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1. ��������
Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

ORACE
Bože, tys vyzbrojil svatého mučedníka Edmunda ne-
zlomnou statečností, aby hájil pravou víru a prven-
ství Apoštolského stolce; vyslyš naše prosby a po-
siluj nás v naší slabosti, abychom i my až do konce 
vytrvali v tvé pravdě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui veræ fídei et Sedis Apostólicæ primátui 
propugnándo sanctum mártyrem tuum Edmúndum 
invícta fortitúdine roborásti, † ejus précibus exorá-
tus, nostræ, quǽsumus, * infirmitáti succúrre, † ut 
in veritáte tua usque in finem perseveráre valeámus.
Per Dóminum …

3. ��������
Sv. Františka Xaverského, kněze

ORACE
Bože, tys povolal svatého Františka Xaverského, aby 
hlásáním evangelia ukazoval mnohatisícovým zá-
stupům cestu k tobě; naplň srdce všech věřících hor-
livostí šířit světlo tvé pravdy, aby tvá církev rostla 
a plnila ve světě své poslání. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beáti Francísci prædicatióne multos tibi 
pópulos acquisísti, * da, ut fidélium ánimi eódem fí-
dei zelo férveant, † et ubérrima ubíque prole Ecclé-
sia sancta lætétur. Per Dóminum …

4. ��������
Sv. Barbory, panny a mučednice
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ORACE
Pane, prosíme tě, ochraňuj nás na přímluvu tvé bla-
žené panny a mučednice Barbory ode všeho proti-
venství, abychom si tak opravdovou zkroušenos-
tí a ryzím vyznáním zasloužili získat přede dnem 
našeho odchodu přeslavnou svátost nejsvětějšího 
Těla a Krve našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on s te-
bou …
Intercéssio, quǽsumus, Dómine, beátæ Bárbaræ, 
Vírginis et Mártyris tuæ, ab omni nos adversitáte 
prótegat, * ut per ejus intervéntum, gloriosíssimum 
sacrosáncti Córporis et Sánguinis Dómini nostri Jesu 
Christi Sacraméntum, † ante diem éxitus nostri, per 
veram pœniténtiam et puram confessiónem percípe-
re mereámur. Qui tecum …

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
ORACE

Bože, tys povolal svatého kněze Jana, aby učitelskou 
moudrostí přesvědčivě hlásal pravou víru; prosíme 
tě: dej, ať i v nás zůstává tato víra pevná a nikdy ne-
přestává být naším světlem a oporou. Prosíme o to 
skrze …
Præsta nobis, quǽsumus, Dómine, beáti Joánnis 
presbýteri précibus adjuvári, * ut vera fides, quam
ille excellénter dócuit, † sit semper lux et fortitúdo 
nostra. Per Dóminum …

6. ��������
Sv. Mikuláše, biskupa
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ORACE
Bože, dárce všeho dobra, vyslyš naše pokorné pros-
by a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj při 
nás v každém nebezpečí a veď nás bezpečně cestou 
ke spáse. Prosíme o to skrze …
Misericórdiam tuam, Dómine, súpplices implorá-
mus, * et, beáti Nicolái epíscopi interveniénte suf-
frágio, nos in ómnibus custódi perículis, † ut via 
salútis nobis páteat expedíta. Per Dóminum …

7. ��������
Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

ORACE
Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, 
učitele pravé víry a příklad apoštolské statečnosti; 
nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochot-
né plnit tvou vůli a schopné statečně a moudře vést 
tvůj lid. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Ambrósium epíscopum cathólicæ 
fídei doctórem et apostólicæ fortitúdinis exémplum 
effecísti, * éxcita in Ecclésia tua viros secúndum cor 
tuum, † qui eam fórtiter et sapiénter gubérnent. Per 
Dóminum …

8. ��������
Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

ORACE
Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby 
byla důstojným příbytkem tvého Syna; a pro jeho 
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budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou 
milostí; dej na její přímluvu i nám, ať s pomocí tvé 
milosti čistí dojdeme k tobě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui per immaculátam Vírginis Conceptiónem 
dignum Fílio tuo habitáculum præparásti, * quǽ-
sumus, ut, qui ex morte ejúsdem Fílii tui prævísa, 
eam ab omni labe præservásti, † nos quoque mun-
dos, ejus intercessióne, ad te perveníre concédas. Per 
Dóminum …

13. ��������
Sv. Lucie, panny a mučednice

ORACE
Vyslyš, Bože, naše prosby na přímluvu svaté panny 
a mučednice Lucie, jejíž zrození pro nebe dnes slaví-
me, a dej, ať se tvá sláva zjeví i na nás. Prosíme o to 
skrze …
Intercéssio nos, quǽsumus, Dómine, sanctæ Lúciæ 
vírginis et mártyris gloriósa confóveat, * ut ejus na-
talícia et temporáliter frequentémus, † et conspiciá-
mus ætérna. Per Dóminum …

14. ��������
Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

ORACE
Bože, tys dal svatému Janu od Kříže velkou lásku 
k ukřižovanému Kristu a schopnost zcela přilnout 
k tobě; dej, ať ho v tom následujeme a spolu s ním 
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dosáhneme patření na tvou slávu. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui beátum Joánnem presbyterum perféctæ 
sui abnegatiónis et crucis amatórem exímium effe-
císti, * concéde ut, ejus imitatióni iúgiter inhærén-
tes, † ad contemplatiónem glóriæ tuæ perveniámus 
ætérnam. Per Dóminum …

26. ��������
Sv. Štěpána, prvomučedníka

ORACE
Nauč nás, Bože, žít podle toho, co dnes slavíme, ať 
milujeme i naše nepřátele, a tak následujeme svaté-
ho Štěpána, modlícího se za ty, kdo ho kamenovali. 
Prosíme o to skrze …
Da nobis, quǽsumus, Dómine, imitári quod cóli-
mus, † ut discámus et inimícos dilígere, * quia ejus 
natalícia celebrámus, † qui novit étiam pro persecu-
tóribus exoráre. Per Dóminum …

27. ��������
Sv. Jana, apoštola a evangelisty

ORACE
Bože, tys dal svatému apoštolu Janovi nahlédnout 
do tajemství svého věčného Slova; ukaž i nám bo-
hatství své lásky, osvěť naši mysl a otevři naše srdce, 
abychom právně poznávali a ochotně přĳímali, co
nám o tobě zvěstoval. Prosíme o to skrze …
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Deus, qui per beátum apóstolum Joánnem Verbi 
tui nobis arcána reserásti, * præsta, quǽsumus, ut, 
quod ille nostris áuribus excellénter infúdit, † intel-
legéntiæ competéntis eruditióne capiámus. Per Dó-
minum …

28. ��������
Svatých Mláďátek, mučedníků

ORACE
Bože, tys poslal na svět svého Syna, a svaté děti bet-
lémské, i když ještě neuměly mluvit, přece svědči-
ly o jeho příchodu svou mučednickou smrtí; dej, ať 
i my, kteří svou víru ústy vyznáváme, podle ní také 
žĳeme. Prosíme o to skrze …
Deus, cujus hodiérna die præcónium Innocén-
tes mártyres non loquéndo sed moriéndo conféssi 
sunt, * da, quǽsumus, ut fidem tuam, quam lingua
nostra lóquitur, † étiam móribus vita fateátur. Per 
Dóminum …

2. �����
Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učite-

lů církve
ORACE

Bože, tys povolal svatého Basila a Řehoře, aby 
svým příkladem a učením ukazovali tvé církvi ces-
tu k pravdě; prosíme tě, pomáhej nám, abychom se 
tvé pravdě pokorně otevírali a v lásce podle ní věr-
ně žili. Prosíme o to skrze …
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Deus, qui Ecclésiam tuam beatórum episcopórum 
Basilíi et Gregórii exémplis et doctrínis dignátus es 
illustráre, † concéde, quǽsumus, * ut tuam discá-
mus in humilitáte veritátem, † et eam in caritáte fi-
déliter operémur. Per Dóminum …

3. �����
Nejsvětějšího jména Ježíš

ORACE
Bože, tys založil spásu lidského rodu na vtělení své-
ho Slova; dej, ať na tvém lidu spočine slitování, o něž 
tě prosíme: ať tak všichni poznají, že není žádné jiné 
jméno, které bychom měli vzývat, než jméno tvého 
jednorozeného Syna. Neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého …
Deus, qui salútem humáni géneris in Verbi tui in-
carnatióne fundásti, † da pópulis tuis misericórdi-
am quam depóscunt, * ut sciant omnes non esse, 
quam Unigéniti tui, nomen áliud invócandum. Qui 
tecum …

10. �����
Sv. Řehoře z Nyssy, biskupa

ORACE
Bože, tvé chvály vyzpíval blažený biskup Řehoř vel-
kým jasem života a nauky; dopřej nám milostivě, 
abychom zapomínali na to, co je za námi, a upínali 
se k tomu, co je trvale vzácnější, a abychom šťastně 
dosáhli povolání do nebe. Prosíme o to skrze …
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Deus, cujus laudes beátus Gregórius epíscopus mag-
no vitæ et doctrínæ splendóre concínuit, † concéde 
propítius, * ut quæ retro sunt obliviscéntes, et ad 
prióra nos júgiter extendéntes, † bravíum supérnæ 
vocatiónis felíciter a�ingámus. Per Dóminum …

12. �����
Sv. Elréda, opat našeho řádu

ORACE
Bože, ty jsi dal blaženému opatu Elrédovi se stát 
všem vším; dej nám se podle jeho příkladu obětovat 
vždy za bratry tak, abychom mohli budovat jednotu 
ducha v poutu pokoje. Prosíme o to skrze …
Deus, aui beáto Ælrédo abbáti dedísti ómnibus óm-
nia fíeri, * da nobis ejus exémplo ita nosmetípsos 
pro frátribus semper impéndere, † ut spíritus unitá-
tem in vínculo pacis ædificáre valeámus. Per Dómi-
num …

15. �����
Sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta

ORACE
Bože, ty jsi nám poskytl podivuhodný příklad mniš-
ského způsobu života v blaženém Maurovi a Placi-
dovi; dej nám kráčet v jejich stopách tak, abychom si 
zasloužili spoluúčast na jejich odměně. Prosíme o to 
skrze …
Deus, qui mirum nobis monásticæ conversatiónis 
exémplar in beátis Mauro et Plácido præbuísti, * da 
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nobis eórum sequi vestígia, † ut præmiórum quoque 
mereámur obtinére consórtia. Per Dóminum …

17. �����
Sv. Antonína, opata a poustevníka

ORACE
Bože, tys vedl svatého Antonína na poušť, aby ti 
tam sloužil postem a modlitbou; na jeho přímluvu 
pomáhej i nám, ať dovedeme ovládnout sami sebe, 
abychom vytrvali ve tvé službě a nade všechno tě 
milovali. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beáto António abbáti tribuísti mira tibi in 
desérto conversatióne servíre, * ejus nobis interven-
tióne concéde, † ut, abnegántes nosmetípsos, te iúgi-
ter super ómnia diligámus. Per Dóminum …

18. �����
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

ORACE
Bože, ty shromažďuješ rozptýlené národy, aby vy-
tvářely jednotu ve tvém milovaném Synu a dosáh-
ly tak spásy; na přímluvu jeho Matky, Panny Marie, 
dej, ať tě celé lidstvo společně chválí v jedné Církvi. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui in dilécto Fílio tuo gentes dispérsas, ut sal-
vas fáceres, adunásti, † da, ut ejus Genetríce, beáta 
María Vírgine intercedénte, * cuncti pópuli in una 
Ecclésia te colláudent. Per Dóminum …
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20. �����
Sv. Fabiána, papeže, a Šebestiána, mučedníků

ORACE
Všemohoucí Bože, shlédni na naši křehkost; poně-
vadž nás břemeno vlastních činů tíží, ať nás slavná 
přímluva tvých svatých mučedníků Fabiána a Še-
bestiána chrání. Prosíme o to skrze …
Infirmitátem nostram réspice, omnípotens Deus: *et, 
quia pondus própriæ actiónis gravat, † beatórum 
Mártyrum tuórum Fabiáni et Sebastiáni intercéssio 
gloriósa nos prótegat. Per Dóminum …

21. �����
Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

ORACE
Všemohoucí Bože, ty si vybíráš, co jev očích světa 
slabé, abys zahanbil, co je silné; ujmi se nás a na pří-
mluvu svaté Anežky, jejíž mučednickou smrt dnes 
slavíme, dej nám sílu, abychom byli pevní ve víře. 
Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui infírma mundi 
éligis, ut fórtia quæque confúndas, † concéde pro-
pítius, * ut, qui beátæ Agnétis mártyris tuæ natalí-
cia celebrámus, † ejus in fide constántiam subsequá-
mur. Per Dóminum …

23. �����
Zasnoubení Panny Marie se sv. Josefem

ORACE
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Prosíme tě, Bože, uděl svým služebníkům, pro něž je 
porod blažené Panny Marie zjevným počátkem spá-
sy, dar nebeské milosti, aby jim tento děkovný svá-
tek jejího zasnoubení skýtal i růst pokoje. Prosíme 
o to skrze …
Fámulis tui, quǽsumus, Dómine, cœléstis grátiæ 
munus impertíre: * ut, quibus beátæ Vírginis partus 
éxstitit salútis exórdium, † Desponsatiónis ejus votí-
va solémnitas pacis tríbuat increméntum. Per Dómi-
num …

24. �����
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

ORACE
Bože, tys povolal svatého Františka, aby jako biskup 
pečoval o spásu duší a stal se pro všechny vším; dej, 
ať ve službě bratřím podle jeho příkladu zjevujeme 
světu tvou láskyplnou mírnost. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui ad animárum salútem beátum Francís-
cum epíscopum ómnibus ómnia factum esse voluís-
ti, * concéde propítius, † ut, ejus exémplo, tuæ man-
suetúdinem caritátis in fratrum servítio semper os-
tendámus. Per Dóminum …

25. �����
Obrácení svatého Pavla, apoštola

ORACE
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Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal uči-
telem národů; připomínáme si dnes jeho obrácení 
a prosímě tě: dej ať jsme i my připraveni plnit tvou 
vůli a vydávat světu svědectví o tvé pravdě. Prosí-
me o to skrze …
Deus, qui univérsum mundum beáti Pauli apóstoli 
prædicatióne docuísti, † da nobis, quǽsumus, * ut, 
cujus conversiónem hódie celebrámus, † per ejus ad 
te exémpla gradiéntes, tuæ simus mundo testes ver-
itátis. Per Dóminum …

