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Slavnost Dvou Srdcí Lásky – Řím – 2019 

 

Modlitby a mešní texty  

 
Anděl Páně  
K Anděl Páně zvěstoval Panně Marii. 

L A ona počala z Ducha Svatého. 

Zdrávas Maria… 

K Maria řekla: Jsem služebnice Páně, 

L ať se mi stane podle tvého slova. 

K A Slovo se stalo tělem 

L a přebývalo mezi námi. 

K Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 

L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

K Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení 

Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás 

jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho 

Pána.      L Amen. 

 

anglicky:  K.  The Angel of the Lord declared unto Mary. 

L.  And she conceived by the Holy Spirit. 

Hail Mary, full of grace. Our Lord is with thee. 

Blessed art thou among women, 

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour 

of our death. Amen.  

K.  Behold the handmaid of the Lord. 

L.  Be it done unto me according to thy word. (Hail Mary….) 

K.  And the Word was made Flesh. 

L.  And dwelt among us. (Hail Mary….) 

K.  Pray for us, O Holy Mother of God. 

L.  That we may be made worthy of the promises of Christ. 

LET US PRAY: Pour forth, we beseech Thee, O Lord…  



2 

 

LATINSKY: 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; 

R. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria... 

V. Ecce ancilla Domini. 

R. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria... 

V. Et Verbum caro factum est. 

R. Et habitavit in nobis. Ave Maria... 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut 

qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 

per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 

perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.  Amen. 

 

Při Vigílii a v poledne 

My God, my Love, my All, come in 

glory. 

Behold, I am the handmaid of the 

Lord - be it done to me accordig to 

your will. 

Abba Father - Thy will be done. 

Lord  - Thy will is my will. 

Most Holy Trinity of Love - we love 

this prayer life of the union of the 

Two Hearts of Love for it is your 

eternal will for the salvation of all. 

 

Otče náš anglicky 
Our Father, Who art in heaven Hallowed be Thy Name; 

Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread, 

and forgive us our trespasses, 

as we forgive those who trespass against us; 

and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.  

Můj Bože, má Lásko, mé 

všechno – přijď ve slávě. 

Hle, jsem služebnice 

Páně, ať se mi stane podle 

tvé vůle. 

Abba Otče, buď vůle Tvá. 

Pane, Tvá vůle je mou 

vůlí. 
Nejsvětější Trojice Lásky, 

milujeme tento život 

sjednocení se Dvěma Srdci 

Lásky neboť to je tvá věčná 

vůle pro spásu všech. 
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Modlitba Dvou Srdcí Lásky 

Ježíši! Maria! Miluji Vás. 

Smilujte se nad námi. Zachraňte 

všechny duše! Amen. (10x). 

Ó Srdce lásky! 

Ó Srdce navždy spojená v lásce! 

Dejte mi schopnost stále Vás 

milovat a pomáhejte mi, abych 

mohl naučit druhé Vás milovat. 

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, 

zraněné srdce k sobě a nevracej 

mi je, dokud se nestane 

planoucím ohněm Tvé lásky. 

Vím, že si nezasloužím být u 

Tebe, ale vezmi mě k sobě a 

posvěť mě v plamenech své 

lásky. Vezmi mě k sobě a nalož 

se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotě 

líbí, vždyť Ti zcela náležím. 

Amen. 

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá 

Lásko! Protkni mě svými šípy a 

nechej stékat mou krev do ran 

Neposkvrněného Srdce Tvé 

Svaté Matky. Ó Neposkvrněné 

Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě 

s Nejsvětějším Srdcem Tvého 

Syna. 

Ó Srdce lásky, darujte život a 

spásu, slávu a lásku. Amen. 

Ó Ježíši! Ó Maria! 

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. 

Vezměte mě v sebe. Vám patří 

má úplná oddanost. Amen. 

Ó Srdce lásky! 

Vezměte mě v sebe. Vám patří 

má úplná oddanost. Amen. 

Jesus! Mary! I love You. 

Be appeased! Save all souls. 

Amen. 

 

O! Hearts of Love! 

O! Hearts ever united in Love! 

Make me to love You always and 

help me to make others to love 

You. 

Take my poor sinful heart to 

Thyself and do not give it back to 

me, until it becomes a flaming fire 

of Your Love.  

