lásce k nám; ukaž nám svou lásku 
také tím, že nám dáš podíl v jeho království. Neboť 
on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Omnípotens sempitérne Deus, qui per advén-
tum Unigéniti Fílii tui nova luce radiáre dignátus 
es, † concéde nobis, * ut, sicut eum per Vírginis par-
tum in forma nostri córporis merúimus habére par-
tícipem, † ita et in ejus regno grátiæ mereámur esse 
consórtes. Qui tecum …

Post sollemnitatem Epiphaniæ
Všemohoucí věčný Bože, ty který jsi způsobil, že 
jsme se stali pro tebe novým stvořením, dej, prosí-
me, abychom se skrze tvou milost nacházeli v oné 
podobě, v níž je s tebou naše podstata. Prosíme o to 
skrze …
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Omnípotens sempitérne Deus, qui per Unigénitum 
tuum novam creatúram nos tibi esse fecísti, * præ-
sta, quǽsumus, † ut per grátiam tuam in illíus in-
veniámur forma, in quo tecum est nostra substántia. 
Qui tecum …

S����� K��� P���: N����� �� 6. �����
ORACE 

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, 
že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu 
v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; dej, ať všich-
ni, které jsi přĳal za syny a dal jim nový život z vo-
dy a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. Prosíme 
o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † qui Christum, in 
Iordáne flúmine baptizátum, Spíritu Sancto super
eum descendénte, diléctum Fílium tuum sollémniter 
declarásti, * concéde fíliis adoptiónis tuæ, ex aqua et 
Spíritu Sancto renátis, † ut in beneplácito tuo iúgiter 
persevérent. Per Dóminum …

D��� �����������
P�������� ������

ORACE
Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahaju-
jeme úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se na-
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učili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat 
dobro. Prosíme o to skrze …
Concéde nobis, Dómine, præsídia milítiæ christiá-
næ sanctis inchoáre jejúniis, * ut, contra spiritáles 
nequítias pugnatúri, † continéntiæ muniámur auxí-
liis. Per Dóminum …

Č������ �� P�������� ������
ORACE

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím 
a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme 
všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. 
Prosíme o to skrze …
Actiónes nostras, quǽsumus, Dómine, aspirándo 
præveni et adjuvándo proséquere, * ut cuncta nost-
ra operátio a te semper incípiat, † et per te cœpta fi-
niátur. Per Dóminum …

P���� �� P�������� ������
ORACE 

Bože, provázej svou pomocí naše úsilí o vnitřní ob-
novu, aby naše skutky odříkání byly už od počátku 
pravdivým projevem našeho smýšlení. Prosíme o to 
skrze …
Inchoáta pæniténtiæ ópera, quǽsumus, Dómine, be-
nígno favóre proséquere, * ut observántiam, quam 
corporáliter exercémus, † méntibus étiam valeámus 
implére sincéris. Per Dóminum …
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S����� �� P�������� ������
ORACE 

Všemohoucí Bože, shlédni na naši bezmocnost 
a chraň nás svou mocnou pravicí. Prosíme o to skr-
ze …
Omnípotens sempitérne Deus, infirmitátem nost-
ram propítius réspice, † atque ad protegéndum nos 
déxteram tuæ majestátis exténde. Per Dóminum …

1. POSTNÍ TÝDEN

1. ������ ������
ORACE

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom 
se čtyřicet dní připravovali na velikonoce; prosíme 
tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajem-
ství Kristova vykupitelského díla a stále opravdově-
ji z něho žĳeme. Neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého …
Concéde nobis, omnípotens Deus, † ut, per ánnua 
quadragesimális exercítia sacraménti, * et ad intel-
legéndum Christi proficiámus arcánum, † et efféc-
tus ejus digna conversatióne sectémur. Per Dómi-
num …

P������ �� 1. ������ ������
ORACE
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Bože, naše spáso, dej nám milost vnitřního obrácení 
a nauč nás správně konat tvou vůli, abychom s užit-
kem prožili tuto postní dobu. Prosíme o to skrze …
Convérte nos, Deus, salutáris noster, * et, ut nobis 
opus quadragesimále profíciat, † mentes nostras cæ-
léstibus ínstrue disciplínis. Per Dóminum …

Ú���� �� 1. ������ ������
ORACE 

Bože, shlédni na nás a pomoz nám, ať sebeovládá-
ním překonáváme, co nás spoutává, a všechny naše 
tužby ať směřují k tobě. Prosíme o to skrze …
Réspice, Dómine, famíliam tuam, et præsta, * ut 
apud te mens nostra tuo desidério fúlgeat, † quæ se 
corporálium moderatióne castígat. Per Dóminum …

S����� �� 1. ������ ������
ORACE 

Prosíme tě, Bože, pohlédni na oddanost svého lidu, 
který si ukládá odříkání, aby cvičil v kázni své tělo 
a konáním dobrých skutků načerpal sílu pro duši. 
Prosíme o to skrze …
Devotiónem pópuli tui, quǽsumus, Dómine, beníg-
nus inténde, * ut, qui per abstinéntiam temperántur 
in córpore, † per fructum boni óperis reficiántur in
mente. Per Dóminum …

Č������ �� 1. ������ ������
ORACE
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Bože, nepřestávej nás provázet milostí, abychom po-
znávali, co je správné, a ochotně se podle toho řídili; 
a protože jsme ve všem zcela závislí na tobě, dej, ať 
žĳeme stále ve spojení s tebou. Prosíme o to skrze …
Largíre nobis, quǽsumus, Dómine, semper spíritum 
cogitándi quæ recta sunt, prómptius et agéndi, * ut, 
qui sine te esse non póssumus, † secúndum te víve-
re valeámus. Per Dóminum …