26. �����
Sv. Roberta, Albericha a Štěpána Hardinga, opatů a zakla-

datelů našeho řádu
ORACE

Všemohoucí věčný Bože, ty jsi nadmíru velikou od-
měnou všem těm, kdo pro Krista, tvého Syna, opus-
tili všechno; dej nám podle příkladu a na přímluvu 
našich svatých Otců opatů Roberta, Albericha a Ště-
pána, abychom pospíchali s plným zaujetím mysli 
k věčnému životu. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, ómnia pro Christo 
Fílio tuo relinquéntium merces magna nimis, * da 
nobis exémplo et intercessióne sanctórum Patrum 
nostrórum Robérti, Alberíci et Stéphani abbátum, † 
ad vitam ætérnam toto mentis stúdio festináre. Per 
Dóminum …

27. �����
Sv. Timoteje a Tita, biskupů a učitele církve
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ORACE
Bože, tys dal svatému Timotejovi a Titovi poznat 
cestu, která vede ke spáse, a naplnils je horlivostí 
potřebnou k apoštolské práci; na jejich přímluvu dej 
i nám, ať žĳeme zbožně a spravedlivě a šťastně do-
jdeme do nebeské vlasti. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátos Timótheum et Titum apostólicis 
virtútibus decorásti, † utriúsque intercessióne con-
céde, * ut, juste et pie vivéntes in hoc sæculo, † ad 
cœléstem mereámur pátriam perveníre. Per Dómi-
num …

28. �����
Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

ORACE
Bože, původce moudrosti, tys vedl svatého Tomáše, 
aby nám dal příklad horlivého úsilí o svatost a po-
svátnou vědu; pomáhej i nám, ať rozumem pozná-
váme, čemu učil, a životem ho následujeme. Prosí-
me o to skrze …
Deus, qui beátum Thomam sanctitátis zelo ac sac-
ræ doctrínæ stúdio conspícuum effecísti, † da nobis, 
quǽsumus, * et quæ dócuit intelléctu conspícere, † 
et quæ gessit imitatióne complére. Per Dóminum …

31. �����
Sv. Jana Boska, kněze

ORACE
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Bože, tys povolal svatého Jana, aby se stal otcem 
a učitelem mládeže; dej i nám takovou lásku k li-
dem, abychom ti sloužili tím, že přivádíme své brat-
ry k tobě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Joánnem presbýterum adu-
lescéntium patrem et magístrum excitásti, * concé-
de, quǽsumus, ut, eódem caritátis igne succénsi, † 
ánimas quærere tibíque soli servíre valeámus. Per 
Dóminum

2. �����
Uvedení Páně do chrámu

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený 
Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si 
to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše 
nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. Prosí-
me o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, majestátem tuam 
súpplices exorámus, * ut, sicut Unigénitus Fílius 
tuus hodiérna die cum nostræ carnis substántia in 
templo est præsentátus, † ita nos fácias purificátis
tibi méntibus præsentári. Per Dóminum …

5. �����
Sv. Agáty, panny a mučednice

ORACE
Bože, tys povolal svatou Agátu, aby ti vydala svě-
dectví svým čistým životem a mučednickou smr-
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tí; na její přímluvu vyslyš naše prosby a dej, ať i my 
obstojíme ve všech zkouškách a sloužíme ti s čistým 
srdcem. Prosíme o to skrze …
Indulgéntiam nobis, quǽsumus, Dómine, beáta Aga-
tha virgo et martyr implóret, † quæ tibi grata sem-
per éxstitit et virtúte martyrii et mérito castitátis. Per 
Dóminum …

6. �����
Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

ORACE
Bože, tys posiloval japonské mučedníky, svatého 
Pavla a jeho druhy, aby skrze smrt na kříži vešli do 
věčného života; na jejich přímluvu dej sílu i nám, 
abychom svou víru statečně zachovali až do smrti. 
Prosíme o to skrze …
Deus, ómnium fortitúdo sanctórum, † qui beátos 
mártyres Paulum eiúsque sócios per crucem ad vi-
tam vocáre dignátus es, * præsta, quǽsumus, † ut, 
eórum intercessióne, fidem quam profitémur usque
ad mortem fórtiter teneámus. Per Dóminum …

10. �����
Sv. Scholastiky, panny

ORACE
Bože, ty jsi obzvláště ozdobil blaženou pannu Scho-
lastiku světlem nevinnosti; dej nám, abychom se ti 
vždy líbili čistým způsobem života a se sbory pan-
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nen se pak radovali ze tvé oslavy v nebi. Prosíme 
o to skrze …
Deus, qui beátam Scholásticam vírginem præcípue 
innocéntiæ lúmine decorásti, * da nobis, intemeráta 
tibi semper conversatióne placére, † ut te cum cho-
ris vírginum celebráre delectémur in cœlis. Per Dó-
minum …

11. �����
Panny Marie Lourdské

ORACE
Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí. Vyslyš naše 
prosby a na přímluvu neposkvrněné Rodičky své-
ho Syna nám přispěj na pomoc, abychom se zbavi-
li svých poklesků a povstali k novému životu. Pro-
síme o to skrze …
Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsí-
dium, * ut, qui immaculátæ Dei Genetrícis memóri-
am ágimus, † intercessiónis ejus auxílio, a nostris 
iniquitátibus resurgámus. Per Dóminum …

12. �����
Bl. Humbelíny, panny

ORACE
Bože, v tebe doufá každá duše; na přímluvu blaže-
né Humbelíny stůj při nás, abychom oddáni tobě 
upřímnou pokorou prošli časnými majetky bez ztrá-
ty blaha věčného. Prosíme o to skrze …
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Deus, in quem sperat omnis ánima: † adésto nobis, 
quǽsumus, intercedénte beáta Humbelína, * ut sin-
céra humilitáte tibi subjécti, sic transeámus per bona 
temporália, † ut non ami�ámus ætérna. Per Dómi-
num …

21. �����
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

ORACE
Všemohoucí Bože, tys posiloval svatého biskupa Pe-
tra, aby svůj život strávil ve službách tvé církve; po-
máhej nám, abychom se řídili jeho učením a příkla-
dem, ničemu nedávali přednost před Kristem, a tak 
došli do věčné radosti. Prosíme o to skrze …
Concéde nos, quǽsumus, omnípotens Deus, beáti 
Petri epíscopi mónita et exémpla sectári, * ut, Chris-
to nihil præponéntes et Ecclésiæ tuæ servítio sem-
per inténti, † ad ætérnæ lucis gáudia perducámur. 
Per Dóminum …

22. �����
Stolce sv. Petra

ORACE
Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné 
skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se 
zmítala uprostřed bouří a zmatků. Prosíme o to skr-
ze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut nullis 
nos permí�as perturbatiónibus cóncuti, † quos in 
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apostólicæ confessiónis petra solidásti. Per Dómi-
num …

23. �����
Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

ORACE
Bože, Otče všeho tvorstva, tys přĳal svatého biskupa
Polykarpa mezi mučedníky; na jeho přímluvu dej, 
ať i my, když máme podíl na kalichu utrpení tvého 
Syna, dosáhneme vzkříšení k věčnému životu. Pro-
síme o to skrze …
Deus univérsæ creatúræ, qui beátum Polycárpum 
epíscopum in númerum mártyrum dignátus es ag-
gregáre, † ejus nobis intercessióne concéde, * ut, 
cum illo partem cálicis Christi capiéntes, † per Spí-
ritum Sanctum in vitam resurgámus ætérnam. Per 
Dóminum …

4. ������
Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

ORACE
V lásce k tobě, Bože, nacházely svaté mučednice Per-
petua a Felicita sílu, aby se nezalekly svých muči-
telů a překonaly smrtelná muka; na jejich přímlu-
vu posiluj i naši lásku, aby stále rostla. Prosíme o to 
skrze …
Deus, cujus urgénte caritáte beátæ mártyres Perpé-
tua et Felícitas torméntum mortis, contémpto perse-
cutóre, vicérunt, * da nobis, quǽsumus, eárum pré-

Vlastní orace pro svaté – březen



117

cibus, † ut in tua semper dilectióne crescámus. Per 
Dóminum …

10. ������
Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

ORACE
Bože, tys dával svatému mučedníku Janovi sílu, aby 
neohroženě hájil katolickou víru; na jeho přímluvu 
posiluj i nás, abychom byli stále pevnější ve víře, vy-
trvalejší v naději a dokonalejší v lásce. Prosíme o to 
skrze …
Deus, qui sanctum Joánnem mártyrem tuum in-
víctum fídei cathólicæ propugnatórem effecísti, † 
ejus nobis intercessióne concéde, * ut fídei, spei et 
caritátis augméntum, † ubérius in dies consequá-
mur. Per Dóminum …

18. ������
Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

ORACE
Bože, tys naplnil svatého biskupa Cyrila duchem 
moudrosti a poznání, aby vedl tvou církev k hlub-
šímu chápání tajemství spásy; dej nám na jeho pří-
mluvu, ať stále lépe poznáváme tvého Syna, aby-
chom žili plněji ve spojení s tebou. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui Ecclésiam tuam per beátum Cyríllum epís-
copum ad mystéria salútis profúndius a�ingénda
mirabíliter adduxísti, * da nobis, ejus intercessióne, 
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Fílium tuum ita agnóscere, † ut vitam abundántius 
habeámus. Per Dóminum …

19. ������
Sv. Josefa, snoubence Panny Marie

ORACE
Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby 
už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, 
ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při 
uskutečňování díla spásy. Prosíme o to skrze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut humánæ 
salútis mystéria, cujus primórdia beáti Joseph fidéli
custódiæ commisísti, † Ecclésia tua, ipso intercedén-
te, júgiter servet implénda. Per Dóminum …

21. ������
Odchodu sv. Benedikta z tohoto světa

ORACE
Bože, ty jsi blaženého opata Benedikta, který byl na-
plněn duchem tvého Syna, učinil znamenitým učite-
lem evangelĳní dokonalosti; když dnes vzpomíná-
me jeho slavný odchod z tohoto světa, dopřej nám, 
abychom i my spěchali k vrcholům lásky a slávy. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Benedíctum abbátem, Fílii tui 
spíritu replétum, insígnem fecísti perfectiónis evan-
gélicæ præceptórem, † concéde nobis, * ut ejus il-
lústrem ad cœlos tránstium recoléntes, † ad caritátis 
gloriǽque cúlmina festinémus. Per Dóminum …
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25. ������
Zvěstování Páně

ORACE
Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny 
Marie člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jed-
ním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, 
ať i my máme účast a jeho božství. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého …
Deus, qui Verbum tuum in útero Vírginis Maríæ ve-
ritátem carnis humánæ suscípere voluísti, † concéde, 
quǽsumus, * ut, qui Redemptórem nostrum Deum 
et hóminem confitémur, † ipsíus étiam divínæ natú-
ræ mereámur esse consórtes. Qui tecum …

7. �����
Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

ORACE
Bože, tys povolal svatého Jana, aby ukazoval mláde-
ži cestu ke spáse; dávej své církvi moudré vychova-
tele, aby pod jejich vedením vyrůstaly děti v dobré 
lidi a křesťany. Prosíme o to skrze …
Deus, qui ad christiánam juventútem educándam 
beátum Joánnem Baptístam elegísti, * éxcita in Ec-
clésia tua institutóres, † qui humánæ et christiánæ 
iúvenum disciplínæ toto corde sese devóveant.* Per 
Dóminum …

11. �����
Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
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ORACE
Bože, tys posiloval svatého biskupa Stanislava, aby 
svědomitě vykonával službu, kterou jsi mu svěřil, 
a on statečně hájil tvou čest a padl pod meči proná-
sledovatelů. Na jeho přímluvu dej i nám sílu, aby-
chom se nezalekli žádných nebezpečí a vytrvali až 
do smrti pevní ve víře. Prosíme o to skrze …
Deus, pro cujus honóre beátus epíscopus Stan-
isláus gládiis persecutórum occúbuit, * præsta, 
quǽsumus, † ut fortes in fide usque ad mortem per-
severáre valeámus. Per Dóminum …

21. �����
Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

ORACE
Bože, tys dal svatému biskupu Anselmovi schop-
nost pronikat do hlubin tvé moudrosti a vyučovat 
druhé; přispěj na pomoc i nám, abychom vedeni 
světlem víry přĳímali s radostí v srdci pravdy, které 
nám zjevuješ. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Anselmum divína caritáte fla-
grántem, fidéque, quæ vincit mundum, insígnem
sanctis pastóribus mirabíliter aggregásti, † præsta, 
quǽsumus, * ut ipso intercedénte, nos quoque, in 
fide et caritáte perseverántes, † ejus glóriæ consórtes 
fíeri mereámur. Per Dóminum …

23. �����
Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
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ORACE
Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou 
po spáse duší a posilovals ho, aby svou věrnost po-
tvrdil mučednickou smrtí; na jeho přímluvu pomá-
hej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou 
službu, a lid, který jsi jim svěřil, posiluj, ať ochotně 
kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou. Prosíme 
o to skrze …
Deus, qui sanctum Adalbértum epíscopum zelo an-
imárum succénsum martýrio coronásti, † ejus in-
terveniénte suffrágio concéde, * ut nec pastóribus 
obœdiéntia gregis nec gregi desit cura pastórum. 
Per Dóminum …

24. �����
Sv. Jiřího, mučedníka

ORACE
Bože, tys posiloval svatého Jiří, aby následoval tvé-
ho Syna v jeho utrpení a byl připraven pomáhat sla-
bým a trpícím; ať pomáhá i nám v naší slabosti. Pro-
síme o to skrze …
Magnificántes, Dómine, poténtiam tuam, súpplices
exorámus, * ut, sicut beátus Geórgius domínicæ fuit 
passiónis imitátor, † ita sit fragilitátis nostræ promp-
tus adjútor. Per Dóminum …

Sv. Franky, panny našeho řádu
ORACE
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Střež nás, všemohoucí Bože, svou ochranou a milos-
tivě našim srdcím a našim tělům dávej pokoj mravní 
čistoty na přímluvu tvé panny, blažené Franky, aby-
chom, až přĳde ženich, tvůj jednorozený Syn, oče-
kávali jeho příchod důstojně s rozžatými lampami. 
Prosíme o to skrze …
Tua nos, omnipotens Deus, protectióne custódi, † et 
castimóniæ pacem méntibus nostris atque corpóri-
bus, intercedénte beáta Francha virgine tua, propi-
tiátus indúlge, * ut, veniénte sponso Fílio tuo unig-
énito, † lampádibus ejus digne præstolémur occúr-
sum. Per Dóminum …