I know that I am unworthy to come 

to You, but take me to Thyself and 

cleanse me by the flames of Your 

Love.  

Take me to Thyself and use me as 

it pleases You, for I am entirely 

Yours. Amen. 

O! Pure Love! O! Holy Love! 

Pierce me with Your arrows and 

send my blood flowing into the 

wounds of the Immaculate Heart. 

O! Immaculate Heart! 

Unite with the Sacred Heart to 

give life, to comfort, to glorify and 

to love. Amen. 

O! Jesus! O! Mary! 

You are the Hearts of Love! 

I love You! Consume me! 

I am your victim of Love! Amen. 

O! Hearts of Love! Consume me! 

I am your victim of Love!  

Amen. 
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 Ježiš! Mária! Milujem Vás! 

Zmilujte  sa nad nami! 

Zachráňte všetky duše! Amen! 

(10x) 

  Ó srdcia lásky! Ó srdcia 

navždy spojené v láske! Dajte 

mi schopnosť stále Vás milovať 

a pomáhajte mi, aby som mohol 

naučiť druhých milovať vás. 

Ó Ježišu, vezmi moje úbohé, 

zranené srdce a nevracaj mi ho, 

pokiaľ sa nestane planúcim 

ohňom Tvojej lásky. 

  Viem, že si nezaslúžim byť u 

Teba, ale vezmi ma k sebe a 

posväť ma v plameňoch svojej 

lásky.   Vezmi ma k sebe a urob 

so mnou tak, ako sa Ti v Tvojej 

dobrote páči, veď Ti úplne 

patrím. Amen! 

 Ó Ježišu! Čistá láska, svätá 

láska!   Prebodni ma svojimi 

šípmi a nechaj stekať moju krv 

do rán Nepoškvrneného srdca 

Tvojej Svätej Matky.  Ó 

Nepoškvrnené Srdce, Srdce 

Matky, zjednoť ma s 

Najsvätejším Srdcom Tvojho 

Syna.    Ó srdcia lásky, darujte 

život a spásu, slávu a lásku. 

Amen.   Ó Ježišu! Ó Mária! Vy 

ste srdcia lásky! Milujem Vás! 

Vezmite ma do seba! Vám patrí 

moja úplná oddanosť! Amen! 

 Ó srdcia lásky! Vezmite ma do 

seba! Vám patrí moja úplná 

oddanosť! Amen. 

Jesu! Mary! A huru m Gi n’anya. 

Biko ndo! Zoputa mkpuru obi nile.  

Amen. 

 O! Obi Ihunanya! 

O! Obi  Jikororii onu n’ihunanya! 

Mee m ka m na ahu Gi n’anya oge 

nile. Ma nyere m aka kam mee ka 

ndi ozo na-ahu Gi n’anya.  

Were obi m dara ogbenye na njo 

N’onwe Gi, enyeghachila m ya 

azu ruo mgbe o tughariri buru oku 

n’enwu-enwu nke ihunanya Gi. 

A ma m na etosighi m ibiakwute 

Gi n’onwe m, ma were m n’onwe 

Gi, jiri ire oku nke ihunanya Gi 

reechaa m ka m di ocha. Were m 

n’onwe Gi, jiri m mee otu o siri so 

Gi n’ihi na a bucha m nke Gi.  

Amen. 

 O! Ihunanya di Ocha! O! 

Ihunanya di Aso! Jiri ube Gi 

mapuo m ma mee ka obara m na-

agbabanye n’ime onya nke Obi 

N’eburo njo.  

O! Obi N’Eburo njo! 

Jikonye n’Obi di Aso, ka I nye 

ndu, tasie obi, nye otito na 

ihunanya.  

Amen. 

 O! Jesu! O! Mary! I bu Obi 

Ihunanya! 

A huru m Gi n’anya. Richaa m! 

A bu m ihe aja ihunanya Gi.Amen. 

 O! Obi Ihunanya! 

Richaa m! A bu m ihe aja 

ihunanya Gi.  Amen. 
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Požehnání Před svátostí touto slavnou v úctě 

skloňme kolena, bohoslužbu 

starodávnou nahraď nová, 

vznešená, doplň smysly, které 

slábnou, víra s láskou spojená. 

Otci, Synu bez ustání chvála 

nadšená ať zní, sláva pocta, 

díkůvzdání naše chvály provází. 

