
 

INTROITUS – Gaudeámus om-
nes in Dómino, diem festum 
celeránes sub honóre Sanctórum 
ómnim: de quórum solemnitáte 
gaudent Angeli et colláudant 
Fílium Dei. (Ps. 32, 1) Exsultáte, 
justi, in Dómino: rectos decet 
collaudátio. V. Glória Patri, et 
Fílio, et Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Omnípotens sempi-
térne Deus, qui nos ómnium San-
ctórum tuórum mérita sub una 
tribuísti celebritáte venerári: 
quǽsumus; ut desiderátam nobis 
tuæ propitiatiónis abundántiam, 
multiplicátis intercessóribus, lar-
giáris. Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO libri Apocalýpsis b. 
Joánnis Apóstoli (7, 2-12). 
In diébus illis: Ecce, ego Joánnes 
vidi álterum Angelum ascendén-
tem ab ortu solis, habéntem sig-
num Dei vivi: et clamávit voce 
magna quátuor Angelis, quibus 
datum est nocére terræ et mari, 
dicens: nolíte nocére terræ et ma-
ri neque arbóribus, quoadúsque 
signémus servos Dei nostri in 
fróntibus eórum. Et audívi nú-
merum signatórum, centum qua-
dragínta quátuor míllia signáti, 
ex omni tribu filiórum Israel. Ex 
tribu Juda duódecim míllia si-
gnáti. Ex tribu Ruben duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Gad duó-
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VSTUP – Radujme se všichni 
v Pánu, slavíce svátek na počest 
všech Svatých, z jejichž slavnosti 
se radují Andělé, chválíce jedno-
myslně Syna Božího. (Ž. 32, 1)
Plesejte, spravedliví, v Pánu; 
spravedlivým sluší prozpěvovati 
chválu. V. Sláva Otci i Synu i Du-
chu Svatému. 
 
MODLITBA – Všemohoucí, věč-
ný Bože, jenž jsi nám dal jednou 
slavností zásluhy všech svých 
Svatých uctívati; prosíme, uděl 
nám na přímluvu tolika orodo-
vníků žádoucí hojnosti svého sli-
tování. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého. 
 
ČTENÍ ze Zjevení sv. Jana 
Apoštola (7, 2-12). 
V těch dnech, hle, já Jan viděl 
jsem jiného Anděla, an vystupuje 
od východu slunce, maje pečeť 
Boha živého, a ten zvolal hlasem 
velikým ke čtyřem Andělům, 
jimž bylo dáno škoditi zemi a 
moři, řka: Neškoďte zemi ani 
moři ani stromům, dokud nepo-
znamenáme služebníků Boha 
našeho na čelech jejich. I uslyšel 
jsem počet znamenaných, sto čty-
řicet čtyři tisíce znamenaných ze 
všeho pokolení synů israelských: 
z pokolení Judova dvanáct tisíc 
znamenaných, z pokolení Rube-
nova dvanáct tisíc, z pokolení 
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ji, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dary od-
danosti své ti, Pane, obětujeme, 
které nechť ti jsou pro uctění 
všech Spravedlivých příjemny, 
nám pak pro milosrdenství tvé 
spásnými se stanou. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 5, 8-10)
Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni Boha viděti budou. 
Blahoslavení pokojní, neboť oni 
synové Boží slouti budou. 
Blahoslavení, kteří protivenství 
trpí pro spravedlnost, neboť 
jejich jest království nebeské. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Dej, prosíme, 
Pane, aby věrnému lidu bylo 
uctívání všech Svatých vždy 
radostí a aby jejich ustavičnou 
přímluvou byl chráněn. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 

tem sunt in pace, allelúja. 
 
SECRETA – Múnera tibi, Dómi-
ne, nostræ devotiónis offérimus: 
quæ et pro cunctórum tibi grata 
sint honóre Justórum, et nobis sa-
lutária, te miseránte, reddántur. 
Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
 
COMMUNIO (Matth. 5, 8-10)
Beáti mundo corde, quóniam ipsi 
Deum vidébunt; beáti pacífici, 
quóniam fílii Dei vocabúntur: 
beáti, qui presecutiónem 
patiúntur propter justítiam, 
quóniam ipsórum est regnum 
cælórum. 
 