25. �����
Sv. Marka, evangelisty

ORACE
Bože, tys povolal svatého evangelistu Marka, aby 
hlásal radostnou zvěst spásy; veď nás, ať se věrně 
držíme tohoto poselství a následujeme tvého Syna. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Deus, qui beátum Marcum evangelístam tuum 
evangélicæ prædicatiónis grátia sublimásti, † tríbue, 
quǽsumus, * ejus nos eruditióne ita profícere, † ut 
vestígia Christi fidéliter sequámur. Qui tecum …

28. �����
Sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze

ORACE
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Bože, věčná moudrosti, tys učinil svatého kněze 
Ludvíka Marii vynikajícím svědkem a učitelem úpl-
ného odevzdání se Kristu, tvému Synu, prostřed-
nictvím jeho svaté Matky; veď i nás touto duchovní 
cestou, abychom ve světě šířili tvé království. Prosí-
me o to skrze …
Deus, qui gressus beáti Ludovíci Maríæ, presbyteri, 
in viam salútis et dilectiónis Christi, beáta Vírgine 
comitánte, dirígere voluísti, da ut, ejus exémplo, tui 
amóris mystéria meditántes Ecclésiam tuam ædi-
ficáre indefésse studeámus. Per Dóminum …

29. �����
Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

ORACE
Bože, tys naučil svatou Kateřinu rozjímat o utrpení 
tvého Syna a sloužit tvé církvi; dej, ať se i naše srdce 
rozhoří láskou k němu, abychom žili v trvalém spo-
jení s ním a mohli se radovat, až se zjeví jeho sláva. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Deus, qui beátam Catharínam in contemplatióne 
domínicæ passiónis et in Ecclésiæ tuæ servítio diví-
no amóre flagráre fecísti, † ipsíus intercessióne con-
céde, * ut pópulus tuus, Christi mystério sociátus, † 
in ejus glóriæ revelatióne semper exsúltet. Qui te-
cum.

30. �����
Sv. Zikmunda, mučedníka
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ORACE
Milosrdný Bože, vyslyš naše prosby a dej, ať nás 
příklad svatého Zikmunda vede k pravému pokání, 
abychom poznali radost z dokonalého smíření s te-
bou. Prosíme o to skrze …
Exáudi nos, miséricors Deus, † et pópulum tuum, 
exémplo sancti Sigismúndi mártyris, ad veram pœ-
niténtiam addúctum, * reconciliatiónis plenitúdine 
lætíficas. Per Dóminum …

Sv. Pia V., papeže
ORACE

Bože, tys dal své církvi svatého papeže Pia, aby bděl 
nad čistotou její víry a provedl obnovu její liturgie; 
na jeho přímluvu posiluj v nás živou víru a účinnou 
lásku, abychom měli účast na tom, co konáš ve spo-
lečenství svého lidu. Prosíme o to skrze …
Deus, qui in Ecclésia tua beátum Pium papam ad fi-
dem tuéndam ac te dígnius coléndum próvidus ex-
citásti, † da nobis, ipso intercedénte, vívida fide ac
fructuósa caritáte mysteriórum tuórum esse partíci-
pes. Per Dóminum …

1. ������
Sv. Josefa, Dělníka

ORACE
Bože, Stvořiteli světa, podle tvé vůle je úkolem lid-
ského pokolení obdělávat zemi a rozvíjet své schop-
nosti prací; prosíme tě, pomáhej nám, ať podle pří-
kladu a pod ochranou svatého Josefa poctivě koná-
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me, co přikazuješ, a dosáhneme toho, co slibuješ. 
Prosíme o to skrze …
Rerum cónditor, Deus, qui legem labóris humáno 
géneri statuísti, † concéde propítius, * ut, beáti Jo-
seph exémplo et patrocínio, ópera perficiámus quæ
præcipis, † et prǽmia consequámur quæ promí�is.
Per Dóminum …

2. ������
Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tys posiloval svatého bis-
kupa Atanáše, aby neohroženě hlásal a hájil božství 
tvého Syna; prosíme tě, pomáhej i nám, abychom tě 
hlouběji poznávali a opravdověji milovali. Prosíme 
o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui beátum Athaná-
sium epíscopum divinitátis Fílii tui propugnatórem 
exímium suscitásti, † concéde propítius, * ut, ejus 
doctrína et protectióne gaudéntes, † in tui cognitióne 
et amóre sinǽ intermissióne crescámus. Per Dómi-
num …

3. ������
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

ORACE
Radujeme se, Bože, z výroční oslavy svatých apošto-
lů Filipa a Jakuba a prosíme tě: dej nám na jejich pří-
mluvu, ať máme jako oni podíl na utrpení a vzkříše-
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ní tvého Syna, abychom také dosáhli blaženého pat-
ření na tvou tvář. Prosíme o to skrze …
Deus, qui nos ánnua apostolórum Philíppi et Jacóbi 
festivitáte lætíficas, * da nobis, ipsórum précibus, in 
Unigéniti tui passióne et resurrectióne consórtium, † 
ut ad perpétuam tui visiónem perveníre mereámur. 
Per Dóminum …

4. ������
Sv. Floriána a druhů, mučedníků

ORACE
Bože, od tebe víra získává stálost a slabost sílu. Dej 
nám podle vzoru a na přímluvu svatého mučední-
ka Floriána a jeho druhů účast na utrpení a vzkříše-
ní tvého jednorozeného Syna, abychom s nimi u te-
be obdrželi dokonalou radost. Prosíme o to skrze …
Deus, a quo constántiam fides, et virtútem sumit
infírmitas, * tríbue nobis mártyrum Floriáni et so-
ciórum ejus exémplo et précibus, in Unigéniti tui 
passióne et resurrectióne consórtium, † ut cum eis 
apud te gáudium perféctum consequámur. Per Dó-
minum …

6. ������
Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

ORACE
Bože, tys dal svatému mučedníku Janovi statečnost 
a sílu, aby žil podle své víry a věrně zachoval zpo-
vědní tajemství; na jeho přímluvu posiluj i nás v kaž-
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dém nebezpečí, abychom ti jako on vždycky zůstali 
věrní. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Joánnem mártyrem in confessió-
ne veræ fídei et sacramentális siléntii custódia virt-
úte constántiæ roborásti, † præsta quǽsumus; * ut 
contra advérsa ómnia ejus muniámur exémplis et 
protegámur auxíliis. Per Dóminum …

8. ������
Panny Marie, Prostřednice všech milostí

ORACE
Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny 
Marie, a ona se tak stala pro nás prostřednicí všech 
milostí; vyslyš naše prosby a dávej nám na její pří-
mluvu všechno potřebné k dosažení věčného cíle. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui beatíssimam Vírginem Maríam, Matrem 
Fílii tui, redemptóris nostri, nostram apud te me-
diatrícem constitúere dignátus es; † concéde propí-
tius, * ut quisquis ad te benefícia petitúrus accés-
serit, † cuncta se per eam impetrásse lætétur. Per 
Dóminum …

11. ������
Svatých Odona, Majola, Odilona, Hugona 

a blahoslaveného Petra Ctihodného, opatů z Cluny
ORACE

Bože, který jsi záštitou a nesmírně velikou odměnou 
těch, kteří dokonale kráčejí před tebou, dokonej 
v nás, prosíme, působení posvátného závazku, aby-
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chom podle příkladu a na přímluvy Clunyjských 
opatů, běželi cestou lásky s rozšířeným srdcem. Pro-
síme o to skrze …
Deus, qui perfécte ambulántium coram te præsídi-
um es et merces magna nimis, † pérfice, quǽsumus,
in nobis sanctæ religiónis efféctum, * ut, beatórum 
abbátum Cluniacénsium exémplo et intercessióne, † 
viam caritátis dilatáto corde currámus. Per Dómi-
num …

13. ������
Blahoslavené Panny Marie Fatimské

ORACE
Bože, ty jsi Rodičku svého Syna učinil i naší Matkou. 
Dej, ať poslušni její výzvy vytrváme v pokání a mod-
litbách za spásu světa a den za dnem stále účinněji 
šíříme tvé království. Prosíme o to skrze …
Deus, qui Genetrícem Fílii tui Matrem quoque nos-
tram constituísti, † concéde nobis, * ut, in pœnitén-
tia et oratióne pro mundi salúte perseverántes, † in 
dies valeámus regnum Christi efficácius promovére.
Per Dóminum …

14. ������
Sv. Matěje, apoštola

ORACE
Bože, ty jsi blaženého apoštola Matěje přidružil ke 
sboru apoštolů. Dopřej i nám na jeho přímluvu, aby-
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chom v radosti z tvého zalíbení si zasloužili být při-
počteni ke tvým vyvoleným. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Ma�híam Apostolórum collé-
gio sociásti, * ejus nobis interventióne concéde, † 
ut, dilectiónis tuæ gaudéntes, cum eléctis numerári 
mereámur. Per Dóminum …

15. ������
Sv. Pachomia, opata

ORACE
Bože, ty jsi učinil, že blažený opat Pachomius do-
spěl k výšinám nauky a ctností. Dopřej nám, prosí-
me, abychom podle jeho příkladu hledali nejprve 
chléb tvého slova, z něhož mysl přĳímá světlo a srd-
ce pokoj. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Pachómium abbátem ad doctrínæ 
virtutísque cúlmina perveníre fecísti, † concéde, 
quǽsumus, * ut, ejus exémplo, panem verbi tui pri-
mum quærámus † a quo mentes lumen accípiunt et 
corda quiétem. Per Dóminum … 

16. ������
Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

ORACE
Bože, tys vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce 
práv církve a za strážce zpovědního tajemství; dej, 
ať následujeme příklad jeho statečnosti a věrně plní-
me službu, ke které jsi nás povolal. Prosíme o to skr-
ze …
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Deus, qui sanctum Joánnem presbýterum et már-
tyrem ad jura Ecclésiæ defendénda, silentiúmque 
sacramentále custodiéndum confortáre dignátus 
es, † præsta, quǽsumus, * ut exémplum fortitúdinis 
ejus sectántes, † servítium nostrum fidéliter adim-
pleámus. Per Dóminum …

20. ������
Sv. Klementa Marie Ho�auera, kněze

ORACE
Bože, tys dal svatému Klementovi pevnou víru a ne-
zdolnou vytrvalost; vyslyš naše prosby a pro jeho 
zásluhy nám pomáhej, ať ho následujeme stálostí ve 
víře a dokonalostí v lásce. Prosíme o to skrze …
Deus, qui sanctum Cleméntem Maríam miro fídei 
róbore, et invíctæ constántiæ virtúte decorásti: † ejus 
méritis et exémplis fac nos, quǽsumus, * ita fortes 
in fide et caritáte fervéntes; † ut præmia consequá-
mur ætérna. Per Dóminum …

25. ������
Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

ORACE
Bože, ty jsi povolal svatého kněze Bedu, aby svou 
zbožností a učeností vzdělával tvou církev; na jeho 
přímluvu dej, ať je i náš život prozářen pravou 
moudrostí. Prosíme o to skrze …
Deus, qui Ecclésiam tuam beáti Bedæ presbýteri er-
uditióne claríficas, * fámulis tuis concéde propí-
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tius † et ejus semper illustrári sapiéntia, et méritis 
adjuvári. Per Dóminum …

26. ������
Sv. Filipa Neriho, kněze

ORACE
Bože, ty v každé době posíláš svým služebníkům 
svého svatého Ducha, aby je naplňoval láskou a ve-
dl ke svatosti; naplň i naše srdce radostnou zbož-
ností, jaká vyzařovala ze svatého Filipa. Prosíme 
o to skrze …
Deus, qui fidéles tibi servos sanctitátis glória sub-
limáre non desístis, * concéde propítius, ut illo nos 
igne Spíritus Sanctus inflámmet, † quo beáti Philíp-
pi cor mirabíliter penetrávit. Per Dóminum …

27. ������
Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

ORACE
Bože, tys přivedl kázáním svatého biskupa Augus-
tina lid Anglie k světlu evangelia; prosíme tě, dej, ať 
příklad jeho apoštolského úsilí přináší v tvé církvi 
trvalý užitek. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beáti Augustíni epíscopi prædicatióne An-
glórum gentes ad Evangélium perduxísti, * tríbue, 
quǽsumus, † ut ejus labórum fructus in Ecclésia tua 
perénni fecunditáte persístant. Per Dóminum …

30. ������
Sv. Zdislavy
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ORACE
Bože, tys naučil svatou Zdislavu osvědčovat lás-
ku k tobě v každodenní péči o vlastní rodinu i trpí-
cí bližní; dej, ať podle jejího příkladu i my využívá-
me času věrným plněním tvé vůle. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui beátam Zdíslavam, amóre tuo succénsam, 
famíliam suam cotídie sollícite curáre ac necessitá-
tibus afflictórum prospícere docuísti, † præsta, ut 
exémplum ejus sectántes tempúsque nobis commí-
ssum bonis opéribus impléntes, * voluntátem tuam 
fidéliter exsequámur. Per Dóminum …

31. ������
Navštívení Panny Marie

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tys vedl blahoslavenou 
Pannu Marii vnuknutím Ducha svatého, aby navští-
vila Alžbětu; prosíme tě, dej, ať jsme i my vždy po-
slušni jeho hlasu a můžeme tě spolu s Marií velebit. 
Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui beátam Vírgi-
nem Maríam, Fílium tuum gestántem, ad visitán-
dam Elísabeth inspirásti, * præsta, quǽsumus, † ut, 
afflánti Spirítui obsequéntes, cum ipsa te semper
magnificáre possímus. Per Dóminum …

1. ������
Sv. Justina, mučedníka
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ORACE
Bože, ty jsi pošetilostí kříže obdivuhodně vyučil bla-
ženého mučedníka Justina ve vynikajícím pozná-
ní Ježíše Krista; dopřej nám na jeho přímluvu, aby-
chom po zavržení kruhu bludů následovali stálost 
ve víře. Prosíme o to skrze …
Deus, qui per stultítiam crucis eminéntem Jesu 
Christi sciéntiam beátum Justínum mártyrem mira-
bíliter docuísti, * ejus nobis intercessióne concéde, † 
ut, errórum circumventióne depúlsa, fídei firmitá-
tem consequámur. Per Dóminum …