Duchu též ať vše se klaní, který 

z obou vychází. Amen.   Chléb z 

nebe dal jsi jim. Všechnu líbez-

nost v sobě mající. Modleme se: 

Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné 

svátosti jsi nám zanechal památku na 

své umučení. Dej nám, prosíme, ať 

svatá tajemství tvého těla a krve 

uctíváme tak, abychom v sobě stále 

zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.    
Bůh budiž veleben.  Velebeno 

buď Jeho svaté Jméno. Veleben 

buď Ježíš Kristus, pravý Bůh a 

pravý člověk.   Velebeno buď 

Jméno Ježíš.   Velebeno buď 

Jeho přesvaté Srdce.  Velebena 

buď Jeho předrahá Krev. Veleben 

buď Ježíš v Nejsvětější Svátosti 

oltářní.   Veleben buď Duch 

Svatý, Utěšitel.   Velebena buď 

přesvatá Bohorodička Maria. Ve-

lebeno buď její svaté a Neposkvr-

něné Početí.  Velebeno buď její 

slavné Nanebevzetí.  Velebeno 

buď jméno Marie,Panny a 

Matky. Veleben buď svatý Josef, 

její pře-čistý snoubenec.  

Veleben buď Bůh ve svých 

andělech a ve svých svatých. 

Amen. 

 

Tantum ergo Sacramentum  

Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui: 

Praestet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 

Laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque, Sit et 

benedictio: 

Procedenti ab utroque Compar sit 

laudatio. Amen. 

Panem de caelo praestitisti eis.  

Omne delectamentum in se 

habentem. Oremus:… 

Blessed be God.  
Blessed be His Holy Name.  

Blessed be Jesus Christ, true God 

and true Man. Blessed be the 

Name of Jesus.   Blessed be His 

Most Sacred Heart.   Blessed be 

His Most Precious Blood.   

Blessed be Jesus in the Most Holy 

Sacrament of the Altar. Blessed be 

the Holy Spirit, the Paraclete. 

Blessed be the great Mother of 

God, Mary most Holy.   Blessed 

be her Holy and Immaculate 

Conception. Blessed be her 

Glorious Assumption. Blessed be 

the name of Mary, Virgin and 

Mother.   Blessed be St. Joseph, 

her most chaste spouse. Blessed be 

God in His Angels and in His 

Saints. Amen. 
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Hymna: Ó Ježíši, ó Maria! Vy jste 

srdce Lásky. Miluji Vás. 

Vezměte mě v sebe. Vám 

patří má úplná oddanost. 

O Gesù! O Maria! Voi siete i 

Cuori d’Amore! Vi amo! 

Consumatemi! Sono la Vostra 

vittima d’Amore! 

 

Chvalte Hospodina všichni 

lidé; 

oslavujte jej všechny národy. 

Neboť mocně vládne 

nad námi jeho milosrdenství, 

a Hospodinova věrnost trvá 

na věky. 

Sláva Otci i Synu i Duchu 

Svatému, jako byla na 

počátku i nyní i vždycky, a na 

věky věků. Amen. 

Zdrávas Královno, Matko 

milosrdenství, 

živote, sladkosti a naděje 

naše, buď zdráva! 

K tobě voláme, vyhnaní 

synové Evy, k tobě 

vzdycháme, lkajíce a plačíce 

v tomto slzavém údolí. 

A proto, orodovnice naše, 

obrať k nám své milosrdné 

oči a Ježíše, požehnaný plod 

života svého, nám po tomto 

putování ukaž, ó milostivá, 

ó přívětivá, ó přesladká 

Panno, Maria! 
 

O! Jesus! O! Mary! 

You are the Hearts of Love! 

I love You! Consume me! 

I am your victim of Love! 

     O! Jesu! O! Mary! I bu Obi 

Ihunanya! A huru m Gi n’anya. 

Richaa m! A bu m ihe aja 

ihunanya Gi. 

Laudate Dominum omnes gentes 

Laudate eum, omnes populi 

Quoniam confirmata est 

Super nos misericordia eius, 

Et veritas Domini manet in 

aeternum. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui 

Sancto. Sicut erat in principio, et 

nunc, et semper. 

Et in saecula saeculorum. Amen. 

