
 

INTROITUS (Apoc. 5, 9-10) 

Redemísti nos, Dómine, in 
sánguine tuo, ex omni tribu 
et lingua et pópulo et natió-
ne: et fecísti nos Deo nostro 
regnum. (Ps. 88, 2) Misericór-

dias Dómini in ætérnum can-
tábo: in generatiónem et ge-
neratiónem annuntiábo veri-
tátem tuam in ore meo. V. 
Glória Patri. 
 
ORATIO – Omnípotens sem-
pitérne Deus, qui unigénitum 
Fílium tuum mundi Redem-
ptórem constituísti, ac ejus 
Sánguine placári voluísti: 
concéde, quǽsumus, salútis 
nostræ prétium solémni cultu 
ita venerári, atque a præsén-
tis vitæ malis ejus virtúte de-
féndi in terris; ut fructu per-
pétuo lætémur in cælis. Per 
eúndem Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Hebrǽos (9, 11-
15). 

Fratres: Christus assístens 
Póntifex futurórum bonórum, 
perámplius et perféctius ta-
bernáculum non manufác-
tum, id est, non hujus creati-
geg 

VSTUP (Zjev. sv. Jana 5, 9-10) 

Vykoupil jsi nás, Pane, Krví 
svou z každého pokolení a 
jazyka a lidu i národa a učinil 
jsi nás Bohu našemu krá-
lovstvím. (Ž. 88, 2) Milosr-

denství Páně chci věčně 
opěvovati; věrnost tvou budu 
hlásati svými ústy od 
pokolení do pokolení. V. 
Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Všemohoucí, 
věčný Bože, jenž jsi jednoro-
zeného Syna svého ustanovil 
za Vykupitele světa a jeho 
Krví chtěl být usmířen, uděl, 
prosíme, abychom cenu své 
spásy tak ctili slavnou služ-
bou a její mocí tak chráněni 
byli od zla časného života na 
zemi, bychom se z věčného 
užitku radovali v nebi. Skrze 
téhož Pána našeho. 
 
ČTENÍ z listu svatého Pavla 
Apoštola k Židům (9, 11-      
15). 

Bratři! Kristus vystoupiv jako 
velekněz budoucích statků, 
skrze větší a dokonalejší 
stánek, ne rukama udělaný, 
tj. ne z tohoto stvořeného 
gegeg 
 

stvím Krve Kristovy, a chléb, 
který lámeme, není-li 
společenstvím Těla Pána 
našeho. 
 
TICHÁ MODLITBA – Skrze 
tato božská tajemství, pro-
síme, Hospodine mocností, 
nechť přistoupíme k pro-
středníku Nového Zákona, 
Ježíši, a obnovíme na tvých 
oltářích pokropení Krve, kte-
rá lépe mluví, než Abelova. 
Skrze téhož Pána našeho. 
 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Žid. 9, 28) 

Kristus byl jednou oběto- 
ván, aby shladil hříchy 
mnohých, po druhé bez 
hříchu ukáže se ke spáse těm, 
kteří ho čekají. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – K posvátné-
mu stolu, byvše připuštěni, 
Pane, čerpali jsme v radosti 
vodu ze zřídel Spasitele; Krev 
jeho, prosíme, budiž nám 
pramenem vody vytryskující 
do života věčného: Jenž 
s tebou žije a kraluje. 

nicátio sánguinis Christi est? 
Et panis, quem frángimus, 
nonne participátio córporis 
Dómini est? 
 
SECRETA – Per hæc divína 
mystéria, ad novi, quǽsu-
mus, Testaménti mediatórem 
Jesum accedámus: et super 
altária tua, Dómine virtútum, 
aspersiónem sánguinis méli-
us loquéntem, quam Abel, in-
novémus. Per eúndem 
Dóminum nostrum. 
 
Preface o sv. Kříži.G 
 
COMMUNIO (Hebr. 9, 28) 

Christus semel oblátus es ad 
multórum exhauriénda pec-
cáta: secúndo sine peccáto 
apparébit exspectántibus se 
in salútem. 
 
POSTCOMMUNIO – Ad sac-
ram, Dómine, mensam ad-
míssi, háusimus aquas in 
gáudio de fóntibus Salvatóris: 
sanguis ejus fiat nobis, quǽ-
sumus, fons aquæ in vitam 
ætérnam saliéntis: Qui tecum 
vivit et regnat. 
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Krev, a tito tři jedno jsou. 
Aleluja, aleluja. V. (Tamt. 9) 

Přijímáme-li svědectví lidské, 
svědectví Boží větší jest. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 
(19, 30-35). 

