
Svátek sv. Vojtěcha 
biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze 

23. dubna 2021 

Vstupní antifona - Žid 5,1 

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitost u Boha, aby 

podával dary a oběti za hříchy. Aleluja. 

Vstupní modlitba 

Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha 

touhou po spáse duší a posilovals ho, 

aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí; 

na jeho přímluvu pomáhej biskupům a kněžím, 
aby svědomitě konali svou službu, 

a lid, kterýs jim svěřil, posiluj, 

ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou. 

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,  

který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 

Amen 

1. čtení – Sk 13,46-49 

Obracíme se k pohanům. 

Čtení ze Skutků apoštolů. 

Pavel a Barnabáš řekli židům: "Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že ho 

od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme se k 

pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán: `Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl 

spásou až na konec země.'" Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně. 

A přijali víru všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po celé 

té krajině. 

Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 

Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. 
 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, 

zpívejte Hospodinu, všechny země! 

Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! 

Rozhlašujte den po dni jeho spásu! 

Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, 

mezi všemi národy o jeho divech. 

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, 
vzdejte Hospodinu slávu a moc, 

vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. 



Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. 

Upevnil svět, aby nekolísal: 

národy řídí podle práva. 

Zpěv před evangeliem – Jan 10,14 

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. 

Aleluja. 

Evangelium – Jan 10,11-16 

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý 

za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a 

dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na 

ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako 

mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou 

z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno 

stádce, jen jeden pastýř. 

 

 

Ze „Života svatého Vojtěcha“ od svatého Bruna z Querfurtu 

(Brunonis Vita s. Adalberti, circa finem: MGH, Scriptores,IV,611-612) 

Vzývá tě zkroušené srdce, vzývá tě bezvýchodné bloudění našich časů. Volá k tobě, 

přešťastný mučedníku, nesmírný nářek našich běd. Ty, jenž se raduješ před tváří Boží s 

purpurem oděnými světci, jenž hoduješ v místech nejsvětějších při lahodném zvuku 

andělských hlasů, nezapomínej na nás, skutečné zajatce, kteří si ani neuvědomují tíži 

své tísně. Ty, jenž mnoho zmůžeš na dvoře nejvyššího Krále, zjednej nám právo a 

spravedlnost, vytrhni nás ze zlobného záští tak velikých nepřátel. 

Velká tíseň si žádá velké pomoci. Mluv přede všemi, mezi nimiž jsi vynikl jako 

mučedník, řekni: „Nejdobrotivější Bože, smiluj se nad rozmanitými strastmi našich 

časů!“ Zkroť nesmírně se vzmáhající hřích náruživé lakoty, který chce zvrhlými svody 

zaměnit lásku k Bohu za lásku k světu, který mluví o dobru a přináší nakonec jen zlo, 

slibuje potěšení a způsobuje strasti, slibuje pomoc, ale dovede jen škodit. 

Trpíme čímsi nestvůrným: když vyhovíme svým choutkám, hladovíme ještě více; když 

dojdeme rozkoší tělesných, nikdy neřekneme dost. To je společné zlo všech. Ač bychom 

měli celou duší přemýšlet o věcech duchovních, myslíme téměř jen na tělesné. 

Nakolik můžeš, a právě proto, že můžeš, zhoj naše rány. 

(převzato z Denní Modlitby Církve – modlitba se čteními) 