P���� �� 1. ������ ������
ORACE

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám prožít dobu přípra-
vy na velikonoce s vnitřní opravdovostí, aby postní 
kázeň, o kterou církev v této době usiluje, přinesla 
všem užitek pro duši. Prosíme o to skrze …
Da, quǽsumus, Dómine, fidélibus tuis observatióni
pascháli conveniénter aptári, † ut suscépta sollémni-
ter castigátio corporális cunctis ad fructum profíciat 
animárum. Per Dóminum …

S����� �� 1. ������ ������
ORACE

Věčný Bože, náš nebeský Otče, obrať k sobě naše srd-
ce, abychom celý život zasvětili tvé službě: abychom 
hledali především tvé království a plnili tvůj příkaz 
lásky. Prosíme o to skrze …
Ad te corda nostra, Pater ætérne, convérte, * ut nos, 
unum necessárium semper quæréntes et ópera ca-
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ritátis exercéntes, † tuo cúltui præstes esse dicátos. 
Per Dóminum …

2. POSTNÍ TÝDEN

2. ������ ������
ORACE 

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna 
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás 
tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se 
mohli radovat z patření na tvou slávu. Prosíme o to 
skrze …
Deus, qui nobis diléctum Fílium tuum audíre præ-
cepísti, † verbo tuo intérius nos páscere dignéris, * 
ut, spiritáli purificáto intúitu, † glóriæ tuæ lætémur 
aspéctu. Per Dóminum …

P������ �� 2. ������ ������
ORACE 

Bože, ty chceš, abychom se cvičili v kázni a sebeo-
vládání, a tak byli schopnější plnit tvou vůli; pomá-
hej nám, ať se varujeme hříchů a ochotně konáme, 
co nám ukládá tvá láska. Prosíme o to skrze …
Deus, qui ob animárum medélam castigáre córpora 
præcepísti, * concéde, ut ab ómnibus possímus abs-
tinére peccátis, † et corda nostra pietátis tuæ váleant 
exercére mandáta. Per Dóminum …

Ú���� �� 2. ������ ������
ORACE
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Bože, provázej svou církev ustavičnou ochranou, 
vždyť jsme jen smrtelní lidé a bez tebe by nám došly 
síly; pomáhej nám vyhýbat se všemu, co nám škodí, 
a hledat, co vede ke spáse. Prosíme o to skrze …
Custódi, Dómine, quǽsumus, Ecclésiam tuam pro-
pitiatióne perpétua, * et quia sine te lábitur humá-
na mortálitas, † tuis semper auxíliis et abstrahátur 
a nóxiis, et ad salutária dirigátur. Per Dóminum …

S����� �� 2. ������ ������
ORACE 

Bože, uchovej své církvi horlivost v konání dobra, 
pomáhej jí ve věcech časných a dej, ať v tom vidí zá-
ruku, že ji dovedeš k hodnotám věčným. Prosíme 
o to skrze …
Consérva, Dómine, famíliam tuam bonis semper 
opéribus erudítam, * et sic præséntibus consoláre 
præsídiis, † ut propítius ad supérna dona perdúcas. 
Per Dóminum …

Č������ �� 2. ������ ������
ORACE 

Bože, ty miluješ nevinnost a znovu ji dáváš těm, kdo 
se k tobě kajícně navracejí: obrať k sobě naše srdce 
a dej nám novou sílu Ducha svatého, ať jsme pev-
ní ve víře a horliví v konání dobra. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, innocéntiæ restitútor et amátor, † dírige ad te 
tuórum corda servórum, * ut, Spíritus tui fervóre 
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concépto, † et in fide inveniántur stábiles, et in ópe-
re efficáces. Per Dóminum …

P���� �� 2. ������ ������
ORACE 

Všemohoucí Bože, posilni v nás ducha kajícnos-
ti, abychom se v této postní době očistili pokáním 
a připravili se oslavit velikonoce s čistým srdcem 
a vnitřní pravdivostí. Prosíme o to skrze …
Da, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut, sacro nos 
purificánte pæniténtiæ stúdio, † sincéris méntibus 
ad sancta ventúra fácias perveníre. Per Dóminum …

S����� �� 2. ������ ������
ORACE 

Svou milostí, Bože, léčíš naše slabosti a dáváš nám 
už nyní účast na životě, který nás čeká v nebi; veď 
nás, dokud žĳeme zde na zemi, a doveď nás do svět-
la, ve kterém ty sám přebýváš. Prosíme o to skrze …
Deus, qui nos gloriósis remédiis in terris adhuc pó-
sitos jam cæléstium rerum facis esse consórtes, * tu, 
quǽsumus, in ista qua vívimus nos vita gubérna, † 
ut ad illam, in qua ipse es, lucem perdúcas. Per Dó-
minum …

3. POSTNÍ TÝDEN

3. ������ ������
ORACE 
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Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dá-
váš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlit-
bou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítí-
me svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na 
nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás 
k sobě. Prosíme o to skrze …
Deus, ómnium misericordiárum et totíus bonitátis 
auctor, † qui peccatórum remédia in jeiúniis, oratió-
nibus et eleemósynis demonstrásti, * hanc humilitá-
tis nostræ confessiónem propítius intuére, † ut, qui 
inclinámur consciéntia nostra, † tua semper mise-
ricórdia sublevémur. Per Dóminum …