Salve Regina, Mater 

misericordiae, vita, dulcedo et 

spes nostra, salve. 

Ad te clamamus exsules filii 

Hevae, Ad te suspiramus 

gementes et flentes in hac 

lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos ad 

nos converte. Et Jesum, 

benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende.  

O clemens, o pia, o dulcis Virgo 

Maria. 
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MŠE V 18 HODIN 

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře bohatou 

hostinu. Sejme na této hoře závoj, který halil všechny lidi, 

přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, setře 

Pán, Hospodin, slzy z každé tváře. Hanbu svého lidu odejme na 

celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten čas se řekne: „Hle, náš 

Bůh, doufali jsme v něj, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v nějž 

jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy!“ Hospodinova 

ruka spočine na této hoře. 

 

Žl 23(22), 1-3.4.5.6  

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, 

dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 

vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, 

občerstvuje mou duši. 

Vede mě po správných cestách 

pro svoje jméno. 

 

I kdybych šel temnotou rokle, 

nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 

Tvůj kyj a tvá hůl, 

ty jsou má útěcha. 

 

Prostíráš pro mne stůl 

před zraky mých nepřátel, 

hlavu mi mažeš olejem, 

má číše přetéká.   Odp. 

       Štěstí a přízeň mě provázejí 

po všechny dny mého života, 

přebývat smím v Hospodinově domě 
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na dlouhé, předlouhé časy. 

Zpěv před evangeliem –Aleluja. Velebený jsi, Otče, Pane nebe a 

země, že jsi tajemství království Božího zjevil maličkým. Aleluja. 

 

Evangelium – Mt 11,25-30 

Ježíš řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto 

věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým. 

Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A 

nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a 

ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se 

lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé 

jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a 

naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé 

břemeno netíží.“ 

 

VIGÍLIE 

SLAVNOST NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA 

 

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s 

vděčností si připomínáme veliká dobrodiní jeho lásky k nám a 

prosíme tě: dej, ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem 

tvých darů a milostí. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého... 

 

1. čtení: Ez 34,11-16 

Čtení z knihy proroka Ezechiele. 

Tak praví Pán, Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu 

se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými 

rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím 

je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. 

Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich 



9 

 

vlasti, budu je pást na izraelských horách, v údolích i na zemských 

lučinách. Povedu je na tučnou pastvu, budou přebývat na 

nejvyšších izraelských horách, odpočinou si tam v dobrém ovčinci, 

na izraelských horách budou požívat žírnou pastvu. Já budu pást 

své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. Budu 

hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím 

slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě." 

 

Žl 23,2-3a.3b-4.5.6 

 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,  

- dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,  

- vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.  

- Občerstvuje mou duši.  

 

 Vede mě po správných cestách,  

- pro svoje jméno.  

- I kdybych šel temnotou rokle,  

- nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.  

- Tvůj kyj a tvá hůl,  

- ty jsou má útěcha.  

 

 Prostíráš pro mě stůl  

- před zraky mých nepřátel,  

- hlavu mi mažeš olejem,  

- má číše přetéká.  

 

Štěstí a přízeň mě provázejí  

- po všechny dny mého života,  

- přebývat smím v Hospodinově domě  

- na dlouhé, předlouhé časy.  

 

2. čtení: Řím 5,5-11  
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 Bratři! Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha 

svatého, který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když jsme 

ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí 

život za spravedlivého - možná, že se někdo umřít odhodlá za 

toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že 

Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy 

budeme zachráněni skrze něho od (Božího) hněvu teď, když jsme 

ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme s Bohem byli 

usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě 

znepřáteleni, tím spíše - po usmíření - budeme zachráněni jeho 

životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho 

Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo 

usmíření. 

 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

 Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto 

podobenství: "Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, 

nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou 

ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na 

ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: 

`Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.' 

Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním 

hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti, kteří obrácení 

nepotřebují." 

 

Modlitba nad dary :  Prosíme tě, Bože,  

pohlédni na nevýslovnou lásku svého milovaného Syna a dej, ať 

nám účast na jeho oběti přináší odpuštění hříchů.  

Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. 

  

V.:  Pán s vámi. 

O.:  I s tebou. 

V.:  Vzhůru srdce. 
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O.:  Máme je u Pána. 