3. ������
Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

ORACE
Bože, tvým působením se krev mučedníků stává se-
menem nových křesťanů; prosíme tě, dej, ať pole tvé 
církve, zavlažené krví svatého Karla a jeho druhů, 
přináší bohatou úrodu. Prosíme o to skrze …
Deus, qui sánguinem mártyrum semen christia-
nórum esse fecísti, † concéde propítius, * ut tuæ ager 
Ecclésiæ, beatórum Cároli eiúsque sociórum cruóre 
rigátus, † in amplam tibi messem iúgiter fecundétur. 
Per Dóminum …

5. ������
Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

ORACE
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Bože, tys posiloval svatého biskupa Bonifáce, aby 
hlásal pravdy evangelia a svou víru neváhal zpečetit 
svou krví; na jeho přímluvu pomáhej i nám uchovat 
si víru, kterou jsme přĳali, a podle ní také žít. Prosí-
me o to skrze …
Sanctus martyr, Dómine, Bonifátius pro nobis inter-
véntor exsístat, * ut fidem, quam ore dócuit et sán-
guine consignávit, † fírmiter teneámus, et opéribus 
profiteámur confidénter. Per Dóminum …

6. ������
Sv. Norberta, biskupa

ORACE
Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Norberta 
a naplnils ho láskou k modlitbě a pastýřskou horli-
vostí; na jeho přímluvu dávej i dnes svému lidu pas-
týře podle svého srdce a hojnou duchovní pastvu. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Norbértum epíscopum Ecclésiæ 
tuæ oratióne ac pastoráli zelo minístrum exímium ef-
fecísti, † præsta, quǽsumus, * ut, ejus interveniénte 
suffrágio, † fidélium grex pastóres juxta cor tuum et
salutária páscua semper invéniat. Per Dóminum …

9. ������
Sv. Efréma, jáhna a učitele církve

ORACE
Prosíme Pane, vlej dobrotivě do našich srdcí Ducha 
Svatého, pod jehož vanutím blažený jáhen Efrém za-
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jásal opěvováním tvých tajemství a v jeho síle tobě 
jedinému sloužil. Prosíme o to skrze …
Córdibus nostris, quǽsumus, Dómine, Spíritum 
Sanctum benígnus infúnde, * cujus afflátu beátus
Ephræm diáconus in tuis mystériis decantándis ex-
sultávit, † eiúsque virtúte tibi soli desérviit. Per Dó-
minum …

11. ������
Sv. Barnabáše, apoštola

ORACE
Bože, tys povolal svatého Barnabáše, plného víry 
a Du�a svatého, k apoštolské práci mezi pohany; 
probouzej i v nás vědomí, že nás voláš, abychom 
hlásali Kristovo evangelium slovem i životem. Pro-
síme o to skrze …
Deus, qui beátum Bárnabam, plenum fide et Spíritu
Sancto, † ad géntium conversiónem segregáre præ-
cepísti, * concéde, ut Evangélium Christi, quod stré-
nue prædicávit, † ore et ópere fidéliter nuntiétur. Per
Dóminum …

12. ������
Sv. Adelaidy, panny našeho řádu

ORACE
Bože, ty jsi dal blažené panně Adelaidě trpělivě sná-
šet velmi těžké nemoci pro lásku ke Kristu. Dopřej 
na její přímluvu těm, kteří jsou sužováni bolestmi, 
a mezi nimi těm, kteří jsou prohlašováni za blaho-
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slavené, cítit se vyvolenými a chápat, že jsou spojeni 
s trpícím Kristem pro spásu světa. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui beátæ Aléydi vírgini morbos gravíssimos 
pro Christi amóre patiénter perférre tribuísti, † ejus 
intercessióne concéde, * ut, qui dolóribus premún-
tur, et inter eos qui beáti prædicántur se séntiant 
eléctos, † et Christo pro mundi salúte patiénti se sci-
ant unítos. Per Dóminum …

13. ������
Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu svaté-
ho Antonína, velkého kazatele, ochránce chudých 
a mocného přímluvce v naléhavých potřebách; na 
jeho přímluvu vyslyš naše prosby a veď nás, aby-
chom žili jako křesťané a ve všech protivenstvích se 
cítili pod tvou ochranou v bezpečí. Prosíme o to skr-
ze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui pópulo tuo be-
átum Antónium prædicatórem insígnem dedísti, † 
atque in necessitátibus intercessórem, concéde, * ut, 
ejus auxílio, christiánæ vitæ documénta sectántes, † 
in ómnibus adversitátibus te subveniéntem sentiá-
mus. Per Dóminum …

14. ������
Sv. Gerarda, mnicha našeho řádu
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ORACE
Bože, ty jsi blaženého Gerarda tak úzce spojil se sva-
tým Bernardem ve zbožnosti a svatosti, že se zdá-
lo, že jsou v Kristu jedno srdce; prosíme tě na pří-
mluvu obou, abys láskou spojil naše srdce s tebou 
tak, že ti budeme sloužit jednotou v duchu na zemi 
a tak si zasloužíme přebývat s tebou jednou v nebe-
sích. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Gerárdum sancto Bernárdo in re-
ligióne et sanctitáte ita conglutinásti, * ut cor unum 
in Christo esse videréntur, † quǽsumus, utriúsque 
intervéntu, mentes nostras tibi in caritáte conjún-
ge, * ut omnes simul in spíritu unitáte tibi inservi-
éntes in terris, † te uno pérfrui mereámur in cœlis. 
Per Dóminum …

15. ������
Sv. Víta, mučedníka

ORACE
Bože, tys posiloval svatého mučedníka Víta, aby ti 
zachoval svou věrnost a už v mladistvém věku dosá-
hl koruny vítězství; na jeho přímluvu dávej i v dneš-
ní době mladým lidem odvahu a sílu, aby svým ži-
votem směřovali k tobě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui sanctum Vitum juveníli adhuc ætáte ob in-
víctam fidelitátem victóriæ coróna decorásti, † ejus 
intercessióne concéde, * ut nostris quoque tempóri-
bus júvenes virtúte constántiæ ac fortitúdinis robo-
ráti te quæréntes invéniant. Per Dóminum …
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16. ������
Sv. Luitgardy, panny našeho řádu

ORACE
Bože, který jsi povolal blaženou pannu Luitgardu 
ke hledání tvého království na tomto světě skrze 
následování dokonalé lásky. Dopřej nám, abychom 
posíleni její přímluvou kráčeli kupředu cestou lásky 
s radostí v duchu. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátam Lutgárdem vírginem ad tuum reg-
num in hoc sǽculo perquiréndum per caritátis per-
féctæ prosecutiónem vocásti, * concéde, ut, ejus in-
tercessióne roboráti, † in dilectiónis via spíritu gau-
déntes progrediámur. Per Dóminum …

19. ������
Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

ORACE
Bože, tys dával svatému biskupu Janovi sílu k ne-
únavnému plnění pastýřských povinností; pomáhej 
i nám, ať ho následujeme v každodenním úsilí o do-
sažení dokonalosti, abychom v tvé církvi přinášeli 
užitek. Prosíme o to skrze …
Deus, qui sanctum Joánnem epíscopum pastoráli-
bus ministériis claréscere voluísti, concéde propíti-
us, * ut ejus constans perfectiónis acquiréndæ stúdi-
um in cotidiánis opéribus exquiréndis sectántes, † 
Ecclésiæ tuæ fructuóse inservíre valeámus. Per Dó-
minum …
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Sv. Romualda. opata
ORACE

Bože, tys povolal svatého Romualda, aby v církvi ob-
novil a nově uspořádal poustevnický způsob života; 
veď i nás, ať sebeovládáním a následováním Krista 
šťastně dojdeme do nebeského království. Prosíme 
o to skrze …
Deus, qui per beátum Romuáldum in Ecclésia tua 
eremíticam vitam renovásti, * concéde, ut, nos-
metípsos abnegántes et Christum sequéntes, † felíci-
ter ad cœléstia regna mereámur ascéndere. Per Dó-
minum …

21. ������
Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

ORACE
Bože, tys připravil každému z nás cestu, kterou nás 
vedeš k sobě, tys spojil v životě svatého Aloise podi-
vuhodnou nevinnost s kajícností; na jeho přímluvu 
pomáhej i nám, a když se mu nepodobáme nevin-
ností, veď nás k čistotě srdce cestou opravdové ka-
jícnosti a pokání. Prosíme o to skrze …
Deus, cœléstium auctor donórum, † qui in beáto 
Aloísio miram vitæ innocéntiam cum pœniténtia so-
ciásti, * ejus méritis et intercessióne concéde, † ut, 
innocéntem non secúti, pœniténtem imitémur. Per 
Dóminum …

22. ������
Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
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ORACE
Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby dovršili svě-
dectví o své víře; na přímluvu svatého Jana a Tomá-
še pomáhej i nám, ať celým svým životem svědčíme 
o víře, kterou vyznáváme. Prosíme o to skrze …
Deus, qui veræ fídei formam in martyrio consum-
másti, † concéde propítius, * ut, beatórum Joánnis 
et Thomæ intercessióne roboráti, † fidem, quam ore
profitémur, testimónio vitæ confirmémus. Per Dó-
minum …

24. ������
Narození sv. Jana Křtitele

ORACE
Bože, tys vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil 
lid ochotný přĳmout Krista; dej svému lidu pravou
radost a veď všechny, kdo v tebe věří, po cestě poko-
je a spásy. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Joánnem Baptístam suscitásti, † 
ut perféctam plebem Christo Dómino præparáret, * 
da pópulis tuis spiritálium grátiam gaudiórum, † et 
ómnium fidélium mentes dírige in viam salútis et
pacis. Per Dóminum …

27. ������
Sv. Cyrila Alexandrĳského, biskupa a učitele církve

ORACE
Bože, tys učinil svatého biskupa Cyrila obhájcem 
pravdy, že se tvůj Syn stal člověkem a Panna Maria 
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je skutečně Bohorodičkou; prosíme tě: dej, ať všich-
ni, kdo tuto pravdu vyznávají, dojdou do nebeské 
slávy. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Cyríllum epíscopum divínæ ma-
ternitátis beatíssimæ Vírginis Maríæ assertórem in-
víctum effecísti, * concéde, ut, qui vere eam Genetrí-
cem Dei crédimus, † per incarnatiónem Christi Fílii 
tui salvémur. Qui tecum …

28. ������
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

ORACE
Bože, tys dal svatému biskupu Irenejovi schopnost 
úspěšně upevňovat pravou nauku a pokoj v církvi; 
na jeho přímluvu upevňuj i nás ve víře a lásce, aby-
chom usilovali o svornost a jednotu. Prosíme o to 
skrze …
Deus, qui beáto Irenæo epíscopo tribuísti, ut veritá-
tem doctrínæ pacémque Ecclésiæ felíciter confir-
máret, † concéde, quǽsumus, ejus intercessióne, * 
ut nos, fide et caritáte renováti, † ad unitátem con-
cordiámque fovéndam semper simus inténti. Per 
Dóminum …

29. ������
Sv. Petra a Pavla, apoštolů

ORACE
Bože, ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromáž-
děný v dnešní slavný den tvých svatých apoštolů 
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Petra a Pavla; dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, 
protože s nimi je spjat počátek života tvé církve. Pro-
síme o to skrze …
Deus, qui hujus diéi venerándam sanctámque lætíti-
am in Apostolórum tuórum Petri et Pauli sollemni-
táte tribuísti, * da Ecclésiæ eórum in ómnibus sequi 
præcéptum, † per quos religiónis sumpsit exórdium. 
Per Dóminum …

3. ��������
Sv. Tomáše, apoštola

ORACE
Všemohoucí Bože, naplň nás radostným vědomím, 
že se za nás přimlouvá svatý apoštol Tomáš, a po-
silni naši víru, abychom měli věčný život ve jménu 
tvého Syna, o němž on vyznal, že je to náš Pán a Bůh. 
Prosíme o to skrze …
Da nobis, omnípotens Deus, beáti Thomæ apósto-
li festivitáte gloriári, † ut ejus semper et patrocíniis 
sublevémur, * et vitam credéntes habeámus in nó-
mine ejus, † quem ipse Dóminum agnóvit, Jesum 
Christum Fílium tuum. Qui tecum …

4. ��������
Sv. Prokopa, opata

ORACE
Bože, tys povolal svatého Prokopa, aby kolem sebe 
shromáždil ty, kdo se k tobě chtěli přiblížit modlit-
bou chvály a prací pro své bližní; na jeho přímluvu 
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veď i nás, ať se modlíme a pracujeme tak, abychom 
stále žili ve spojení s tebou. Prosíme o to skrze …
Deus, qui ad congregándos multos oratióne et labó-
re tibi servíre cupiéntes sanctum Procópium elegís-
ti, † ejus nobis intercessióne concéde, * ut oratióne 
et operatióne tibi placéntes in conspéctu tuo júgiter 
ambulémus. Per Dóminum …

5. ��������
Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa

patronů Evropy, 
ORACE

Všemohoucí věčný Bože, ty jsi dal prostřednictvím 
svých svatých vyznavačů a biskupů Cyrila a Me-
toděje slovanským národům dojít k poznání své-
ho jména; když se radujeme z jejich slavnosti, uděl, 
abychom, byli také připojeni do společenství s nimi. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui pátribus nostris sanctos Cyríllum et Me-
thódium ad evangélium Slavórum lingua prædicán-
dum misísti, † præsta, quǽsumus, * ut veritátem 
tuam læti suscipiéntes in vita nostra opére adimple-
ámus. Per Dóminum …

6. ��������
Sv. Marie Gore�iové, panny a mučednice

ORACE
Bože, ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu; tys dal 
svaté Marii Gore�iové milost, že v mladém věku do-
sáhla mučednické slávy, když bránila své panenství; 
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na její přímluvu pomáhej i nám, abychom věrně za-
chovávali tvá přikázání. Prosíme o to skrze …
Deus, innocéntiæ auctor et castitátis amátor, † qui 
fámulæ tuæ Maríæ juveníli ætáte martyrii grátiam 
contulísti, * da nobis, quǽsumus, ejus intercessióne, 
in tuis mandátis constántiam, † qui dedísti certánti 
vírgini corónam. Per Dóminum …