Za onoho času, přijav Ježíš 
ocet, řekl: Dokonáno jest. A 
nakloniv hlavu, vypustil 
duši. Poněvadž byl pátek, 
tedy židé, aby těla nezůstala 
na kříži v sobotu, neboť den 
té soboty byl velký, prosili 
Piláta, aby jim byly zlámány 
nohy a oni aby sňati byli 
s kříže. Přištli tedy vojáci a 
zlámali nohy jednomu i 
druhému, jenž s ním byl 
ukřižován. Když však přišli 
k Ježíšovi a uzřeli ho již 
mrtvého, nezlámali mu 
nohou, ale jeden z vojínů 
bodl ho kopím v bok, a hned 
vyšla krev a voda. A ten, jenž 
to viděl, vydal svědectví o 
tom, a pravdivé jest svědectví 
jeho. 

GŘíká se Věřím. 
g 
OBĚTOVÁNÍ (1. Kor. 10, 16) 

Kalich požehnání, jemuž 
žehnáme, zdaž není společen-
geg 

světa, ani skrze krev kozlů 
neb telat, nýbrž skrze vlastní 
krev vešel jednou pro vždy 
do velesvatyně, zjednav 
vykoupení věčné. Neboť 
jestliže krev kozlů a býků a 
pokropení popelem z jalovice 
posvěcuje poskvrněné k čis-
totě tělesné, čím spíše krev 
Kristova, jenž sebe  sama 
skrze Ducha Svatého obě-
toval Bohu jako oběť 
bezúhonná, očistí svědomí 
naše od mrtvých skutků, 
abychom sloužili Bohu 
živému. A proto jest 
prostředníkem nové úmluvy, 
aby skrze smrt podstoupenou 
na vykoupení přestupků 
spáchaných pod první 
úmluvou obdrželi zaslíbené 
dědictví věčné ti, kteří jsou 
povoláni, v Kristu Ježíši, 
Pánu našem. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (1. Jan 5, 6 
a 7-8) To je ten, jenž přišel 

skrze vodu a krev, Ježíš 
Kristus; ne pouze vodou, 
nýbrž vodou a krví. V. Tři 
jsou, kteří vydávají svědectví 
na nebi: Otec, Slovo a Duch 
Svatý, a tito tři jednou jsou. A 
tři jsou, kteří vydávají svě-
dectví na zemi: Duch, Voda a 
ge 

ónis: neque per sánguinem 
hircórum aut vitulórum, sed 
per próprium sánguinem in-
troívit semel in Sancta, ætér-
na redemptióne invénta. Si e-
nim sanguis hircórum et tau-
rórum, et cinis vítulæ aspér-
sus, iniquinátos sanctíficat ad 
emundatiónem carnis: quan-
to magis sanguis Christi, qui 
per Spíritum Sanctum semet-
ípsum óbtulit immaculátum 
Deo, emundábit consciéntiam 
nostram ab opéribus mórtuis, 
ad serviéndum Deo vivénti? 
Et ídeo novi testaménti med-
iátor est: ut, morte interce-
dénte, in redemptiónem eá-
rum prævaricatiónum, quæ 
erant sub prióri Testaménto 
repromissiónem accípiant, 
qui vocáti sunt ætérnæ 
hereditátis, in Christo Jesu, 
Dómino nostro. 
 
GRADUALE (1. Joann.) Hic 

est, qui venit per aquam et 
sánguinem, Jesus Christus: 
non in aqua solum, sed in a-
qua et sánguine. V. Tres sunt, 
qui testimónium dant in cæ-
lo: Pater, Verbum et Spíritus 
Sanctus; et hi tres unum sunt. 
Et tres sunt, qui testimónium 
dant in terra: Spíritus, aqua et 
geg 

sanguis: et hi tres unum sunt. 
Allelúja, allelúja. V. (Ibid. 9) Si 

testimónium hóminum accí-
pimus, testimónium Dei ma-
jus est. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (19, 30-35). 

In illo témpore: Cum accepís-
set Jesus acétum, dixit: Con-
summátum est. Et inclináto 
cápite trádidit spíritum. Ju-
dǽi ergo (quóniam Parascéve 
erat), ut non remanérent in 
cruce córpora sábbato (erat e-
nim magnus dies ille sábati), 
rogavérunt Pilátum, ut fran-
geréntur eórum crura, et tol-
leréntur. Venérunt ergo míli-
tes: et primi quidem fregé-
runt crura et altérius, qui 
crucifíxus est cum eo. Ad Je-
sum autem cum veníssent, ut 
vidérunt eum jam mórtuum, 
non fregérunt ejus crura, sed 
unus mílitum láncea latus e-
jus apéruit, et contínuo exívit 
sanguis et aqua. Et qui vidit, 
testimónium perhíbuit: et 
verum est testimónium ejus. 
 
OFFERTORIUM (1. Cor. 10, 
16) Calix benedictiónis, cui 

benedícimus, nonne commu-
ge 