V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 

O.:  Je to důstojné a spravedlivé. 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,  

dobré a spasitelné,  

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,  

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,  

skrze našeho Pána, Ježíše Krista. 

Neboť on nás miloval do krajnosti:  

Vydal se za nás smrt  

a dal se vyzdvihnout na kříž,  

aby všechno přitáhl k sobě.  

Z jeho probodeného srdce vytryskla krev a voda,  

a církvi se otevřela studnice života;  

a všichni jsou pozváni, aby přicházeli  

a s radostí čerpali milost a spásu. 

A proto tě společně chválíme  

a se všemi nebeskými zástupy voláme: 

Svatý, Svatý, Svatý ... 

Modlitba po přijímání: Bože, ty nám dáváš svátostný pokrm, 

veliký dar své lásky; upevňuj a rozněcuj v nás tuto lásku, abychom 

žili v trvalém spojení s tvým Synem a učili se ho poznávat a 

milovat také v našich bratřích. Neboť on s tebou žije a kraluje na 

věky věků. 

 

POLEDNÍ MŠE 

Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie 

člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast 

na našem lidském životě; dej, ať i my máme účast na jeho božství. 

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ... 

 

1. čtení Iz 7,10-14 Čtení z knihy proroka Izaiáše. 
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Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): "Vyžádej 

si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či 

nahoře na výšinách!" Achaz však řekl: "Nebudu žádat, nebudu 

pokoušet Hospodina." Tu pravil Izaiáš: "Slyšte tedy, Davidův 

dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? 

Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a 

dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi')." 

 

Žl 40,7-8a.8b-9.10.11 

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

V obětních darech si nelibuješ,  

- zato jsi mi otevřel uši.  

- Celopaly a smírné oběti nežádáš,  

- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.  

 

Ve svitku knihy je o mně psáno.  

- Rád splním tvou vůli, můj Bože,  

- tvůj zákon je v mém nitru."  

 

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,  

- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!  

 

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,  

- o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,  

- nezatajil jsem tvou lásku  

- a tvou věrnost před velkým shromážděním.  

 

2. čtení: Žid 10,4-10  

Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak (Kristus), když 

přicházel na svět, řekl: `Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi 

tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záliby. Proto jsem 

řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno 

ve svitku knihy.' Po prvních slovech: `dary ani oběti, celopaly ani 
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oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu' - a přece to 

(všechno) se obětuje podle Zákona - hned dodává: `Tady jsem, 

abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby ustanovil to druhé. A 

touto `vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou 

provždy. 

 

Evangelium: Lk 1,26-38 

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se 

jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z 

Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a 

řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, 

ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: 

"Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a 

porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván 

Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude 

kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude 

mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže 

nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a 

moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn 

Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v 

šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u 

Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; 

ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel. 

 

Pátek: mešní texty z Vigílie str. 8 

 

Sobota – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

1. čtení – Sk 12,1-11 

Král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní 

obce. Janova bratra Jakuba dal popravit mečem. Když viděl, že se 

to židům líbí, dal zatknout také Petra. Byly právě velikonoce. 

Zmocnil se ho, dal ho zavřít do žaláře a hlídat od čtyřnásobné 
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stráže vždycky po čtyřech vojácích. Měl v úmyslu, že ho po 

velikonocích dá popravit. Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní 

obec se však naléhavě za něho modlila k Bohu. V noci před tím 

dnem, kdy ho chtěl Herodes popravit, spal Petr mezi dvěma vojáky 

a byl spoután dvěma řetězy. I přede dvěřmi stála stáž. Najednou se 

objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strči Petra do boku, 

vzbudil ho a řekl: „Rychle vstaň!“ Tu mu spadly řetězy z rukou. 

Pak mu anděl řekl: „Opásej se a obuj si opánky!“ Udělal to. Dále 

mu nařídil: „Přehoď si plášť a pojď za mnou!“ Šel tedy za ním 

ven, ale nevěděl, že je to skutečnost, co se dělo skrze anděla. 

Myslel, že má vidění. Přešli tak první i druhou stráž a došli k 

železné bráně, která vede do města. Ta se jim sama od sebe 

otevřela. Vyšli tedy ven a šli dál jednou ulicí. A hned nato anděl 

zmizel. V tom přišel Petr k sobě a řekl: „Teď vím jistě, že Pán 

poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodových rukou a ze všeho, 

na co čeká židovský lid.“ 

 

Žl 34,34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9 

Hospodine, slyš modlitbu mou. 