8. ��������
Sv. Evžena III, papeže z našeho řádu

ORACE
Všemohoucí věčný Bože, ty jsi chtěl, aby blažený Ev-
žen stanul v čele tvého lidu a prospíval slovem i pří-
kladem. Chraň na jeho přímluvu pastýře své círk-
ve se stády jim svěřenými a zaměř je na cestu věčné 
spásy. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui beátum Eugéni-
um cuncto pópulo tuo præésse, ac verbo et exémp-
lo prodésse voluísti, * eódem intercedénte, pastóres 
Ecclésiæ tuæ cum grégibus sibi commíssis custódi † 
et dírige in viam salútis ætérnæ. Per Dóminum …

9. ��������
Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů mučedníků

ORACE
Bože, tys posílil svou Církev vyznavačstvím svatých 
mučedníků Augustina a jeho druhů; dej, ať i my jsme 
věrni svěřenému poslání, aby tvůj lid rostl ve svobo-
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dě a aby před světem vydával svědectví o tvé prav-
dě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui per sanctórum mártyrum Augustini et so-
ciórum confessiónem Ecclésiam tuam mirábili dis-
pensatióne roborásti, † concéde, ut pópulus tuus, * 
missióni sibi créditæ fidélis, † et increménta liber-
tátis accípiat et veritátem coram mundo testificétur.
Per Dóminum …

11. ��������
Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

ORACE
Bože, ty jsi povolal svatého opata Benedikta, aby 
jako veliký učitel duchovního života ukazoval ces-
tu těm, kdo se zasvětili tvé službě; prosíme tě, uč 
i nás, abychom ničemu nedávali přednost před lás-
kou k tobě a velkodušně kráčeli po cestě tvých při-
kázání. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Benedíctum abbátem in schola di-
víni servítii præclárum constituísti magístrum, † trí-
bue, quǽsumus, * ut, amóri tuo nihil præponéntes, † 
viam mandatórum tuórum dilatáto corde currámus. 
Per Dóminum …

12. ��������
Sv. Jana Gualberta, opata

ORACE
Bože, od tebe pochází pokoj a ty jej miluješ, ty rozu-
míš životu, v němž sloužit znamená kralovat; utvrď 
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nás, prosíme, ve své lásce, abychom podle příkla-
du blaženého opata Jana, dosáhli od tebe odpuštění 
a pokoje, když odplácíme dobrým za zlé a požehná-
ním za zlořečení. Prosíme o to skrze …
Deus, auctor pacis et amátor, quem nosse vívere, cui 
servíre regnáre est, † nos in tua, quǽsumus, caritá-
te confírma, * ut beáti, Joánnis abbátis exémplo, red-
déntes bonum pro malo et benedictiónem pro male-
dícto, † véniam a te consequámur et pacem. Per Dó-
minum … 

13. ��������
Sv. Jindřicha
ORACE

Bože, tys naučil svatého Jindřicha moudře vládnout 
a z pozemského vladařství jsi ho povolal do věčné 
slávy; dej nám na jeho přímluvu, ať uprostřed pro-
měn tohoto světa naplníme i my své poslání a s čis-
tou myslí směřujeme k tobě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Henrícum, grátiæ tuæ ubertáte 
prævéntum, † e terréni cura regíminis ad supérna 
mirabíliter erexísti, * ejus nobis intercessióne largí-
re, † ut inter mundánas varietátes puris ad te ménti-
bus festinémus. Per Dóminum …

14. ��������
Bl. Hroznaty, mučedníka

ORACE
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Bože, tys ukázal blahoslavenému Hroznatovi cestu 
od světského přepy�u k následování kříže, a on
se z lásky k tobě vzdal všeho majetku a dal v oběť 
svůj život; dej, ať se řídíme příkladem jeho lásky 
a statečnosti a spolu s ním dosáhneme věčné slávy 
v nebi. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Hróznatam e sǽculi pompis ad 
crucis sequélam transtulísti, eúmque pro tui nómi-
nis glória ómnia sua trádere suámque ánimam pó-
nere fecísti: † præsta, quǽsumus, * ut, ejus caritá-
tis et fortitúdinis exémpla sectántes in terris, † cum 
ipso coronári mereámur in cœlis. Per Dóminum …

15. ��������
Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

ORACE
Všemohoucí Bože, veď nás, ať následujeme svatého 
biskupa Bonaventuru, jehož narození pro nebe dnes 
slavíme: ať usilujeme o poznání tvé pravdy a naše 
láska k tobě ať stále roste. Prosíme o to skrze …
Da, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut, beáti Bona-
ventúræ epíscopi natalícia celebrántes, et ipsíus pro-
ficiámus eruditióne præclára, † et caritátis ardórem 
iúgiter æmulémur. Per Dóminum …

16. ��������
Panny Marie Karmelské

ORACE
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Prosíme tě, Bože, veď nás k dokonalejší modlitbě, 
abychom na přímluvu a pod ochranou blahoslave-
né Panny Marie stále stoupali cestou, která vede ke 
Kristu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Adjúvet nos, quǽsumus, Dómine, gloriósæ Vírginis 
Maríæ intercéssio veneránda, * ut, ejus muníti præ-
sídiis, † ad montem, qui Christus est, perveníre va-
leámus. Qui tecum …

17. ��������
Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

ORACE
Bože, ty sis vyvolil kněze Česlava a Hyacinta, vyni-
kající čistotou a horlivostí, a poslals je, aby upevňo-
vali víru v různých zemích; na jejich přímluvu posi-
luj ve víře i nás, abychom přišli k tobě, jedinému pů-
vodci a dárci věčné spásy. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátos sacerdótes Cesláum et Hyacín-
thum, virgíneo morum candóre prǽditos et salútis 
animárum zelo succénsos, in divérsis natiónum pó-
pulis óperum sanctitáte et fídei propagatióne mirá-
biles effecísti, † præsta quǽsumus, * ut, eórum in-
tercessióne simus semper in fide stábiles, † et ad te, 
qui solus es ætérnæ salútis auctor ac largítor, veníre 
valeámus. Per Dóminum …

21. ��������
Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

ORACE
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Bože, tys obdařil svatého kněze Vavřince duchem 
rady a síly, aby hlásal tvou slávu a pečoval o spásu 
duší; osvěcuj i nás světlem svého Ducha, abychom 
poznávali, co od nás žádáš, a s tvou pomocí podle 
toho také žili. Prosíme o to skrze …
Deus, qui pro nóminis tui glória et animárum salúte 
beáto Lauréntio presbytero spíritum consílii et for-
titúdinis contulísti, * da nobis, in eódem spíritu, et 
agénda cognóscere, † et cógnita, ejus intercessióne, 
perfícere. Per Dóminum …

22. ��������
Sv. Marie Magdalény

ORACE
Bože, tvůj jednorozený Syn poslal Marii Magdalé-
nu, aby jako první zvěstovala jeho učedníkům ra-
dostné velikonoční poselství; na její přímluvu dej, ať 
i my hlásáme vzkříšeného Krista a jednou ho spatří-
me ve věčné slávě. Neboť on s tebou v jednotě Du-
cha svatého …
Deus, cujus Unigénitus Maríæ Magdalénæ ante 
omnes gáudium nuntiándum paschále commí-
sit, † præsta, quǽsumus, * ut, ejus intercessióne et 
exémplo, Christum vivéntem prædicémus, † et in 
glória tua regnántem videámus. Qui tecum …

23. ��������
Sv. Brigity, řeholnice

ORACE
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Bože, tys provázel svatou Brigitu různými životní-
mi cestami, a když rozjímala o umučení tvého Syna, 
dals jí poznat moudrost kříže, nauč i nás, ať za všech 
životních okolností dovedeme vždycky hledat tebe. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátam Birgí�am per várias vitæ sémitas
duxísti † eámque sapiéntiam crucis in contemplatió-
ne passiónis Fílii tui mirabíliter docuísti, * concéde 
nobis, ut, digne in tua vocatióne ambulántes, † te in 
ómnibus quærere valeámus. Per Dóminum …

24. ��������
Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

ORACE
Bože, tys povolal svého svatého Šarbela, kněze, k je-
dinečné kázni uprostřed strohosti pustiny a jeho 
srdce jsi naplnil veškerou ctností. Prosíme, dej i nám, 
abychom i my následovali Krista v jeho utrpení kří-
že a dosáhli tak jeho věčného království. Prosíme 
o to skrze …
Deus, qui sanctum Sarbélium, presbyterum, ad sin-
gulárem pugnam erémi vocásti et omni génere pietá-
tis imbuísti, † concéde nobis, quǽsumus, * ut imi-
tatóres domínicæ passiónis effécti regno ejus me-
reámur esse consórtes. Per Dóminum …

25. ��������
Sv. Jakuba, apoštola

ORACE
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Všemohoucí, věčný Bože, tys povolal svatého Jaku-
ba, aby jako první z apoštolů potvrdil věrnost tvé-
mu evangeliu prolitím své krve; dej, ať toto jeho svě-
dectví posiluje tvou církev a jeho přímluva u tebe ať 
ji stále chrání. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † qui Apostolórum 
tuórum primítias beáti Jacóbi sánguine dedicásti, * 
da, quǽsumus, Ecclésiæ tuæ ipsíus confessióne fir-
mári, † et júgiter patrocíniis confovéri. Per Dómi-
num …

26. ��������
Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

ORACE
Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a An-
nu za rodiče Matky tvého Syna; na jejich přímluvu 
splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spá-
sy. Prosíme o to skrze …
Dómine, Deus patrum nostrórum, qui beátis Jóa-
chim et Annæ hanc grátiam contulísti, † ut ex eis in-
carnáti Fílii tui Mater nascerétur, * utriúsque préci-
bus concéde, † ut salútem tuo promíssam pópulo 
consequámur. Per Dóminum …

27. ��������
Sv. Gorazda a druhů

ORACE
Bože, tys povolal svatého Gorazda, Klimenta, Nau-
ma, Angelára a Sávu, aby pokračovali v díle svatého 
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Cyrila a Metoděje; na jejich přímluvu nauč i nás pře-
dávat svěřený poklad víry, abychom všichni rostli 
v milosti a v poznání tvého Syna Ježíše Krista. Ne-
boť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Deus, qui sanctos Gorázdum, Cleméntem, Náu-
mum, Angelárium et Sabbam ad opus apostólicum 
sanctórum Cyrílli et Methódii prosequéndum sus-
citásti, † doce étiam nos depósitum fídei áliis tráde-
re, * ut crescámus omnes in grátia et in cognitióne 
Fílii tui Jesu Christi. Qui tecum vivit …

29. ��������
Sv. Marty, Marie a Lazara

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn přĳal pohostin-
ství, které mu svatá Marta, Marie a Lazar poskytli 
ve svém domě; dej, ať povzbuzeni jejich příkladem, 
nasloucháme Kristu a rovněž ať mu svědomitě slou-
žíme ve svých bratřích, abys nás jednou přĳal do ne-
beského domova. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, cujus Fílius in domo 
beátæ Marthæ , Maríæ et Lázari dignátus est hos-
pitári, * da, quǽsumus, ut eorúndem intercessióne, 
Christum audiéntes et ei in frátribus nostris fidéliter
ministrántes, † in æde cœlésti a te récipi mereámur. 
Per Dóminum …

31. ��������
Sv. Ignáce z Loyoly, kněze
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ORACE
Bože, tys povolal svatého Ignáce, aby v tvé církvi 
usiloval o větší slávu tvého jména; dej, ať podle jeho 
příkladu a s jeho pomocí bojujeme dobrý boj zde 
na zemi, aby�om spolu s ním dostali korunu slávy
v nebi. Prosíme o to skrze …
Deus, qui ad maiórem tui nóminis glóriam pro-
pagándam beátum Ignátium in Ecclésia tua susci-
tásti, * concéde, ut, ejus auxílio et imitatióne certán-
tes in terris, † coronári cum ipso mereámur in cœlis. 
Per Dóminum …

1. �����
Sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

ORACE
Bože, ty dáváš své církvi v každé době nové příklady 
k následování; dej, ať v horlivosti o spásu duší jde-
me ve stopách svatého biskupa Alfonsa, abychom 
dosáhli společného cíle v nebi. Prosíme o to skrze …
Deus, qui in Ecclésia tua nova semper instáuras 
exémpla virtútum, * da nobis in zelo animárum be-
áti Alfónsi Maríæ epíscopi ita vestígiis adhærére, † 
ut ejus in cœlis assequámur et præmia. Per Dómi-
num …

4. �����
Sv. Jana Marie Vianneye, kněze

ORACE
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Všemohoucí a milosrdný Bože, tys dal svatému Janu, 
faráři arskému, podivuhodnou schopnost vést svě-
řené duše; prosíme tě, naplň také nás láskou své-
ho Syna, ať milujeme své bratry a přivádíme je k to-
bě, abychom společně došli do věčné slávy. Prosíme 
o to skrze …
Omnípotens et miséricors Deus, † qui sanctum Joán-
nem Maríam presbyterum pastoráli stúdio mirá-
bilem effecísti, * da, quǽsumus, ut, ejus exémplo et 
intercessióne, fratres in caritáte Christo lucrémur, † 
et cum eis ætérnam glóriam cónsequi valeámus. Per 
Dóminum …

5. �����
Posvěcení římské baziliky Panny Marie

ORACE
Milosrdný Bože, nehleď na naše provinění, a když 
se ti nemohou líbit naše vlastní skutky, shlédni na 
přímluvu Matky svého Syna a zachraň nás. Neboť 
on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Famulórum tuórum, quǽsumus, Dómine, delíctis 
ignósce, * ut, qui tibi placére de nostris áctibus non 
valémus, † Genetrícis Fílii tui intercessióne salvé-
mur. Per Dóminum …

6. �����
Proměnění Páně

ORACE
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Bože, tys při slavném proměnění svého Syna v pří-
tomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů 
a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přĳetí
za tvé děti; pomáhej nám, ať tvého Syna poslouchá-
me a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědi-
ci měli účast na jeho slávě. Neboť on s tebou v jed-
notě Ducha svatého …
Deus, qui fídei sacraménta in Unigéniti tui glorió-
sa Transfiguratióne patrum testimónio roborásti, et
adoptiónem filiórum perféctam mirabíliter præsig-
násti, † concéde nobis fámulis tuis, * ut, ipsíus diléc-
ti Fílii tui vocem audiéntes,† ejúsdem coherédes éffi-
ci mereámur. Per DominumPer Dóminum …

