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Všemohoucí a milosrdný Bože, tys dal svatému N

sílu vydržet všechny útrapy mučení; pomáhej i nám,
kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom pod
tvou ochranou obstáli v každém nebezpečí. Prosíme
o to skrze …
Omnipotens et miséricors Deus, † qui mártyrem
tuum beátum N. passiónis suæ superáre fecísti, *
concéde, ut, qui eius triúmphi diem celebrámus, †
insuperábiles tua protectióne ab hostis insídiis maneámus. Per Dóminum …
V době velikonoční

Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby svým svě-

dectvím přispěli k slávě tvé církve; prosíme tě, veď
i nás, ať ve stopách svatého N následujeme tvého
Syna v utrpení a dojdeme do věčné radosti. Prosíme
o to skrze …
Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum
N. martýrii victória decoráre dignátus es, † concéde
propítius, * ut, sicut ipse domínicæ passiónis imitátor fuit, † ita nos, per eius vestígia gradiéntes, ad
gáudia sempitérna perveníre mereámur. Per Dóminum …
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Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému N a N

sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru
v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † qui sanctis N. et N.
pro Christo pati donásti, * nostræ quoque fragilitáti divínum præténde subsídium, † ut sicut illi pro te
mori non dubitárunt, ita nos fortes in tua confessióne vívere valeámus. Per Dóminum …
V době velikonoční

Všemohoucí Bože, tys posiloval svaté mučedníky

N a N, aby neváhali položit svůj život pro tvé slovo a pro svědectví o Ježíšovi; pomáhej i nám milostí
Ducha svatého, abychom tvé slovo s vírou přĳímali
a statečně vyznávali. Prosíme o to skrze …
Quǽsumus, omnípotens Deus, † ut nos virtúte Spírítus Sancti, et ad credéndum dóciles et ad confiténdum fortes effícias, * qui beátis martýribus N. et N.
propter verbum tuum et testimónium Jesu ánimas
pónere tribuísti. Per Dóminum …
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Všemohoucí, věčný Bože, tys postavil svatého N do

čela své církve, aby ji sloužil slovem i příkladem;
na jeho přímluvu �raň vše�ny pastýře svého lidu
i společenství věřící� svěřené jeji� péči a veď je
cestou k věčné spáse. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † qui beátum N. cuncto pópulo tuo præésse, ac verbo et exémplo prodésse voluísti, * eódem intercedénte, pastóres Ecclésiæ
tuæ cum grégibus sibi commíssis custódi, † et dírige
in viam salútis ætérnæ. Per Dóminum …
Pro biskupa

Bože, tys dal své církvi ve svatém N vzor dobrého

pastýře; na jeho přímluvu nás všechny, kdo patříme
do společenství tvého lidu, doveď do věčné radosti.
Prosíme o to skrze …
Deus, qui Ecclésiæ tuæ in beáto N. boni pastóris
exémplum providéte dignátus es, * concéde propítius, † ut, eius intercessióne, in loco páscuæ tuæ perpétuo collocári mereámur. Per Dóminum …
P�� ������� ���������
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Bože, světlo věřících a pastýři svého lidu, tys povolal

svatého N, aby sloužil tvé církvi svým kázáním i příkladem; pomáhej nám, abychom na jeho přímluvu
zachovali víru, kterou hlásal, a kráčeli cestou, kterou ukazoval svým životem. Prosíme o to skrze …
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Deus, ﬁdélium lumen et pastor animárum, † qui be-

átum N. in Ecclésia posuísti, ut oves tuas verbo pásceret et informáret exémplo, * da nobis, eius intercessióne, et ﬁdem serváre, quam verbo dócuit, † et
viam sequi, quam exémplo monstrávit. Per Dóminum …
P�� ���� ��������� – �������
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Bože, tys naplnil svaté biskupy N a N duchem prav-

dy a lásky, aby byli dobrými pastýři tvého lidu; veď
nás, abychom i my podle jejich příkladu rostli ve
víře a lásce, a na jejich přímluvu nás provázej svou
pomocí. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátos epíscopos N. et N. ad pascéndum
pópulum tuum spíritu veritátis et dilectiónis implevísti, * præsta, ut, quorum festivitátem venerándo
ágimus, † eórum imitatióne proficiámus, et intercessióne sublevémur. Per Dóminum …
P�� ���� ���������
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Bože, tys naplnil svaté N a N duchem pravdy a lásky,

aby byli dobrými pastýři tvého lidu; veď nás, abychom i my podle jejich příkladu rostli ve víře a lásce,
a na jejich přímluvu nás provázej svou pomocí. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátos N. et N. ad pascéndum pópulum
tuum spíritu veritátis et dilectiónis implevísti, * præ-
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sta, ut, quorum festivitátem venerándo ágimus, †
eórum imitatióne proficiámus, et intercessióne sublevémur. Per Dóminum …
P�� ����� �����

O����

Vyslyš nás, Bože, původce naší spásy, a dej, ať ti slou-

žíme s oddanou zbožností jako svatá panna N, jejíž
památku dnes slavíme. Prosíme o to skrze …
Exáudi nos, Deus, salutáris noster, * ut, sicut de beátæ N. vírginis commemoratióne gaudémus: † ita piæ
devotiónis erudiámur afféctu. Per Dóminum …
P�� ����� ����� – ���������
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Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad

statečnosti a čistoty svaté N, jejíž výroční památku
s radostí slavíme, a dej, abychom měli užitek z toho,
co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze …
Deus, qui nos hódie beátæ N. deférimus, † ita grátiæ
tuæ efficiántur accépta, * sicut eius tibi plácitum éxstitit passiónis certámen. Per Dóminum …
P�� ���� ������
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Otevři nám, Bože, bohaté prameny milosrdenství

a dej, abychom žili v trvalém společenství se svatý-
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mi pannami N a N, jejichž památku dnes slavíme.
Prosíme o to skrze …
Multiplica super nos, quǽsumus, Dómine, misericórdiam tuam, * ut, sicut in beatárum virgínum N.
et N. festivitáte pia devotióne lætámur, † ita eárum
perpétua societáte, te largiénte, fruámur. Per Dóminum …
P�� ������ ����
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Radujeme se, Bože, z výroční oslavy svaté N a prosí-

me tě: nauč nás poznávat a plnit tvou vůli, abychom
tak jako ona žili příkladným křesťanským životem.
Prosíme o to skrze …
Deus, qui nos ánnua beátæ N. festivitáte lætíficas, †
da, quǽsumus, * ut, quam venerámur offício, † étiam piæ conversatiónis sequámur exémplo. Per Dóminum …
P�� ���� ������� ���
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Prosíme tě, všemohoucí Bože, dej nám na přímlu-

vu svaté N a N odvahu a sílu, abychom následovali
příklad, který nám daly svým životem podivuhodně zapojeným do díla spásy. Prosíme o to skrze …
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut veneránda nobis beatárum N. et N. intercéssio tríbuat cæléste subsídium, † quarum vita mirábilis ómnibus
salutáre præstat exémplum. Per Dóminum …
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Bože, tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí
v tom, kdo je slabý: tys posiloval svatou N, aby sta-

tečně snášela všechno mučení; pomáhej i nám , abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy tvého království. Prosíme o to skrze …
Deus, cuius múnere virtus in inﬁrmitáte perfícitur, †
da ómnibus beátæ N. glóriam recoléntibus, * ut,
quae abs te sumsit robur ut vínceret, † abs te quoque
vincéndi nobis grátiam semper obtíneat. Per Dóminum …
P�� ������ P���� M����

O����

Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služební-

kům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny
Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme
o to skrze …
Concéde nos fámulos tuos, quǽsumus, Dómine
Deus perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére, * et, gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, a præsénti liberári tristítia, † et ætérna pérfrui lætítia. Per Dóminum …
V����� ��������� �������

O����

Vlastní kostel

Bože, připomínáme si dnes den posvěcení tohoto
kostela. Vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom
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ti zde sloužili s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása. Prosíme o to skrze …
Deus, qui nobis per síngulos annos huius sancti
templi tui consecratiónis réparas diem, † exáudi preces pópuli tui, et præsta, * ut fiat hic tibi semper purum servítium † et nobis plena redémptio. Per Dóminum …
Mimo vlastní kostel

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj

duchovní chrám; rozmnož ve své církvi působení
svého Ducha, aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, kterou bude mít u tebe v nebi. Prosíme o to skrze …
Deus, qui de vivis et eléctis lapídibus ætérnum habitáculum tuæ prǽparas maiestáti, * multíplica in
Ecclesia tua spíritum grátiæ, quem dedísti, † ut fidélis tibi pópulus in cæléstis ædificatiónem Jerúsalem
semper accréscat. Per Dóminum …
Z� �������

O����

Bože, dovoláváme se tvého slitování a prosíme tě
za našeho bratra (za naši sestru) N, kterého (kterou)

zde na světě spojovala pravá víra se zástupy věřících: uveď jej (ji) do společnosti svých svatých. Prosíme o to skrze …
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Inclína, Dómine, aurem tuam ad preces nostras, qui-

bus misericórdiam tuam súpplices deprecámur, * ut
fámulum tuum (fámulam tuam) N, quem (quam) in
hoc sǽculo tuo pópulo misericórditer aggregásti, †
in pacis ac lucis regióne constítuas, et sanctórum tuórum concédas esse consórtem. Per Dóminum …
Za řeholníka/řeholnici

Všemohoucí Bože, tvůj služebník (tvá služebnice) N

se z lásky ke Kristu rozhodl(a) jít cestou dokonalé
lásky. Dej, ať se na něm (na ní) zjeví tvá sláva a ať se
spolu se svými bratřími (sestrami) raduje ve věčné
blaženosti. Prosíme o to skrze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut fámulus
tuus N (fámula tua N), qui (quæ) pro Christi amóre
perféctæ caritátis viam percúrrit, in advéntu glóriæ
tuæ lætétur, † et cum frátribus suis de regni tui beatitúdine gáudeat sempitérna. Per Dóminum …
Za více zesnulých

Bože, tys vzal svého Syna, vítěze nad smrtí, do své

věčné slávy. Vysvoboď z područí smrti také své služebníky (N a N), aby viděli tvou slávu a byli navěky spojeni s tebou, svým stvořitelem a obnovitelem.
Prosíme o to skrze …
Deus, qui Unigénitum tuum, devícta morte, ad cæléstia transíre fecísti, † concéde fámulis tuis (N et
N), * ut huius vitæ mortalitáte destrúcta, te conditó-
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rem et redemptórem possint perpétuo contemplári.
Per Dóminum …
Z�������� ����� ��� �������, ����� � �������

… skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žĳe a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žĳe
a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Neboť ty žĳeš a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků.
Latinsky:

… per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium
tuum, † qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus
sancti Deus, * per omnia sæcula sæculórum.
… qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus sancti Deus, * per omnia sæcula sæculórum.
… qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus sancti Deus, * per omnia sæcula sæculórum.
Z�������� ����� ��� ���� �������

… skrze Krista, našeho Pána.

Latinsky:

… per Christum, Dóminum nostrum.