 

Ustavičně chci velebit Hospodina, 

vždy bude v mých ústech jeho chvála. 

V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, 

ať to slyší pokorní a radují se. 

 

Velebte se mnou Hospodina, 

oslavujme spolu jeho jméno! 

Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, 

vysvobodil mě ze všech mých obav. 

 

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, 

vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. 

Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, 

pomohl mu ve všech jeho strastech. 
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Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl 

kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. 

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, 

blaze člověku, který se k němu utíká. 

 

2. čtení – 2 Tim 4,6-8.17-18 

Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám 

odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru 

jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v 

onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i 

všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Pán stál při mně a dal 

mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli (lidé) ze 

všech národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě 

vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. 

Jemu buď sláva na věčné věky! Amen. 

 

Evangelium – Mt 16,13-19 

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých 

učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: 

„Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za 

jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš 

mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to 

ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi 

Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti 

ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš 

na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude 

rozvázáno na nebi.“ 

V.:  Pán s vámi. 

O.:  I s tebou. 

V.:  Vzhůru srdce. 

O.:  Máme je u Pána. 
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V.:  Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. 

O.:  Je to důstojné a spravedlivé. 

 

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,  

dobré a spasitelné,  

abychom ti, Bože,  

vždycky a všude vzdávali díky,  

abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých,  

a abychom ti děkovali za tvé apoštoly Petra a Pavla. 

 

Neboť tys je učinil sloupy církve,  

aby utvrzovali její víru:  

Petr stál v čele těch, kdo vyznali Krista,  

a shromáždil první obec věřících ze synů Izraele;  

Pavel ukázal, co znamená v Krista věřit,  

a stal se učitelem národů. 

 

Podle milosti, kterous jim dal, oba pracovali na jednom díle  

a přijali korunu spravedlnosti, připravenou od tebe všem,  

kdo milují našeho Pána, Ježíše Krista. 

 

Skrze něho tě s celou církví chválíme  

a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme: 

 

Modlitba po přijímání 

Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem, naplň nás také 

duchem své lásky, abychom se chovali k sobě navzájem jako první 

křesťané: setrvávali v lámání chleba i v apoštolské nauce a byli 

jedno srdce a jedna duše. Skrze Krista, našeho Pána. 

 

(Památka Nep. Srdce PM 

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 
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Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo 

uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: "To je rod, jemuž 

Hospodin žehná!" Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše 

zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě 

šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako 

nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako 

zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit 

spravedlnosti a slávě před všemi národy. 

 

Žalm: 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd 

 Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. 

Srdce mé jásá v Hospodinu,  

- moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.  

- Ústa se otvírají proti mým nepřátelům,  

- neboť se raduji z tvé pomoci.  

 

Luky siláků se lámou,  

- ale slabí se opásávají silou.  

- Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb;  

- kdo hladověli, mohou ustat od práce.  

- Neplodná dostává sedm dětí,  

- matka mnoha synů vadne osamělá.  

 

Hospodin usmrcuje i oživuje,  

- uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.  

- Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout,  

- ponižuje a povyšuje.  

 

Pozvedá z prachu ubožáka,  

- ze smetiště povyšuje chudáka,  

- aby ho posadil mezi knížaty  

- a obdařil ho stolcem slávy.  
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Evangelium: Lk 2,41-51 

Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční 

svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako 

obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal 

chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V 

domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom 

ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se 

do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak 

sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, 

kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. 

Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: 

"Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí 

hledali." Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já 

musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni nepochopili, co jim 

tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do 

Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve 

svém srdci. ) 

 

Neděle: Mešní texty jako z Vigílie str. 8 

 

České a slovenské písně 

 

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš slyší hlas můj každý 

den, ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá, ó Ježíš krásné jméno má. 

Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš, stále stejný, včera, dnes. 

Ó Ježíš, zemřel též za hříchy mé, ó Ježíš, nejkrásnější z jmen. 

Ježíš přijde brzy jako Král, Ježíš přines lásku na zem k nám. 

Ó Ježíš, jemu chválu zazpívám, ó Ježíš, krásné jméno má. 

 

MADONA 
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1. Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti, 

když chceš dojít k svému cíli potřebuješ milosti. 