8. �����
Sv. Dominika, kněze

ORACE
Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního 
díla svatého Dominika, vynikajícího hlasatele tvé 
pravdy, a na jeho přímluvu jí posílej horlivé kaza-
tele, aby se ve světě šířilo světlo evangelia. Prosíme 
o to skrze …
Adiuvet Ecclésiam tuam, Dómine, beátus Domíni-
cus méritis et doctrínis, * atque pro nobis efficiá-
tur piíssimus intervéntor, † qui tuæ veritátis éxstitit 
prædicátor exímius. Per Dóminum …

9. �����
Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
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ORACE
Bože našich otců, tys přivedl svatou mučednici Te-
rezii Benediktu k poznání tvého ukřižovaného Syna 
a k jeho následování až k smrti; na její přímluvu dej, 
ať všichni lidé poznají Krista jako Spasitele a skrze 
něho dojdou k věčnému patření na tebe. Neboť on 
s tebou v jednotě Ducha svatého …
Deus patrum nostrórum, † qui beátam Terésiam Be-
nedíctam mártyrem ad cognitiónem Fílii tui crucifí-
xi eiúsque imitatiónem usque ad mortem perduxís-
ti, * ipsa intercedénte, concéde, † ut omnes hómines 
Christum Salvatórem agnóscant et per eum ad per-
pétuam tui visiónem pervéniant. Qui tecum …

10. �����
Sv. Vavřince, mučedníka

ORACE
Bože, tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky 
a dávals mu sílu, aby věrně konal jáhenskou službu 
a překonal všechny útrapy při mučení; nauč i nás 
následovat příklad jeho lásky: milovat, co miloval 
on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem 
vyznával. Prosíme o to skrze …
Deus, cujus caritátis ardóre beátus Lauréntius ser-
vítio cláruit fidélis et martyrio gloriósus, * fac nos 
amáre quod amávit, † et ópere exercére quod dócuit. 
Per Dóminum …
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11. �����
Sv. Kláry, panny

ORACE
Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru, aby 
šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu; prosí-
me tě, pomáhej i nám, abychom nepřilnuli k věcem 
pozemským, ale následovali Krista a došli k patření 
na tebe v nebeské slávě. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátam Claram ad paupertátis amórem 
misericórditer adduxísti, † ejus nobis intercessióne 
concéde, * ut, in paupertáte spíritus Christum se-
quéntes, † ad tui contemplatiónem in cœlésti regno 
perveníre mereámur. Per Dóminum …

14. �����
Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

ORACE
Bože, tys naplnil svatého kněze a mučedníka Max-
miliána láskou k neposkvrněné Panně Marii a dá-
vals mu sílu, aby z lásky k nesmrtelným duším byl 
ochoten položit život za své bližní, a stal se podob-
ným tvému Synu i ve smrti; dej i nám poznat, že tě 
nejlíp oslavujeme, když neúnavně sloužíme dru-
hým. Prosíme o to skrze …
Deus, qui sanctum Maximiliánum Maríam, presby-
terum et mártyrem, amóre Vírginis Immaculátæ su-
ccénsum, animárum zelo et próximi dilectióne re-
plevísti, † concéde propítius, * ut, eo intercedénte, 
pro tua glória in servítio hóminum strénue laborán-
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tes, † usque ad mortem Fílio tuo conformári valeá-
mus. Qui tecum …

15. �����
Nanebevzetí Panny Marie

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tys vyvolil svou pokornou 
služebnici Pannu Marii za Matku svého jednoroze-
ného Syna, a pro jeho zásluhy jsi dovršil její vykou-
pení a korunoval ji nebeskou slávou; na její přímlu-
vu doveď do věčné slávy i nás. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátam Vírginem Maríam, ejus humilitá-
tem respíciens, ad hanc grátiam evexísti, † ut Unig-
énitus tuus ex ipsa secúndum carnem nascerétur, et 
hodiérna die superexcellénti glória coronásti, * ejus 
nobis précibus concéde, ut, redemptiónis tuæ mys-
tério salváti, † a te exaltári mereámur. Per Dómi-
num …

nebo
Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrněnou 
Pannu Marii, Rodičku svého Syna, s tělem i duší do 
nebeské slávy; pomáhej nám, ať celým svým živo-
tem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo 
vykoupení. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui immaculátam 
Vírginem Maríam, Fílii tui Genetrícem, córpore et 
ánima ad cœléstem glóriam assumpsísti, † concéde, 
quǽsumus, * ut, ad supérna semper inténti, † ipsíus 
glóriæ mereámur esse consórtes. Per Dóminum …
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19. �����
Sv. Guerika, opata našeho řádu

ORACE
Bože, ty jsi blaženého opata Guerika ozdobil učeností, 
pokorou a stálostí v protivenstvích; prosíme, dej 
také nám následovat jeho nabádání a příklady na 
zemi tak, abychom si zasloužili obléci s ním i věčnou 
slávu v nebesích. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Guerrícum abbátem doctrína, hu-
militáte et in advérsis constántia decorásti, * præsta, 
quǽsumus, nobis, sic ejus mónita et exémpla sectá-
ri in terris, † ut cum ipso in cœlis ætérnam indúere 
glóriam mereámur. Per Dóminum …

20. �����
Sv. Bernarda, opata a učitele církve

ORACE
Bože, tys dal svatému opatu Bernardovi milost, aby 
byl světlem v tvé Církvi a horlil pro její obnovu; na 
jeho přímluvu naplň také nás podobnou horlivos-
tí ducha, abychom žili jako děti světla. Prosíme o to 
skrze …
Deus, qui beátum Bernárdum abbátem, zelo domus 
tuæ succénsum, in Ecclésia tua lucére simul et ar-
dére fecísti, † ejus nobis intercessióne concéde, * ut, 
eódem spíritu fervéntes, † tamquam fílii lucis iúgi-
ter ambulémus. Per Dóminum …

21. �����
Sv. Pia X., papeže

Vlastní orace pro svaté – srpen



160

ORACE
Bože, tys naplnil svatého papeže Pia pastýřskou 
moudrostí a apoštolskou horlivostí, aby usiloval 
o to, všechno obnovit v Kristu; prosíme tě: pomá-
hej nám, ať žĳeme podle příkladu tohoto statečného
obhájce katolické víry a dosáhneme věčné odměny. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui, ad tuéndam cathólicam fidem et uni-
vérsa in Christo instauránda, beátum Pium papam 
cœlésti sapiéntia et apostólica fortitúdine replevís-
ti, † concéde propítius, * ut, ejus institúta et exémp-
la sectántes, † prǽmia consequámur ætérna. Per Dó-
minum …

22. �����
Panny Marie Královny

ORACE
Bože, podle tvé vůle se Matka tvého Syna stala také 
naší Matkou a Královnou; dej, ať podpořeni její pří-
mluvou dosáhneme slávy, kterous nám připravil ve 
svém věčném království v nebi. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui Fílii tui Genetrícem nostram constituís-
ti Matrem atque Regínam, † concéde propítius, * 
ut, ipsíus intercessióne suffúlti, † tuórum in regno 
cœlésti consequámur glóriam filiórum. Per Dómi-
num …
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24. �����
Sv. Bartoloměje, apoštola

ORACE
Bože, upevni naši víru, abychom byli upřímně od-
dáni tvému Synu jako svatý Bartoloměj, a na pří-
mluvu tohoto apoštola dej, ať se tvá církev stane pro 
všechny národy znamením a nástrojem spásy. Prosí-
me o to skrze …
Róbora in nobis, Dómine, fidem, qua Fílio tuo be-
átus Bartholomǽus apóstolus sincéro ánimo adhæ-
sit, * et præsta, † ut, ipso deprecánte, Ecclésia tua 
cunctis géntibus salútis fiat sacraméntum. Per Dó-
minum …

25. �����
Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků

ORACE
Bože, tys povolal svatého Benedikta a jeho druhy 
k životu v bratrském společenství a v chudobě, kte-
rá byla zklamáním pro ty, kdo je mučili, jim se však 
stala cestou k věčné slávě; prosíme tě, veď také nás, 
ať nezištně sloužíme tobě i bratřím. Prosíme o to 
skrze …
Deus, qui beátum Benedíctum ejúsque sócios ad vi-
tam commúnem in spíritu paupertátis degéndam vo-
cásti eósque a latrónibus, pecúniam apud eos frust-
ra quæréntibus, necátos in ætérnam glóriam acce-
písti, † concéde nobis, quǽsumus, * ut tibi fratrib-

Vlastní orace pro svaté – srpen



162

úsque nostris non turpis lucri grátia, † sed ex ánima 
serviámus. Per Dóminum …

27. �����
Sv. Moniky
ORACE

Bože, útěcho zarmoucených, tys vyslyšel svatou 
Moniku, když tě se slzami prosila za obrácení svého 
syna Augustina; vyslyš také naše prosby: dej nám 
ducha opravdové kajícnosti a ukaž i na nás bohat-
ství své milosrdné lásky. Prosíme o to skrze …
Deus, mæréntium consolátor, † qui beátæ Mónicæ 
pias lácrimas in conversióne fílii sui Augustíni mise-
ricórditer suscepísti, * da nobis, utriúsque intervén-
tu, peccáta nostra deploráre, † et grátiæ tuæ indul-
géntiam inveníre. Per Dóminum …

28. �����
Sv. Augustina, biskupa a učitele církve

ORACE
Prosíme tě, Bože, posiluj ve své církvi ducha, kterým 
jsi naplnil svatého Augustina, a dej, ať i my stále tou-
žíme po tobě a hledáme tebe, zdroj pravé moudros-
ti a původce lásky. Prosíme o to skrze …
Innova, quǽsumus, Dómine, in Ecclésia tua spíri-
tum, quo beátum Augustínum epíscopum imbuís-
ti, * ut, eódem nos repléti, te solum veræ fontem 
sapiéntiæ sitiámus, † et supérni amóris quærámus 
auctórem. Per Dóminum …
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29. �����
Umučení sv. Jana Křtitele

ORACE
Bože, tys povolal svatého Jana Křtitele, aby se stal 
předchůdcem tvého Syna i svou mučednickou smr-
tí, a vydal tak svědectví spravedlnosti a pravdě; dá-
vej i nám sílu, abychom statečně prosazovali plnění 
tvých přikázání. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Joánnem Baptístam et nascén-
tis et moriéntis Fílii tui Præcursórem esse voluís-
ti, * concéde, ut, sicut ille veritátis et justítiæ martyr 
occúbuit, † ita et nos pro tuæ confessióne doctrínæ 
strénue certémus. Per Dóminum …

30. �����
Sv. Guarina a Amadea, biskupů našeho řádu

ORACE
Bože, ty jsi naplnil blaženého biskupa Guarina 
a Amadea duchem pravdy a lásky pro spasení své-
ho lidu. Dej, abychom napodobováním těch, jejichž 
svátek s úctou slavíme, prospívali a byli podporová-
ni jejich přímluvou. Prosíme o to skrze … 
Deus, qui beátos Guarínum et Amadéum epíscopos 
ad pascéndum pópulum tuum spíritu veritátis et di-
lectiónis implevísti, * præsta, ut quorum festivitá-
tem venerándo ágimus, † eórum imitatióne proficiá-
mus et intercessióne sublevémur. Per Dóminum …

3. ����
Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
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ORACE
Bože, ty se dobrotivě staráš o svůj lid a vládneš mu 
mocí své lásky. Na přímluvu svatého papeže Řehoře 
vyslyš naše prosby za ty, kterým jsi svěřil vedení své 
církve. Naplň je duchem moudrosti, aby jejich služ-
ba přinášela tvému lidu užitek, a odměň jejich práci 
věčnou radostí. Prosíme o to skrze …
Deus, qui pópulis tuis indulgéntia cónsulis et amó-
re domináris, † da spíritum sapiéntiæ, intercedén-
te beáto Gregório papa, quibus dedísti régimen 
disciplínæ, *ut de proféctu sanctárum óvium, † fi-
ant gáudia ætérna pastórum. Per Dóminum …

7. ����
Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

ORACE
Bože, tys posiloval svatého Melichara, aby svou věr-
nost zpečetil prolitím krve; na jeho přímluvu pomá-
hej i nám následovat jeho pevnost ve víře. Prosíme 
o to skrze …
Beáti Mártyris tui Mel�ióris, quǽsumus, Dómi-
ne, précibus adjuvémur: *ut, cujus gloriámur triúm-
pho, † fídei constántiam imitémur. Per Dóminum …

8. ����
Narození Blahoslavené Panny Marie

ORACE
Uděl, prosíme, Pane, svým služebníkům dar ne-
beské milosti, aby nám, kterým se zřetelně projevi-
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lo zrození blahoslavené Panny jakožto počátek spá-
sy, svátek jejího narození udělil rozmnožení pokoje. 
Prosíme o to skrze …
Fámulis tuis, quǽsumus, Dómine, cœléstis grátiæ 
munus impertíre, * ut, quibus beátæ Vírginis partus 
éxstitit salútis exórdium, † Nativitátis ejus festívitas 
pacis tríbuat increméntum. Per Dóminum …

10. ����
Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

ORACE
Bože, tvé volání a touha po spáse duší, které tě ne-
poznaly, vedly blahoslaveného Karla až do Japon-
ska, aby tam hlásal tvou pravdu a vydal o ní svědec-
tví mučednickou smrtí v ohni; prosíme, dej, ať i my 
o tobě vydáváme věrohodné svědectví svým bliž-
ním. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátum Carólum, zelo animárum flag-
rántem, ad veritátem tuam pópulo Japóniæ prædi-
cándam misísti, † eúmque propter testimónium fí-
dei igne cremátum mártyris coróna decorásti, præs-
ta quǽsumus, * ut nos quoque testimónium verum 
tibi coram homínibus exhibeámus. Per Dóminum …

12. ����
Nejsvětějšího jména Marie

ORACE
Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, aby tví věřící, kte-
ří se radují ze Jména i ochrany nejsvětější Panny Ma-
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rie, byli na její dobrotivou přímluvu vysvobozeni ze 
všeho zlého na zemi a aby si zasloužili vejít do věč-
né radosti v nebi. Prosíme o to skrze …
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, † ut fidé-
les tui, qui sub sanctíssimæ Vírginis Maríæ Nómi-
ne, et protectióne lætántur, * ejus pia intercessió-
ne, a cunctis malis liberéntur in terris, † et ad gáu-
dia ætérna perveníre mereántur in cœlis. Per Domi-
num …