P������ �� 3. ������ ������
ORACE 

Milosrdný Bože, očišťuj a upevňuj svou církev, a pro-
tože bez tvé pomoci neobstojí, stále ji veď svou mi-
lostí. Prosíme o to skrze …
Ecclésiam tuam, Dómine, miserátio continuáta mun-
det et múniat, * et quia sine te non potest salva con-
sístere, † tuo semper múnere gubernétur. Per Dómi-
num …

Ú���� �� 3. ������ ������
ORACE 

Prosíme tě, Bože, provázej nás svou milostí a pomá-
hej nám, abychom ti oddaně sloužili. Prosíme o to 
skrze …
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Grátia tua ne nos, quǽsumus, Dómine, derelín-
quat, * quæ et sacræ nos déditos fáciat servitúti, † et 
tuam nobis opem semper acquírat. Per Dóminum …

S����� �� 3. ������ ������
ORACE 

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám, ať se cvičíme v post-
ní kázni a živíme tvým slovem, aby nás sebeovládá-
ní připravilo k věrnému plnění tvé vůle a společná 
modlitba aby nás vedla k trvalému spojení s tebou. 
Prosíme o to skrze …
Præsta, quǽsumus, Dómine, ut, per quadragesi-
málem observántiam erudíti et tuo verbo nutríti, * 
sancta continéntia tibi simus toto corde devóti, † et 
in oratióne tua semper efficiámur concórdes. Per Dó-
minum …

Č������ �� 3. ������ ������
ORACE 

Pokorně tě prosíme, Bože, dej, ať stále hlouběji pro-
nikáme do velikonočního tajemství, abychom blíží-
cí se svátky našeho vykoupení slavili s opravdovou 
zbožností. Prosíme o to skrze …
Majestátem tuam, Dómine, supplíciter implorá-
mus, * ut, quanto magis dies salutíferæ festivitátis 
accédit, † tanto devótius ad ejus celebrándum profi-
ciámus paschále mystérium. Per Dóminum …

Doba svatopostní – orace



361

P���� �� 3. ������ ������
ORACE 

Prosíme tě, dobrotivý Bože, vlej nám do srdce svou 
milost, abychom ovládali sklony lidské slabos-
ti a dovedli žít podle tvých přikázání. Prosíme o to 
skrze …
Córdibus nostris, quǽsumus, Dómine, grátiam tuam 
benígnus infúnde, * ut ab humánis semper retrahá-
mur excéssibus, † et mónitis inhærére valeámus, te 
largiénte, cæléstibus. Per Dóminum …

S����� �� 3. ������ ������
ORACE 

Bože, ty nám dáváš už v této postní době účast na 
Kristově smrti a vzkříšení; pomáhej nám, ať se dob-
ře připravíme na slavení velikonoc, abychom plně 
prožívali radost z našeho vykoupení. Prosíme o to 
skrze …
Observatiónis hujus ánnua celebritáte lætántes, 
quǽsumus, Dómine, * ut, paschálibus sacraméntis 
inhæréntes, † plenis eórum efféctibus gaudeámus.
Per Dóminum …

4. POSTNÍ TÝDEN

4. ������ ������
ORACE 

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřed-
nictvím uskutečňuješ naše vykoupení; oživ víru své-
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ho lidu, abychom se s oddanou zbožností připravo-
vali na velikonoční svátky. Prosíme o to skrze …
Deus, qui per Verbum tuum humáni géneris recon-
ciliatiónem mirabíliter operáris, † præsta, quǽsu-
mus, * ut pópulus christiánus prompta devotióne et 
álacri fide ad ventúra sollémnia váleat festináre. Per
Dóminum …

P������ �� 4. ������ ������
ORACE

Ve své nevýslovné dobrotě nám, Bože, poskytuješ 
prostředky ke spáse, a tak nás neustále obnovuješ; 
veď svou církev, aby v ní dílo tvé milosti přináše-
lo užitek, a dávej jí, co potřebuje na své cestě k tobě. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui ineffabílibus mundum rénovas sacramén-
tis, † præsta, quǽsumus, * ut Ecclésia tua et ætérnis 
profíciat institútis, † et temporálibus non destituátur 
auxíliis. Per Dóminum …

Ú���� �� 4. ������ ������
ORACE 

Bože, veď nás, ať prožíváme postní dobu s oprav-
dovou zbožností, abychom byli dobře připraveni 
přĳmout velikonoční poselství o našem vykoupení
a vydávat o něm svědectví. Prosíme o to skrze …
Exercitátio veneránda sanctæ devotiónis, Dómine, 
tuórum fidélium corda dispónat, * ut et dignis mén-
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tibus suscípiant paschále mystérium, † et salvatiónis 
tuæ núntient præcónium. Per Dóminum …

S����� �� 4. ������ ������
ORACE

Bože, ty odměňuješ spravedlivé za jejich zásluhy 
a hříšníkům odpouštíš pro jejich pokání; milostivě 
vyslyš naše prosby a pomoz nám, abychom s pra-
vou kajícností vyznali své viny a dosáhli odpuštění. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui et justis præmia meritórum et peccatóri-
bus véniam per pæniténtiam præbes, * tuis supplí-
cibus miserére, † ut reátus nostri conféssio indulgén-
tiam váleat percípere delictórum. Per Dóminum …