POSTCOMMUNIO – Da,
quǽsumus, Dómine, fidélibus 
pópulis ómnium Sanctórum 
semper veneratióne lætári: et 
eórum perpétua supplicatióne 
muníri. Per Dóminum nostrum. 
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Pojďte ke mně všickni, kdož se 
lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Matouše (5, 
1-12). 
Za onoho času uzřev Pán Ježíš 
zástupy, vystoupil na horu a 
když se posadil, přistoupili k ně-
mu učedníci jeho. I otevřel ústa 
svá a učil je řka: Blahoslavení 
chudí duchem, neboť jejich jest 
království nebeské. Blahoslavení 
tiší, neboť oni zemí vládnouti bu-
dou. Blahoslavení lkající, neboť 
oni potěšeni budou. Blahoslave-
ní, kteří lačnějí a žíznějí po spra-
vedlnosti, neboť oni nasyceni bu-
dou. Blahoslavení milosrdní, ne-
boť oni milosrdenství dojdou. 
Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni Boha viděti budou. Blahosla-
vení pokojní, neboť oni synové 
Boží slouti budou. Blahoslavení, 
kteří protivenství trpí pro sprave-
dlnost, neboť jejich jest království 
nebeské. Blahoslavení jste, když 
pro mne budou vás tupiti a pro-
následovati a mluviti všecko zlé 
proti vám lhouce: radujte se a ve-
selte se, neboť odplata vaše hojná 
jest v nebesích. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Moudr. 3, 1, 2, 3)
Duše spravedlivých jsou v ruce 
Boží a nedotknou se jich muka 
zloby. V očích nemoudrých zdáli 
se zemříti, oni však jsou v poko-
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Gadova dvanáct tisíc, z pokolení 
Aserova dvanáct tisíc, z pokolení 
Neftalimova dvanáct tisíc, z po-
kolení Manas-seova dvanáct tisíc, 
z pokolení Si-meonova dvanáct 
tisíc, z pokolení Leviova dvanáct 
tisíc, z pokolení Isacharova dva-
náct tisíc, z pokolení Zabulonova 
dvanáct tisíc, z pokolení Josefova 
dvanáct tisíc, z pokolení Benjami-
nova dvanáct tisíc znamenaných. 
Potom jsem viděl zástup veliký, 
jehož spočítati nikdo nemohl, ze 
všech národů a pokolení a kme-
nů i jazyků, ani stojí před trůnem 
a před Beránkem oděni v roucha 
bílá a mají palmy v rukou svých; 
a volali hlasem velikým řkouce: 
Spása Bohu našemu, jenž sedí na 
trůně, a Beránkovi. A všickni An-
dělé stáli kolem trůnu a starců a 
čtyř živočichů; i padli před trů-
nem na své tváře a klaněli se Bo-
hu řkouce: Amen, chvála a sláva 
a moudrost a dík a čest i moc a 
síla Bohu našemu na věky věků, 
amen. 
 
 
 
 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 33, 10 a 
11) Bojte se Pána, všichni Svatí 
jeho, neboť nic neschází těm, 
kteří se ho bojí. V. Ti, kteří hledají 
Pána, nemívají nedostatek 
v ničem dobrém. 
Aleluja, aleluja. V. (Mat. 11, 28)
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decim míllia signáti. Ex tribu A-
ser duódecim míllia signáti. Ex 
tribu Néphtali duódecim míllia 
signáti. Ex tribu Manásse duóde-
cim míllia signáti. Ex tribu Síme-
on duódecim míllia signáti. Ex 
tribu Levi duódecim míllia signá-
ti. Ex tribu Issachar duódecim 
míllia signáti. Ex tribu Zábulon 
duódecim míllia signáti. Ex tribu 
Joseph duódecim míllia signáti. 
Ex tribu Bénjamin duódecim 
míllia signáti. Post hæc vidi tur-
bam magnam, quam dinumeráre 
nemo póterat, ex ómnibus génti-
bus et tríbubus et pópulis et lin-
guis: stantes ante thronum et in 
conspéctu Agni, amícti stolis al-
bis, et palmæ in mánibus eórum: 
et clamábant voce magna, dicén-
tes: Salus Deo nostro, qui sedet 
super thronum, et Agno. Et om-
nes Angeli stabant in circúitu 
throni et seniórum et quátuor 
animálium: et cecidérunt in con-
spéctu throni in fácies suas et a-
doravérunt Deum, dicéntes: A-
men. Benedíctio et cláritas et sa-
piéntia et gratiárum áctio, honor 
et virtus et fortitúdo Deo nostro 
in sǽcula sæculórum. Amen. 
 
GRADUALE (Psalm. 33, 10 et 11)
Timéte Dóminum, omnes Sancti 
ejus: quóniam nihil deest 
timéntibus eum. V. Inquiréntes 
autem Dóminum, non defícient 
omni bono. 
Allelúja, allelúja. V. (Matth. 11, 
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28) Veníte ad me, omnes, qui 
laborátis et oneráti estis: et ego 
refíciam vos. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (5, 1-12). 
In illo témpore: Videns Jesus tur-
bas, ascéndit in montem, et cum 
sedísset, accessérunt ad eum dis-
cípuli ejus, et apériens os suum, 
docébat eos, dicens: Beáti páupe-
res spíritu: quóniam ipsórum est 
regnum cælórum. Beáti mites:
quóniam ipsi possidébunt ter-
ram. Beáti, qui lugent: quóniam 
ipsi consolabúntur. Beáti, qui 
esúriunt et sítiunt justítiam: quó-
niam ipsi saturabúntur. Beáti mi-
sericórdes: quóniam ipsi miseri-
córdiam consequéntur. Beáti 
mundo corde: quóniam ipsi De-
um vidébunt. Beáti pacífici: quó-
niam fílii Dei vocabúntur. Beáti, 
qui persecutiónem patiúntur 
propter justítiam: quóniam ipsó-
rum est regnum cælórum. Beáti 
estis, cum maledíxerint vobis et 
persecúti vos fúerint, et díxerint 
omne malum advérsum vos, 
mentiéntes, propter me: gaudéte 
et exsultáte, quóniam merces ves-
tra copiósa est in cælis. 
 
OFFERTORIUM (Sap. 3, 1, 2, 3)
Justórum ánimæ in manu Dei 
sunt, et non tanget illos 
torméntum malítiæ: visi sunt ó-
culis insipiéntium mori: illi au-
geg 