13. ����
Sv. Jana Zlatoústého

ORACE
Bože, sílo těch, kdo v tebe doufají, tys dal svaté-
mu Janu Zlatoústému dar výmluvnosti a statečnos-
ti v protivenstvích; posiluj nás, ať následujeme pří-
klad jeho trpělivosti, a veď nás svým slovem, které 
on hlásal. Prosíme o to skrze …
Deus, in te sperántium fortitúdo, † qui beátum Joán-
nem Chrysóstomum epíscopum mira eloquéntia et 
tribulatiónis experiménto claréscere voluísti, * da 
nobis, quaésumus, ut, ejus doctrínis erudíti, † invíc-
tæ patiéntiæ roborémur exémplo. Per Dóminum … 

14. ����
Povýšení svatého kříže

ORACE
Bože, ty jsi chtěl, aby tvůj jednorozený Syn podstou-
pil kříž, a tím uzdravil lidské pokolení; dej, prosíme, 
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abychom si zasloužili dosáhnout odměny vykoupe-
ní v nebesích toho, jehož tajemství jsme poznali na 
zemi. Prosíme o to skrze …
Deus, qui Unigénitum tuum crucem subíre voluísti, 
ut salvum fáceret genus humánum, † præsta, quǽ-
sumus, * ut, cujus mystérium in terra cognóvimus, † 
ejus redemptiónis prǽmia in cœlo cónsequi mereá-
mur. Per Dóminum …

15. ����
Panny Marie Bolestné

ORACE
Bože, když byl tvůj Syn povýšen na kříži, ty jsi 
�těl, aby tam stála soucítící Matka; dej své církvi,
aby�om, si zasloužili být účastnými téhož zmrt-
vý�vstání, když jsme se spolu s ní stali účastníky
Kristova utrpení. Prosíme o to skrze …
Deus, qui Fílio tuo in cruce exaltáto compatiéntem 
Matrem astáre voluísti, * da Ecclésiæ tuæ, ut, Christi 
passiónis cum ipsa consors effécta, † ejúsdem resur-
rectiónis párticeps esse mereátur. Per Dóminum …

16. ����
Sv. Ludmily, mučednice

ORACE
Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmi-
ly pomáhej nám, Bože, ať jdeme vytrvale v jejích sto-
pách, ať jsme pevní ve víře a jsme bohatí na dobré 
skutky. Prosíme o to skrze …
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Adjúvent nos, quǽsumus, Domine, preces et mérita 
sanctæ Lúdmilæ martýris tuæ: † ut ejus vestígiis in-
hæréntes, * in fide inveniámur stábiles, et in sanctis
opéribus efficáces. Per Dóminum …

16. ����
Sv. Kornélia, papeže a Cypriána biskupa, mučedníků

ORACE
Bože, ty jsi dal svému lidu blaženého Kornélia a Cy-
priána jako horlivé pastýře a nepřemožené mučed-
níky. Dej také nám, abychom na jejich přímluvu byli 
posilováni vírou a stálostí, a vynakládali více sil pro 
jednotu církve. Prosíme o to skrze …
Deus, qui pópulo tuo beátos Cornélium et Cypriá-
num sédulos pastóres et invíctos mártyres præsti-
tísti, * concéde ut, eórum intercessióne, fide et con-
stántia roborémur, † et pro Ecclésiæ unitáte óperam 
tribuámus impénse. Per Dóminum …

17. ����
Sv. Hildegardy, panny

ORACE
Bože, ty jsi roznítil touhami blaženou pannu Hilde-
gardu k rozjímání o jasu velikosti tvé lásky; dej nám 
milostivě na její přímluvu, abychom byli hodni při-
jímat růst duchovního vzdělání a dobrého způsobu 
života. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátam Hildegárdem vírginem ad con-
templándam tuæ claritátem majestátis amóris tui 
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desidériis accendísti, * ipsa intercedénte concéde 
propítius, † ut, spiritális eruditiónis, bonæquæ con-
versatiónis increménta persípere valeámus. Per Dó-
minum …

18. ����
Připomínka bratrů, rodičů, příbuzných a dobrodinců naše-

ho řádu zemřelých toho roku
ORACE

Bože, ty štědře daruješ odpuštění a miluješ lidskou 
spásy; prosíme tě, abys ve své laskavosti bratry, pří-
buzné a dobrodince našeho společenství, kteří ode-
šli z tohoto světa, na přímluvu blahoslavené Panny 
Marie nechal se všemi tvými svatými dospět k účas-
ti na věčné blaženosti. Prosíme o to skrze …
Deus, véniæ largítor et humánæ salútis amátor, † 
quǽsumus cleméntiam tuam, * ut nostræ congre-
gatiónis fratres propínquos et benefactóres, qui ex 
hoc saéculo transiérunt, † beáta María semper Vír-
gine intercedénte cum ómnibus sanctis tuis, ad er-
pétuæ beatitúdinis consórtium perveníre concédas. 
Per Dóminum …

20. ����
Sv. Ondřeje Kim Tægona, kněze, Pavla Chong Hasanga 

a druhů, mučedníků
Bože, stvořiteli a spáso všech národů, tys přivedl ko-
rejský lid neobvyklým způsobem k poznání katolic-
ké víry a posilnils ho slavným svědectvím svatého 
Ondřeje, Pavla a ostatních mučedníků; na jejich pří-
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mluvu dej i nám, ať podle jejich příkladu po celý ži-
vot vytrvale plníme tvou vůli. Prosíme o to skrze …
Deus, qui fílios adoptiónis in toto orbe terrárum 
multiplicáre dignátus es, † et sánguinem beatórum 
mártyrum Andréæ et sociórum ubérrimum semen 
christianórum effecísti, * concéde, ut eórum muniá-
mur auxílio et iúgiter proficiámus exémplo. Per Dó-
minum …

21. ����
Sv. Matouše, apoštola a evangelisty

ORACE
Milosrdný, věčný Bože, tys povolal celníka Matouše 
do sboru apoštolů; na jeho přímluvu veď i nás, aby-
chom podle jeho příkladu věrně šli za tvým Synem, 
a tak aby se upevňovalo naše spojení s tebou. Prosí-
me o to skrze …
Deus, qui ineffábili misericórdia beátum Ma�hæum
ex publicáno Apóstolum es dignátus elígere, * da 
nobis, ejus exémplo et intercessióne suffúltis, † ut, te 
sequéntes, tibi fírmiter adhærére mereámur. Per Dó-
minum …

23. ����
Sv. Pia z Pietrelciny, kněze

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tys vyznamenal svatého 
kněze Pia mimořádnou milostí: dopřál jsi mu sdílet 
bolesti tého Syna na kříži a skrze jeho službu jsi roz-
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množoval podivuhodné skutky svého milosrden-
ství. Na jeho přímluvu dopřej i nám, ať jsme po celý 
život spojeni s Kristovým utrpením a smrtí a jednou 
tak šťastně dojdeme do slávy vzkříšení. Prosíme o to 
skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui sanctum Pium, 
presbýterum, crucis Fílii tui singulári grátia partí-
cipem esse donásti, * et per ejus ministérium mise-
ricórdiæ tuæ mirabília renovásti, † concéde nobis, * 
ut, ejus intercessióne, † passiónibus Christi júgiter 
sociáti ad resurrectiónis glóriam felíciter perducá-
mur. Per Dóminum …

27. ����
Sv. Vincence z Paula, kněze

ORACE
Bože, který jsi pro spásu chudých a vzdělání klé-
ru naplnil blaženého kněze Vincence apoštolskými 
stnostmi, dej, prosíme, abychom zaníceni týmž du-
chem, milovali to, co on miloval a uskutečňovali to, 
co učil. Prosíme o to skrze …
Deus, qui ad salútem páuperum et cleri institutió-
nem beátum Vincéntium presbyterum virtútibus 
apostólicis imbuísti, * præsta, quǽsumus, ut, eó-
dem spíritu fervéntes, † et amémus quod amávit, et 
quod dócuit operémur. Per Dóminum …

28. ����
Sv. Václava, mučedníka,

hlavního patrona českého národa
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ORACE
Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava ži-
jeme moudře a spravedlivě, ať statečně hájíme tvůj 
pokoj a přemáháme zlo dobrem. Prosíme o to skr-
ze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens ætérne Deus, † ut 
sancti Vencéslai mártyris vestígia sectántes in jus-
títia et sapiéntia coram te ambulémus, * et ea quæ 
pacis sunt quæréntes malum in bono vincámus. Per 
Dóminum …

29. ����
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

ORACE
Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů 
i lidí; dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme 
pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání 
u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze …
Deus, qui miro órdine angelórum ministéria ho-
minúmque dispénsas, † concéde propítius, * ut, 
a quibus tibi ministrántibus in cœlo semper assísti-
tur, † ab his, in terra vita nostra muniátur. Per Dómi-
num …

30. ����
Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

ORACE
Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozu-
měl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým 
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srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo 
naším stálým pokrmem a zdrojem života. Prosíme 
o to skrze …
Deus, qui beáto Hierónymo presbýtero suávem et 
vivum Scriptúræ Sacræ afféctum tribuísti, * da, ut 
pópulus tuus verbo tuo ubérius alátur, † et in eo fon-
tem vitæ invéniat. Per Dóminum …

1. �����
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

ORACE
Všemohoucí Bože, ty se k nám skláníš jako Otec, když 
nespoléháme na sebe, ale všechnu svou naději sklá-
dáme v tebe; veď nás, ať s důvěrou kráčíme po cestě, 
kterou jsi ukázal svaté Terezii, a doveď nás k blaže-
nému patření na svou tvář. Prosíme o to skrze …
Deus, qui regnum tuum humílibus parvulísque dis-
pónis, † fac nos beátæ Terésiæ trámitem prósequi 
confidénter, * ut, ejus intercessióne, † glória tua no-
bis revelétur ætérna. Per Dóminum …

2. �����
Svatých andělů strážných

ORACE
Bože, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš 
své anděly, aby nás střežili na všech našich cestách; 
vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vždyc-
ky chrání, abychom pod jejich vedením šťastně došli 
do věčné radosti. Prosíme o to skrze …
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Deus, qui ineffábili providéntia sanctos ángelos
tuos ad nostram custódiam mí�ere dignáris, † lar-
gíre supplícibus tuis, * et eórum semper protectió-
ne deféndi, † et ætérna societáte gaudére. Per Dómi-
num …

4. �����
Sv. František z Assisi

ORACE
Bože, tys povolal svatého Františka, aby svým živo-
tem ukazoval cestu chudoby a pokory a stal se ži-
vým obrazem Krista; dej nám svou milost, abychom 
se i my stávali Kristu podobnými a mohli se radovat 
ze spojení s tebou. Prosíme o to skrze …
Deus, qui beáto Francísco paupertáte et humilitáte 
Christo configurári tribuísti, concéde, * ut, per illíus 
sémitas gradiéntes, † Fílium tuum sequi et tibi con-
júngi læta valeámus caritáte. Per Dóminum …

6. �����
Sv. Bruna, kněze

ORACE
Bože, tys povolal svatého Bruna, aby ti sloužil v ml-
čení a samotě; dej nám na jeho přímluvu, ať v tomto 
nestálém světě dokážeme žít v trvalém spojení s te-
bou. Prosíme o to skrze …
Deus, qui sanctum Brunónem ad serviéndum tibi in 
solitúdine vocásti, † ejus nobis intercessióne concé-
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de, * ut, per hujus mundi varietátes, † tibi júgiter va-
cémus. Per Dóminum …

7. �����
Panny Marie Růžencové

ORACE
Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom ve spo-
jení s Pannou Marií stále hlouběji prožívali tajemství 
našeho vykoupení, a dej, ať nás všechny, kdo jsme 
z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člo-
věkem, jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříše-
ní. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus 
nostris infúnde, * ut, qui, Angelo nuntiánte, Chris-
ti Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, † beáta María 
Vírgine intercedénte, per passiónem ejus et crucem 
ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per Dómi-
num …

12. �����
Sv. Radima, biskupa

ORACE
Bože, tvá prozřetelnost vedla svatého biskupa Ra-
dima, aby se stal svědkem mučednické smrti svého 
bratra Vojtěcha a pokračovatelem v jeho díle; pro-
síme tě, veď i nás, abychom chápali a uskutečňova-
li odkaz bratrské spolupráce na tvém díle. Prosíme 
o to skrze …
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Deus, cujus providéntia sanctus Radim, fratris sui 
Adalbérti in ópere sócius ipsiúsque martýrii testis 
factus, opus apostólicum non derelíquit, † tríbue 
nobis, quǽsumus, * ut hoc exémplum præ óculis 
habéntes cooperatiónem eórum fratérnam imitémur. 
Per Dóminum …

15. �����
Sv. Terezie od Ježíše,

panny a učitelky církve
ORACE

Bože, tys osvítil svatou Terezii působením svého 
svatého Ducha, aby ukazovala církvi cestu k doko-
nalosti; prosíme tě, dej, ať je nám její nauka pokr-
mem na této cestě, abychom tak jako ona toužili po 
opravdové svatosti. Prosíme o to skrze …
Deus, qui per Spíritum tuum beátam Terésiam su-
scitásti, ut requiréndæ perfectiónis sémitam Ecclé-
siæ manifestáret, * da nobis et cœléstis ejus doctrí-
næ pábulo semper nutríri, † et veræ sanctitátis desi-
dério accéndi. Per Dóminum …

16. �����
Sv. Hedviky, řeholnice

ORACE
Bože, ty jsi svatou Hedviku učil pře�ázet celým
srdcem od světské nádhery k pokornému následo-
vání tvého Kříže; uděl nám, aby�om se pro její zás-
luhy a jejím příkladem naučili šlapat po pomíjející�
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rozkoší� světa a přemáhat objetím tvého Kříže vše,
co se proti nám staví. Neboť ty žĳeš a kraluješ …
Deus, qui beátam Hedvígem a sǽculi pompa ad hú-
milem tuæ Crucis sequélam toto corde transíre do-
cuísti, * concéde, ut ejus méritis et exémplo discá-
mus peritúras mundi calcáre delícias, † et in amplé-
xu tuæ Crucis ómnia nobis adversántia superáre. 
Qui vivis …