Č������ �� 4. ������ ������
ORACE

Bože, obracíme se k tobě s pokornou prosbou: po-
máhej nám, ať usilujeme o vnitřní obnovu a horlivě 
konáme, co je dobré, a dej nám sílu, abychom jednali 
vždycky podle tvé vůle a dobře se připravili na sla-
vení velikonočních svátků. Prosíme o to skrze …
Cleméntiam tuam, Dómine, súpplici voto depósci-
mus, * ut nos fámulos tuos, pæniténtia emendátos 
et bonis opéribus erudítos, in mandátis tuis fácias 
perseveráre sincéros, † et ad paschália festa pervení-
re illæsos. Per Dóminum …

Doba svatopostní – orace



364

P���� �� 4. ������ ������
ORACE

Bože, ty znáš naši slabost, a proto nám poskytuješ 
účinnou pomoc; dej, ať radostně přĳímáme, co ko-
náš pro naši záchranu, a zůstáváme ti věrní celým 
svým životem. Prosíme o to skrze …
Deus, qui fragilitáti nostræ cóngrua subsídia præpa-
rásti, † concéde, quǽsumus, * ut suæ reparatiónis ef-
féctum et cum exsultatióne suscípiat, † et pia con-
versatióne recénseat. Per Dóminum …

S����� �� 4. ������ ������
ORACE 

Milosrdný Bože, ty dobře víš, že to, co konáme bez 
tebe, se ti nemůže líbit, veď proto všechno naše myš-
lení i jednání. Prosíme o to skrze …
Dírigat corda nostra, quǽsumus, Dómine, tuæ mise-
ratiónis operátio, † quia tibi sine te placére non pós-
sumus. Per Dóminum …

5. POSTNÍ TÝDEN

5. ������ ������
ORACE 

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na 
smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom 
i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Pro-
síme o to skrze …
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Quǽsumus, Dómine Deus noster, † ut in illa caritá-
te, qua Fílius tuus díligens mundum morti se trádi-
dit, * inveniámur ipsi, te opitulánte, alácriter ambu-
lántes. Per Dóminum …

P������ �� 5. ������ ������
ORACE 

Bože, ty nám otvíráš nekonečné bohatství své milosti 
a naplňuješ nás svým požehnáním; pomáhej nám, ať 
usilujeme o nový způsob života a nevracíme se k to-
mu, co je staré a špatné, aby se jednou na nás zjevila 
sláva tvého království. Prosíme o to skrze …
Deus, per cujus ineffábilem grátiam omni benedic-
tióne ditámur, * præsta nobis ita in novitátem a ve-
tustáte transíre, † ut regni cœléstis glóriæ præparé-
mur. Per Dóminum …

Ú���� �� 5. ������ ������
ORACE 

Prosíme tě, Bože, dej nám vytrvalost v plnění tvé 
vůle, abychom svým životem vydávali o tobě svě-
dectví, a tak aby i v naší době stále více lidí nachá-
zelo cestu k tobě. Prosíme o to skrze …
Da nobis, quǽsumus, Dómine, perseverántem in tua 
voluntáte famulátum, † ut in diébus nostris et méri-
to et número pópulus tibi sérviens augeátur. Per Dó-
minum …
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S����� �� 5. ������ ������
ORACE 

Milosrdný Bože, osvěť naše srdce očištěné pokáním 
a dej nám dar pravé zbožnosti, abychom dosáhli vy-
slyšení svých proseb. Prosíme o to skrze …
Sanctificáta per pæniténtiam tuórum corda filiórum,
Deus miserátor, illústra, * et, quibus præstas devoti-
ónis afféctum, † præbe supplicántibus pium beníg-
nus audítum. Per Dóminum …

Č������ �� 5. ������ ������
ORACE 

Milosrdný Bože, v tebe skládáme všechnu svou na-
ději, vyslyš naše prosby a chraň nás, odpusť nám 
všechny hříchy, pomáhej nám, abychom žili v tvé 
milosti, a dej nám dosáhnout zaslíbeného dědictví. 
Prosíme o to skrze …
Adésto, Dómine, supplícibus tuis, † et spem suam 
in tua misericórdia collocántes tuére propítius, * ut, 
a peccatórum labe mundáti, † in sancta conversatió-
ne permáneant, et promissiónis tuæ perficiántur he-
rédes. Per Dóminum …

P���� �� 5. ������ ������
ORACE 

Bože, ty znáš naši křehkost a víš, jak jsme se dostali 
do područí hříchů; smiluj se nad námi a odpusť nám 
naše provinění, abychom byli zbaveni pout, která 
nás tíží. Prosíme o to skrze …
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Absólve, quǽsumus, Dómine, tuórum delícta popu-
lórum, * ut a peccatórum néxibus, quæ pro nostra 
fragilitáte contráximus, † tua benignitáte liberémur. 
Per Dóminum …

S����� �� 5. ������ ������
ORACE 

Bože, ty se nikdy nepřestáváš starat o spásu všech 
lidí, v těchto dnech však hojněji svůj lid zahrnuješ 
milostí; pohleď na své vyvolené a svou láskou chraň 
a posiluj všechny, kdo se připravují na křest, i ty, kte-
ré už jsi křtem přĳal za vlastní. Prosíme o to skrze …
Deus, qui, licet salútem hóminum semper operáris, † 
nunc tamen pópulum tuum grátia abundatióne læ-
tíficas, * réspice propítius ad electiónem tuam, † ut 
piæ protectiónis auxílium et regenerándos múniat et 
renátos. Per Dóminum …