U své matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí, 

dovede tě až do věčné radosti. 

R: Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být. 

V tvých rukách, dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt. 

2. Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má. 

Kde se ukrýt, než u Matky, která dětem pokoj dá. 

Volám k tobě, ó Madono, a prosím o sílu tvou, 

vyslyš prosby, jež přednáším písní svou. 

 

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE MÁRIE 

1. Nepoškvrnené Srdce Márie (2x), si svetlom a cestou (3x) nám 

na zemi. 

2. Zasvätení kňazi Tebe, Mária, (2x), dávajú sa s láskou, (2x) urob 

ich podobnými Kristovi. 

3. Veriaci zasvätení Tebe sú zjednotení v tejto vážnej dobe,  nech 

skoro zvíťazí (2x) Tvoje Nepoškvrnené Srdce! 

4. Keď príde posledná hodina naša, (2x),  príď, Matka, nemeškaj, 

(2x) príď, Matka, a priveď nás do neba. 
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2. Tichý jsi, srdce pokorného, / Ježíši, lásko vtělená. / Učiň nám 

srdce podle svého, / hlubino ctnosti tajemná.  

3. Odpouštíš, léčíš, vléváš sílu, / Srdce tvé všem se rozdává, / těší 

se hříšný, jásá smutný, / každý tvou lásku poznává.  

4. Na kříži, Srdce Spasitele, / kopím ses dalo otevřít, / aby se 

mohlo lidstvo všechno / v milosrdenství jeho skrýt.  

5. A s touto láskou v svatostánku / přebýváš s námi ještě dnes, / 

bys naše duše dary svými / živil a vedl do nebes.  

6. Voláš a zveš nás: Pojďte ke mně, / starostmi kdo jste tísněni! / 

Srdce mé stálým útočištěm / bude vám v každém soužení.  

 

R: Rájem jednou chtěl bych jít, chci se smát a být, tam, kde je můj 

Pán. Rájem zpěv až bude znít, smím tolik lásky vzít, kolik mám jí 

sám. 

1. Střípky Božího království, které na svět seslal Pán, sbírat chci 

srdcem svým vychladlým. Rájem až přijde čas, abych mohl snést 

tu krásu a ten žár, jímž je Bůh. 
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R: Rájem jednou chtěl bych jít... 

2. Abych se učil žít, proto Pán mi život dal, abych uměl mít rád, 

jak si přál. Když nebudu lásku mít, nedokážu žít, snést krásu a ten 

žár, jímž je Bůh. R: Rájem jednou chtěl bych jít... 

 

CELÁ KRÁSNA SI MÁRIA 

1. Celá krásna si Mária, - v tebe škvrny nijakej niet; - dcéra Otca, 

Matka Syna, - nedaj by nás premohol svet. - [:Slávna Matka 

Spasiteľa, - chráň každého ctiteľa. - Celá krásna si, Mária, - v tebe 

škvrny nijakej niet.:] 

2. Celá krásna si bez škvrny, - dedičného hriechu viny; - pros u 

Syna za nás v smútku, - keď v nás znie hlas zlého skutku. - [:A 

keď život náš sa skloní, - veď nás ta, kde Syn tróni. - Celá krásna 

si bez škvrny, dedičného hriechu viny.:] 

 

TIE ŠAŠTÍNSKE ZVONY 

1 Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú, Patrónke Slovenska 

poklonu vzdávajú. Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenská 

spieva krajina: Tisíc ráz buď „Zdravas'", oroduj vždy za nás! 

2 Radostná chvíľa nám, vždy vtedy nastáva, keď Matka Šaštínska 

zvonmi nás zvoláva. Poďme, rodáci, ženy a panny milostivý chrám 

tu je pred nami. Radostne spievajme, Máriu vítajme. 

3 Šaštínsky chrám vzácnou zdobený je perlou;Patrónka Slovenska 

tu si tróni s berlou. Matka premilá nášho národa, oroduj za nás u 

svojho Syna! Národ ťa zve, volá, vypros mu pokoja! 

4 Vy, šaštínske zvony, hlaholte slávnostne, nech sa váš zvučný 

hlas Slovenskom roznesie. Zaznej radosťou každá dedina, slávou 

zajasaj celá krajina! Slovenský národ náš ochraňuj v každý čas! 

 