17. �����
Sv. Ignáce Antiochĳského,

biskupa a mučedníka
ORACE

Všemohoucí, věčný Bože, ty posiluješ mučedníky, 
aby ti statečně vydávali svědectví, a stali se ozdobou 
tvé církve; dej, ať slavné mučednictví svatého Ignáce 
dodává i nám odvahu a sílu. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui sanctórum már-
tyrum confessiónibus Ecclésiæ tuæ sacrum corpus 
exórnas, † concéde, quǽsumus, * ut hodiérna glória 
passiónis, sicut beáto Ignátio magnificéntiam tríbuit
sempitérnam, † ita nobis perpétuum munímen ope-
rétur. Per Dóminum …

18. �����
Sv. Lukáše, evangelisty

ORACE
Bože, tys povolal svatého Lukáše, aby svým kázá-
ním i tím, co napsal, hlásal nezměrné bohatství tvé 
milosrdné lásky; prosíme tě, dej, aby ti, kdo přĳali
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víru, vytvářeli jednotu srdce i ducha, a aby všichni 
lidé uviděli tvou spásu. Prosíme o to skrze …
Dómine Deus, qui beátum Lucam elegísti, ut præ-
dicatióne et scriptis mystérium tuæ in páuperes di-
lectiónis reveláret, * concéde, ut, qui tuo jam nómi-
ne gloriántur, † cor unum et ánima una esse perse-
vérent, et omnes gentes tuam mereántur vidére sa-
lútem. Per Dóminum …

28. �����
Sv. Šimona a Judy, apoštolů

ORACE
Bože, tys poslal své apoštoly, aby přiváděli lidi k po-
znání spásy; vyslyš prosby své církve a na přímlu-
vu svatého Šimona a Judy shromažďuj svůj vyvole-
ný lid ze všech národů světa. Prosíme o to skrze …
Deus, qui nos per beátos Apóstolos ad agnitiónem 
tui nóminis veníre tribuísti, * intercedéntibus sanc-
tis Simóne et Juda, concéde propítius, † ut semper 
augeátur Ecclésia increméntis in te credéntium po-
pulórum. Per Dóminum …

31. �����
Sv. Wolfganga, biskupa

ORACE
Bože, tys dal svatému biskupu Wolfgangovi moud-
rost a velkodušnost, takže měl na zřeteli vždycky 
jen prospěch tvého království; nauč i nás vidět po-
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třeby tvé církve a spolupracovat na díle spásy. Pro-
síme o to skrze …
Deus, qui sanctum Wolfgángum epíscopum spíri-
tu sapiéntiæ et magnanimitátis implevísti, † concé-
de, quǽsumus, * ut et nos bonum regni tui præ ócu-
lis habéntes, † quæ ad salútem pópuli tui pródeunt 
júgiter quærámus. Per Dóminum …

1. ���������
Všech svatých

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás pří-
kladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní 
slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve 
společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro je-
jich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme 
k jejich následování. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † qui nos ómnium 
Sanctórum tuórum mérita sub una tribuísti celeb-
ritáte venerári, * quǽsumus, † ut desiderátam nobis 
tuæ propitiatiónis abundántiam, multiplicátis inter-
cessóribus, largiáris. Per Dóminum …

2. ���������
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

ORACE
Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše ze-
mřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že jako 
tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k věčnému živo-
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tu i my a že se u tebe znovu shledáme. Prosíme o to 
skrze …
Preces nostras, quǽsumus, Dómine, benígnus exáu-
di, * ut, dum a�óllitur nostra fides in Fílio tuo a mór-
tuis suscitáto, † in famulórum tuórum præstolánda 
resurrectióne spes quoque nostra firmétur. Per Dó-
minum …

4. ���������
Sv. Karla Boromejského, biskupa

ORACE
Bože, tys naplňoval svatého biskupa Karla bohat-
stvím své milosti; na jeho přímluvu shlédni na svou 
církev a neustále ji vnitřně obnovuj, aby byla živým 
obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse. 
Prosíme o to skrze …
Custódi, quǽsumus, Dómine, in pópulo tuo spíri-
tum, quo beátum Cárolum epíscopum implevísti, * 
ut Ecclésia indesinénter renovétur, † et, Christi se 
imágini confórmans, ipsíus vultum mundo váleat 
osténdere. Per Dóminum …

9. ���������
Posvěcení lateránské baziliky

ORACE
Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj 
duchovní chrám; rozmnož ve své církvi i působení 
svého Ducha, aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, 
kterou bude mí tu tebe v nebi. Prosíme o to skrze …
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Deus, qui de vivis et eléctis lapídibus ætérnum habi-
táculum tuæ præparas majestáti, * multíplica in Ec-
clésia tua spíritum grátiæ, quem dedísti, † ut fidé-
lis tibi pópulus in cœléstis ædificatiónem Jerúsalem
semper accréscat. Per Dóminum …

10. ���������
Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

ORACE
Bože, ty chráníš svou církev, zbudovanou na skále, 
aby ji žádné zlo nepřemohlo; na přímluvu svatého 
papeže Lva dej, ať zůstane vždy věrná tvé pravdě 
a žĳe v trvalém pokoji a bezpečí. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, qui advérsus Ecclésiam tuam, in apostólicæ 
petræ soliditáte fundátam, portas ínferi numquam 
prævalére permí�is, * da ei, quǽsumus, ut, interce-
dénte beáto Leóne papa, in tua veritáte consístens, † 
pace contínua muniátur. Per Dóminum …

11. ���������
Sv. Martina Tourského, biskupa

ORACE
Bože, s tvou pomocí byl svatý Martin stále připra-
ven nést břemeno své biskupské služby i přĳmout
smrt a oslavit tě ochotným konáním tvé vůle; pomá-
hej i nám svou milostí, ať nás ani život ani smrt ne-
odloučí od tvé lásky. Prosíme o to skrze …
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Deus, qui in beáto Martíno epíscopo sive per vitam 
sive per mortem magnificátus es, * ínnova grátiæ 
tuæ mirabília in córdibus nostris, † ut neque mors 
neque vita separáre nos possit a caritáte tua. Per Dó-
minum …

13. ���������
Sv. Anežky České, panny

ORACE
Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, 
zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, násle-
dovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské 
radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpě-
li na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Pro-
síme o to skrze …
Deus, qui beátam Agnétem Vírginem per regálium 
deliciárum contémptum et húmilem tuæ crucis se-
quélam ad cœlum sublimásti: † tríbue nobis, quǽ-
sumus, * ut ejus précibus et imitatióne, † ætérnæ 
glóriæ mereámur esse partícipes. Per Dóminum …

14. ���������
Vzpomínka na všechny zemřelé, kteří bojovali pod řeholí 

sv. Benedikta
ORACE

Všemohoucí věčný Bože, k němuž se nikdo neobra-
cí bez naděje na milosrdenství, buď milostiv duším 
svých služebníků a služebnic, abys ty, kteří z toho-
to života odešli s vyznáním tvého jména, přidružil 
k počtu svých svatých. Prosíme o to skrze …

Vlastní orace pro svaté – listopad



183

Omnípotens sempitérne Deus, cui numquam sine 
spe misericórdiæ supplicátur, † propitiáre animábus 
famulórum famularúmque tuárum: * ut, qui de hac 
vita in tui nóminis confessióne discessérunt, † Sanc-
tórum tuórum número fácias aggregári. Per Dómi-
num …

15. ���������
Všech svatých, kteří bojovali pod řeholí sv. Benedikta

ORACE
Bože, ty jsi těm, kdo pro tebe opustili všechno, slí-
bil stonásobek na tomto světě a v budoucnu věčný 
život; dej i nám na přímluvu blaženého Benedikta 
a všech svatých mnichů a mnišek, kteří se drželi jeho 
nauky, se tak odklánět od světských tužeb, abychom 
si zasloužili být naplněni skvosty tvé lásky. Prosíme 
o to skrze …
Deus, qui pro te reliquéntibus ómnia céntuplum in 
hoc sǽculo, et in futúro vitam ætérnam promisís-
ti, † da nobis, intercedénte beáto Benedícto abbáte, 
et ómnibus, qui ejus disciplínam sunt secúti, sanc-
tis mónachis et moniálibus, * sic a mundánis desi-
dériis abstinére, † ut caritátis tuæ divítiis repléri me-
reámur. Per Dóminum …

16. ���������
Sv. Getrudy Veliké, panny našeho řádu

ORACE
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Bože, ty jsi dal svaté panně Gertrudě zakoušet svou 
blízkost a dobrotu, a učinil sis v jejím srdci svůj pří-
bytek; na její přímluvu rozjasni naše temnoty a dej 
nám poznat radost z toho, že přebýváš a působíš 
i v nás. Prosíme o to skrze …
Deus, qui jucúndam tibi mansiónem in corde beá-
tæ Gertrúdis vírginis præparásti, * ipsíus intercessi-
óne, cordis nostri ténebras cleménter illústra, † ut te 
in nobis præséntem et operántem lætánter experiá-
mur. Per Dóminum …

17. ���������
Sv. Alžběty Uherské

ORACE
Bože, tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých 
prokazuje úctu Kristu; na její přímluvu dej i nám, ať 
s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím. 
Prosíme o to skrze …
Deus, qui beátæ Elísabeth tribuísti in paupéribus 
Christum cognóscere ac venerári, † da nobis, ejus in-
tercessióne, egénis et tribulátis jugi caritáte servíre. 
Per Dóminum …

19. ���������
Sv. Mechtildy z Hackebornu, panny našeho řádu

ORACE
Deus, qui pietátis tuæ supérnæ claritátes dispositió-
nis beátæ Mechtíldi vírgini revelásti, † præsta, quǽ-
sumus, * ut quod jam fídei veritáte cognóscimus, † 
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in cœlésti visióne, reveláta fácie, perfruámur. Per 
Dóminum …
Bože, ty jsi odhalil blažené panně Mechtildě zře-
telnou vstřícnost své nebeské lásky; uděl, prosíme, 
abychom se z toho, co již poznáváme pravdou víry, 
plnou měrou těšili, až budeme v nebi patřit na tvou 
odhalenou tvář. Prosíme o to skrze …

21. ���������
Zasvěcení Panny Marie

ORACE
Všemohoucí Bože, tys od věčnosti vyvolil Pannu Ma-
rii, aby byla svatá a milostiplná; na její přímluvu dá-
vej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti. 
Prosíme o to skrze …
Sanctíssimæ venerántibus Vírginis Maríæ memóri-
am gloriósam, † ipsíus nobis, quǽsumus, Dómi-
ne, intercessióne concéde, * ut de plenitúdine grá-
tiæ tuæ nos quoque mereámur accípere. Per Dómi-
num …

22. ���������
Sv. Cecílie, panny a mučednice

ORACE
Vyjdi milostivě vstříc, Pane, tomu, oč pokorně žádá-
me, a na přímluvu blažené Cecílie vyslyš po zásluze 
naše prosby. Prosíme o to skrze …

Vlastní orace pro svaté – listopad



186

Supplicatiónibus nostris, Dómine, adésto propíti-
us, † et beátæ Cæcíliæ intercessióne, preces nostras 
dignánter exáudi. Per Dóminum …

23. ���������
Sv. Klementa I. papeže a mučedníka

ORACE
Všemohoucí Bože, tys dával svatému papeži Klemen-
tovi sílu, aby jako kněz slavil Kristovu oběť a hlásal 
evangelium a jako mučedník aby se sám stal obětí 
a věrnost Kristu potvrdil svou smrtí; v den, kdy si 
to připomínáme, nás naplň radostí, že se tvá síla tak 
mocně projevuje na tvých svatých. Prosíme o to skr-
ze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui in ómnium sanc-
tórum tuórum es virtúte mirábilis, † da nobis in beáti 
Cleméntis ánnua commemoratióne lætári, * qui, Fí-
lii tui sacérdos et martyr, quod mystério gessit, testi-
mónio comprobávit, † et, quod prædicávit ore, con-
firmávit exémplo. Per Dóminum …

24. ���������
Sv. Kolumbána, opata

ORACE
Bože, tys povolal svatého Kolumbána, aby pracoval 
pro tvé království hlásáním evangelia a věrným pl-
něním povinností řeholního života; na jeho přímlu-
vu dej, ať i my hledáme především tebe a přičiňuje-
me se o rozkvět tvé církve. Prosíme o to skrze …
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Deus, qui in beáto Columbáno evangelizándi mu-
nus et monásticæ vitæ stúdium mirabíliter conjun-
xísti, † præsta, quǽsumus, * ut, ejus intercessióne et 
exémplo, † te super ómnia quærere et credéntium 
pópulum augére studeámus. Per Dóminum …

24. ���������
Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

ORACE
Bože, ty jsi náš Otec a v tobě má svůj původ každé 
otcovství. Ty jsi posiloval svaté mučedníky Ondřeje 
s jeho druhy, aby až k prolití krve zůstali věrní kříži 
tvého Syna; na jejich přímluvu pomáhej i nám, aby-
chom mezi lidmi šířili tvou lásku a směli se nazývat 
tvými dětmi a skutečně jimi byli. Prosíme o to skr-
ze …
Deus, omnis paternitátis fons et orígo, qui beátos 
mártyres Andréam et sócios ejus Cruci Fílii tui usque 
ad sánguinis effusiónem fidéles effecísti, † eórum in-
tercessióne concéde, * ut amórem tuum inter fratres 
propagántes fílii tui nominári et esse valeámus. Per 
Dóminum …

25. ���������
Sv. Kateřiny Alexandrĳské, panny a mučednice

ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi dal svému lidu bla-
hoslavenou pannu a nezdolnou mučednici Kateři-
nu; na její přímluvu posiluj i nás ve víře a vytrva-
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losti, abychom usilovně pracovali pro jednotu círk-
ve. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui pópulo tuo be-
átam Catharínam vírginem et invíctam mártyrem 
præstitísti, concéde, * ut, ejus intercessióne, fide et
constántia roborémur, † et pro Ecclésiæ unitáte ope-
ram tribuámus impénse. Per Dóminum …

30. ���������
Sv. Ondřeje, apoštola

ORACE
Pro tvou vznešenost, Pane, se na tebe pokorně ob-
racíme s prosbami, aby byl blažený apoštol Ondřej 
u tebe naším přímluvcem tak jako vynikal v hlásání 
a řízení tvé církve. Prosíme o to skrze …
Majestátem tuam, Dómine, supplíciter exorámus, * 
ut, sicut Ecclésiæ tuæ beátus Andréas apóstolus éx-
stitit prædicátor et rector, † ita apud te sit pro nobis 
perpétuus intercéssor. Per Dóminum …
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