SVATÝ TÝDEN

K����� ������
ORACE 

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: 
stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smr-
ti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme 
tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli 
účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého …
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Omnípotens sempitérne Deus, qui humáno géne-
ri, ad imitándum humilitátis exémplum, Salvató-
rem nostrum carnem súmere, et crucem subíre fe-
císti, † concéde propítius, * ut et patiéntiæ ipsíus ha-
bére documénta et resurrectiónis consórtia mereá-
mur. Qui tecum …

P������ S������ �����
ORACE

Všemohoucí Bože, jsme slabí a hyneme pod tíhou 
hříchů; ujmi se nás a dej, ať se na nás ukáže živo-
todárná síla umučení tvého Syna. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého …
Da, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui ex nostra 
infirmitáte defícimus, † intercedénte Unigéniti Fílii 
tui passióne, respirémus. Qui tecum …

Ú���� S������ �����
ORACE 

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať s Kristem prožívá-
me památku jeho umučení, abychom mohli dosáh-
nout odpuštění, které nám zasloužil svou smrtí na 
kříži. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Omnípotens sempitérne Deus, da nobis ita domíni-
cæ passiónis sacraménta perágere, † ut indulgénti-
am percípere mereámur. Per Dóminum …

S����� S������ �����
ORACE 
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Milosrdný Bože, tvůj Syn pro nás podstoupil muka 
kříže a vytrhl nás z moci nepřítele; prosíme tě, na-
plň nás svou milostí a doveď nás až ke slávě vzkří-
šení, aby se na nás dovršilo dílo vykoupení. Prosí-
me o to skrze …
Deus, qui pro nobis Fílium tuum crucis patíbulum 
subíre voluísti, † ut inimíci a nobis expélleres potes-
tátem, * concéde nobis fámulis tuis, † ut resurrectió-
nis grátiam consequámur. Per Dóminum …

Z����� �������
Bože, ty, jejž je správné si vyvolit a milovat, v nás 
rozmnož dary své nevýslovné milosti. Ty, jenž jsi 
způsobil, že od smrti tvého Syna očekáváme, v co 
věříme, učiň, abychom jeho zmrtvýchvstáním došli 
toho, oč se snažíme. Prosíme o to skrze …
Deus, quem dilígere et amáre justítia est, † ineffábi-
lis grátiæ tuæ in nobis dona multíplica, * et, qui fe-
císti nos in morte Fílii tui speráre quæ crédimus, † 
fac nos, eódem resurgénte, perveníre quo téndimus. 
Per Dóminum …

V���� �����
Shlédni Pane, prosíme, na tuto svou rodinu, za niž 
náš Pán Ježíš Kristus neváhal být vydán do rukou 
zločinců, a podstoupil muka kříže. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého …
Réspice, quǽsumus, Dómine, super hanc famíliam 
tuam, pro qua Dóminus noster Jesus Christus non 
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dubitávit mánibus tradi nocéntium, † et crucis subí-
re torméntum. Qui tecum …

B��� ������
Všemohoucí, věčný Bože, jehož jednorozený Syn se-
stoupil do hlubin země, odkud též slavně vystou-
pil, dopřej milostivě, aby tví věřící dospěli do věč-
ného života, když s ním byli zároveň pohřbeni ve 
křtu a on vstal z mrtvých. Neboť on s tebou v jedno-
tě Ducha svatého …
Omnípotens, sempitérne Deus, cujus Unigénitus ad 
inferióra terræ descéndit, unde et gloriósus ascén-
dit, † concéde propítius, * ut fidéles tui, cum eo con-
sepúlti in baptismáte, † ipso resurgénte, ad vitam 
profíciant sempitérnam. Qui tecum …

D��� �����������
VELIKONOČNÍ OKTÁV

N����� Z������������ P���
Bože, ty který jsi nám dnešního dne skrze svého jed-
norozeného Syna učinil po přemožení smrti pří-
stupnou cestu do věčnosti, dej nám, prosíme, aby-
chom my, kteří slavíme slavnost neděle Zmrtvých-
vstání, znovu povstali ve světle života obnovou tvé-
ho Ducha. Prosíme o to skrze …
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Deus, qui hodiérna die, per Unigénitum tuum, æter-
nitátis nobis áditum, devícta morte, reserásti, * da 
nobis, quǽsumus, ut, qui resurrectiónis domínicæ 
sollémnia cólimus, † per innovatiónem tui Spíritus 
in lúmine vitæ resurgámus. Per Dóminum …

P������ � ������ ������������
ORACE

Bože, ty, který rozmnožuješ svou Církev vždy no-
vým pokolením, dej svým služebníkům, aby onen 
prostředek posvěcení, jejž přĳali vírou, uchovávali
způsobem života. Prosíme o to skrze …
Deus, qui Ecclésiam tuam nova semper prole multíp-
licas, † concéde fámulis tuis, * ut sacraméntum vi-
véndo téneant, † quod fide percepérunt. Per Dómi-
num …

Ú���� � ������ ������������
ORACE

Bože, ty, který jsi nám přispěl velikonočními uzdra-
vujícími prostředky, provázej svůj lid nebeským da-
rem, aby se po dosažení dokonalé svobody radoval 
v nebi, a proto by jásal už nyní na zemi. Prosíme o to 
skrze …
Deus, qui paschália nobis remédia contulísti, † pó-
pulum tuum cælésti dono proséquere, * ut, perfé-
ctam libertátem assecútus, † in cælis gáudeat, unde 
nunc in terris exsúltat. Per Dóminum …
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S����� � ������ ������������
ORACE

Bože, ty, který nás rozradostňuješ každoroční slav-
ností Zmrtvýchvstání Páně, dopřej nám milostivě, 
abychom si skrze časné svátky, jež slavíme, zaslou-
žili dojít k věčným radostem. Prosíme o to skrze …
Deus, qui nos resurrectiónis domínicæ ánnua sol-
lemnitáte lætíficas, † concéde propítius, * ut, per 
temporália festa quæ ágimus, † perveníre ad gáudia 
ætérna mereámur. Per Dóminum …

Č������ � ������ ������������
ORACE

Bože, ty, který jsi sjednotil rozdílnost národů vyzná-
ním tvého jména, dej, aby u těch, kdo byli obnove-
ni křestní vodou, panovala jednomyslnost ve víře 
a bezúhonnost ve skutcích. Prosíme o to skrze …
Deus, qui diversitátem géntium in confessióne tui 
nóminis adunásti, * da, ut renátis fonte baptísmatis 
una sit fides méntium † et píetas actiónum. Per Dó-
minum …

P���� � ������ ������������
ORACE

Všemohoucí věčný Bože, ty, který jsi spojil veliko-
noční svátost s ustanovením lidského smíření, dej 
našim myslím, abychom to, co slavíme projevem, 
následovali i konáním. Prosíme o to skrze …
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Omnípotens sempitérne Deus, qui paschále sacra-
méntum in reconciliatiónis humánæ fodere contu-
lísti, † da méntibus nostris, * ut, quod professióne 
celebrámus, † imitémur efféctu. Per Dóminum …

S����� � ������ ������������
ORACE

Bože, ty, který štědrostí své milosti rozmnožuješ 
lid v tebe věřící, shlédni milostivě na své vyvolené, 
a učiň, aby ti, kdo byli obnoveni svátostí křtu, byli 
oděni i do blažené nesmrtelnosti. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui credéntes in te pópulos grátiæ tuæ largi-
táte multíplicas, † ad electiónem tuam propítius in-
tuére, * ut, qui sacraménto baptísmatis sunt renáti, † 
beáta fácias immortalitáte vestíri. Per Dóminum …

VELIKONOČNÍ DOBA 
DO NANEBEVSTOUPENÍ

2. ������ �����������
ORACE 

Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru 
svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos 
nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co 
to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, zno-
vuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého 
Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
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Deus misericórdiæ sempitérnæ, qui in ipso paschá-
lis festi recúrsu fidem sacrátæ tibi plebis accéndis, † 
auge grátiam quam dedísti, * ut digna omnes intel-
legéntia comprehéndant, quo lavácro ablúti, † quo 
spíritu regeneráti, quo sánguine sunt redémpti. Per 
Dóminum …

P������ ���� �����������
ORACE

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha 
svého Syna a přĳal jsi nás za vlastní; a proto k tobě
smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás zapo-
čal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 
Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † quem patérno nó-
mine invocáre præsúmimus, * pérfice in córdibus
nostris spíritum adoptiónis filiórum, † ut promíssam 
hereditátem íngredi mereámur. Per Dóminum …

Ú���� ���� �����������
ORACE

Všemohoucí Bože, stůj při nás, ať vydáváme svědec-
tví vzkříšenému Kristu, a dej, ať se na nás jednou 
zjeví jeho sláva, jejíž zárukou je nám jeho vítězství 
nad smrtí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svaté-
ho …
Fac nos, quǽsumus, omnípotens Deus, † Dómini re-
surgéntis prædicáre virtútem, * ut, cujus múneris 
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pignus accépimus, † manifésta dona comprehénde-
re valeámus. Per Dóminum …

S����� ���� �����������
ORACE

Bože, ty nám dáváš každoročně prožívat velikonoč-
ní tajemství našeho znovuzrození, a tak posiluješ 
naši naději, že budeme vzkříšeni z mrtvých; prosí-
me tě, veď nás, abychom se s láskou otvírali tomu, 
co s vírou slavíme. Prosíme o to skrze …
Annua recoléntes mystéria, quibus per renovátam 
oríginis dignitátem humána substántia spem resur-
rectiónis accépit, † cleméntiam tuam, Dómine, sup-
plíciter exorámus, * ut, quod fide recólimus, † per-
pétua dilectióne capiámus. Per Dóminum …

Č������ ���� �����������
ORACE

Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s tvou milos-
tí a dej, ať velikonoční slavení díla naší spásy v nás 
stále přináší svůj užitek. Prosíme o to skrze …
Concéde, miséricors Deus, * ut, quod paschálibus 
exséquimur institútis, † fructíferum nobis omni tém-
pore sentiámus. Per Dóminum …

P���� ���� �����������
ORACE

Milosrdný Bože, tvůj Syn pro nás podstoupil muka 
kříže a vytrhl nás z moci nepřítele; prosíme tě, na-
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plň nás svou milostí a doveď nás až ke slávě vzkří-
šení, aby se na nás dovršilo dílo vykoupení. Prosí-
me o to skrze …
Deus, qui pro nobis Fílium tuum crucis patíbulum 
subíre voluísti, ut inimíci a nobis expélleres potestá-
tem, * concéde nobis fámulis tuis, † ut resurrectió-
nis grátiam consequámur. Per Dóminum …

S����� ���� �����������
ORACE

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přĳímáš nás za
své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, 
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobo-
dy a věčného dědictví. Prosíme o to skrze …
Deus, per quem nobis et redémptio venit et præstá-
tur adóptio, † fílios dilectiónis tuæ benígnus intén-
de, * ut in Christo credéntibus et vera tribuátur li-
bértas, † et heréditas ætérna. Per Dóminum …

3. ������ �����������
ORACE

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu 
radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoč-
ní radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očeká-
vali slávu vzkříšení. Prosíme o to skrze …
Semper exsúltet pópulus tuus, Deus, renováta áni-
mæ juventúte, * ut, qui nunc lætátur in adoptiónis 
se glóriam restitútum, † resurrectiónis diem spe cer-
tæ gratulatiónis exspéctet. Per Dóminum …
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4. ������ �����������
ORACE

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvé-
ho lidu, předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho sla-
bé stádce, aby došlo za svým vítězným Pastýřem do 
nebeské radosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého …
Omnípotens sempitérne Deus, deduc nos ad socie-
tátem cæléstium gaudiórum, * ut eo pervéniat hu-
mílitas gregis, † quo procéssit fortitúdo pastóris. Per 
Dóminum …

5. ������ �����������
ORACE

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přĳímáš nás za
své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, 
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobo-
dy a věčného dědictví. Prosíme o to skrze …
Deus, per quem nobis et redémptio venit et præstá-
tur adóptio, † fílios dilectiónis tuæ benígnus intén-
de, * ut in Christo credéntibus et vera tribuátur li-
bértas, † et heréditas ætérna. Per Dóminum …

6. ������ �����������
ORACE

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční 
dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříše-
ným Kristem trvale projevovalo v celém našem ži-
votě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
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Fac nos, omnípotens Deus, hos lætítiæ dies, quos in 
honórem Dómini resurgéntis exséquimur, † afféctu
sédulo celebráre, * ut quod recordatióne percúrri-
mus † semper in ópere teneámus. Per Dóminum …

P������ �� 6. ������ �����������
ORACE

Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s tvou milos-
tí a dej, ať velikonoční slavení díla naší spásy v nás 
stále přináší svůj užitek. Prosíme o to skrze …
Concéde, miséricors Deus, * ut, quod paschálibus 
exséquimur institútis, † fructíferum nobis omni tém-
pore sentiámus. Per Dóminum …

Ú���� �� 6. ������ �����������
ORACE

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu 
radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoč-
ní radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očeká-
vali slávu vzkříšení. Prosíme o to skrze …
Semper exsúltet pópulus tuus, Deus, renováta áni-
mæ juventúte, * ut, qui nunc lætátur in adoptiónis 
se glóriam restitútum, † resurrectiónis diem spe cer-
tæ gratulatiónis exspéctet. Per Dóminum …

S����� �� 6. ������ �����������
ORACE

Dej nám, Bože, svou milost, ať slavíme památku 
vzkříšení tvého Syna s takovou úctou, abychom se 
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mohli radovat se všemi svatými, až přĳde ve své slá-
vě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Annue nobis, quǽsumus, Dómine, * ut, quemádmo-
dum mystério resurrectiónis Fílii tui sollémnia cóli-
mus, † ita et in advéntum ejus gaudére cum Sanctis 
ómnibus mereámur. Per Dóminum …

S������� 
N�������������� P���

ORACE
Připrav nás, všemohoucí Bože, abychom jásali sva-
tou radostí a radovali se ze bohabojného díkuvzdá-
ní, poněvadž nanebevstoupení Krista, tvého Syna, je 
naší podporou, a kam vystoupila sláva hlavy, tam je 
zvána i naděje těla. Prosíme o to skrze …
Fac nos, omnípotens Deus, sanctis exsultáre gáudiis 
et pia gratiárum actióne lætári, † quia Christi Fílii 
tui ascénsio est nostra provéctio, * et, quo procéssit 
glória cápitis, † eo spes vocátur et córporis. Per Dó-
minum …

P���� �� N�������������� P���
ORACE

Bože, ty který nás připravuješ zmrtvýchvstáním 
Krista k věčnému životu, povznes nás k původci 
naší spásy, sedícím zároveň po tvé pravici, aby jsi, 
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když přĳde náš Spasitel ve své vznešenosti, těm, kte-
rým jsi poskytnul obnovu křtem, způsobil, že budou 
oděni blaženou nesmrtelností. Prosíme o to skrze …
Deus, qui ad ætérnam vitam in Christi resurrectióne 
nos réparas, † érige nos ad consedéntem in déxtera 
tua nostræ salútis auctórem, * ut, cum in majestáte 
sua Salvátor noster advénerit, quos fecísti baptísmo 
renásci, † fácias beáta immortalitáte vestíri. Per Dó-
minum …

S����� �� N�������������� P���
ORACE

Bože, náš nebeský Otče, tvůj Syn před svým nane-
bevstoupením slíbil apoštolům Ducha svatého; vy-
slyš naše prosby a sešli i nám dary svého Ducha, 
abychom byli naplněni bohatstvím nebeské moud-
rosti. Prosíme o to skrze …
Deus, cujus Fílius ad cælos ascéndens Apóstolis 
Sanctum Spíritum dignátus est pollicéri, † præsta, 
quǽsumus, * ut, sicut illi multifária doctrínæ cælés-
tis múnera percepérunt, † ita nobis quoque spiritália 
dona concédas. Per Dóminum …

7. ������ �����������
ORACE

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, 
Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; dej, ať také 
poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého sli-

Doba velikonoční – orace



381

bu zůstává stále s námi. Neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého …
Supplicatiónibus nostris, Dómine, adésto propíti-
us, * ut, sicut humáni géneris Salvatórem tecum in 
tua crédimus majestáte, † ita eum usque ad consum-
matiónem sæculi manére nobíscum, sicut ipse pro-
mísit, sentiámus. Per Dóminum …

P������ �� 7. ������ �����������
ORACE

Prosíme tě, Bože, ať na nás sestoupí síla Ducha svaté-
ho, abychom měli stále na paměti tvou vůli a vždyc-
ky podle ní žili. Prosíme o to skrze …
Advéniat nobis, quǽsumus, Dómine, virtus Spíritus 
Sancti, † qua voluntátem tuam fidéli mente retinére,
et pia conversatióne deprómere valeámus. Per Dó-
minum …

Ú���� �� 7. ������ �����������
ORACE

Všemohoucí a milosrdný Bože, sešli nám Ducha 
svatého, ať v nás přebývá svou milostí a učiní z nás 
chrám své slávy. Prosíme o to skrze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens et miséricors 
Deus, † ut Spíritus Sanctus advéniens templum nos 
glóriæ suæ dignánter inhabitándo perfíciat. Per Dó-
minum …
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S����� �� 7. ������ �����������
ORACE

Milosrdný Bože, dej, aby tvá církev shromáždě-
ná v Duchu svatém byla zcela oddána tvé službě 
a upřímně se snažila o jednotu a svornost. Prosíme 
o to skrze …
Ecclésiæ tuæ, miséricors Deus, concéde propítius, † 
ut, Sancto Spíritu congregáta, toto sit corde tibi de-
vóta, et pura voluntáte concórdet. Per Dóminum …

Č������ �� 7. ������ �����������
ORACE

Prosíme tě, Bože, ať nás tvůj Duch naplní bohat-
stvím svých darů a přetvoří nás svou mocí, abychom 
správně smýšleli a věrně konali tvou vůli. Prosíme 
o to skrze …
Spíritus tuus, quǽsumus, Dómine, spiritália nobis 
dona poténter infúndat, * ut det nobis mentem, quæ 
tibi sit plácita, † et aptet nos tuæ propítius voluntá-
ti. Per Dóminum …

P���� �� 7. ������ �����������
ORACE

Všemohoucí Bože, tys nám oslavením svého Syna 
a světlem Ducha svatého otevřel přístup do věčné 
slávy; prosíme tě, dej, ať z toho, cos nám prokázal, 
roste naše víra a upevňuje se naše oddanost k tobě. 
Prosíme o to skrze …
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Deus, qui nobis æternitátis áditum glorificatióne
Christi tui et Sancti Spíritus illuminatióne reserás-
ti, † concéde, quǽsumus, * ut, tanti doni párticeps, 
devótio nostra profíciat, † et ad fídei transferámur 
augméntum. Per Dóminum …

S����� �� 7. ������ �����������
ORACE

Na sklonku velikonoční doby tě, Bože, prosíme: dej, 
ať to, co jsme o velikonocích slavili, pronikne naše 
jednání i celý náš život. Prosíme o to skrze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut, qui 
paschália festa perégimus, † hæc, te largiénte, móri-
bus et vita teneámus. Per Dóminum …

S������� S������ D���� �������
ORACE

Všemohoucí, věčný Bože, ty nám dáváš každoroč-
ně v období padesáti dnů znovu prožívat uskuteč-
nění a naplnění velikonočního díla naší spásy; ne-
přestávej sesílat dary svého svatého Ducha, aby tě 
lidé všech národů a jazyků společně chválili a osla-
vovali. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † qui paschále sacra-
méntum quinquagínta diérum voluísti mystério con-
tinéri, * præsta, ut, géntium facta dispersióne, † di-
visiónes linguárum ad unam confessiónem tui nómi-
nis cælésti múnere congregéntur. Per Dóminum …
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P�������� ������ P���
S������� N���������� T������

ORACE
Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého 
Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřní-
ho života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé 
víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slá-
vu a klaněli se společné svrchované moci jediného 
božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze …
Deus Pater, qui, Verbum veritátis et Spíritum sanc-
tificatiónis mi�ens in mundum, admirábile mystéri-
um tuum homínibus declárasti, * da nobis, in con-
fessióne veræ fídei, ætérnæ glóriam Trinitátis agnós-
cere, † et Unitátem adoráre in poténtia majestátis. 
Per Dóminum …

S������� N������������ T��� � K��� P���
ORACE

Bože, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátos-
ti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památ-
ku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast 
na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť 
ty žĳeš a kraluješ s Bohem Otcem …
Deus , qui nobis sub sacraménto mirábili passiónis 
tuæ memóriam reliquísti, † tríbue, quǽsumus, * ita 
nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria vene-
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rári, † ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter 
sentiámus. Qui vivis …

S������� N������������ S���� J�������
ORACE

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milova-
ného Syna, s vděčností si připomínáme veliká dob-
rodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: dej ať je nám 
jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů 
a milostí. Prosíme o to skrze …
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, † ut qui, di-
lécti Fílii tui Corde gloriántes, * ejus præcípua in nos 
benefícia recólimus caritátis, † de illo donórum fon-
te cælésti supereffluéntem grátiam mereámur accí-
pere. Per Dóminum …

P������ N������������� S���� P���� M����
Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha svatého

ORACE
Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Ma-
rie důstojný příbytek Ducha svatého; na její přímlu-
vu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé 
slávy. Prosíme o to skrze …
Deus, qui in corde beátæ Maríæ Vírginis dignum 
Sancti Spíritus habitáculum præparásti, * concé-
de propítius, † ut, ejúsdem Vírginis intercessióne, 
tuæ glóriæ templum inveníri mereámur. Per Dómi-
num …
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