
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Act. 12, 11) Nunc 
scio vere, quia misit Dóminus 
Angelum suum: et erípuit me de 
manu Heródis et de omni 
exspectatióne plebis Judæórum. 
(Psalm. 138, 1-2) Dómine, probás-
ti me et cognovísti me: tu cogno-
vísti sesiónem meam et resurrec-
tiónem meam. V. Glória. 
 
ORATIO – Deus, qui hodiérnam 
diem Apostolórum tuórum Petri 
et Pauli martýrio consecrásti: da 
Ecclésiæ tuæ, eórum in ómnibus 
sequi præcéptum; per quos 
religiónis sumpsit exórdium. Per 
Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Actuum Apostolórum 
(12, 1-11). 
In diébus illis: Misit Heródes rex 
manus, ut afflígeret quosdam de 
ecclésia. Occídit autem Jacóbum 
fratrem Joánnis gládio. Videns 
autem, quia placéret Judǽis, 
appósuit, ut apprehénderet et 
Petrum. Erant autem dies 
azymórum. Quem cum appre-
hen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Sk. apošt. 12, 11) Nyní 
vím vpravdě, že Pán poslal 
Anděla svého a vytrhl mne 
z ruky Herodovy a ze všeho 
očekávání lidu židovského. (Ž. 
138, 1-2) Hospodine, Ty mne 
zpytuješ a znáš mé usednutí i 
moje povstání. V. Sláva Otci i 
Synu i Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi dneš-
ní den mučednictvím Apoštolů 
svých Petra a Pavla posvětil, dej 
Církvi své, aby ve všem následo-
vala příkazů těch, skrze něž 
počátek náboženství vzala. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista. 
 
ČTENÍ ze Skutků apoštolských 
(12, 1-11). 
V tom čase král Herodes vztáhl 
ruce, aby soužil některé z Církve. 
I dal usmrtiti mečem Jakuba, 
bratra Janova, a vida, že se to líbí 
židům, dal zajmouti i Petra. Byly 
však právě Velikonoce. Jav ho 
tedy, vsadil jej do žaláře a dal ho 
hlídati čtyřem oddělením vojínů
geg 

OBĚTOVÁNÍ (Ž. 44, 17-18) Usta-
novíš je knížaty po vší zemi; 
pamětlivi budou tvého jména, 
Pane, v každém kmenu a po-
kolení. 
 
TICHÁ MODLITBA – Obětiny,
pane, které ku posvěcení jménu 
tvému přinášíme, nechť apoštol-
ská provází modlitba, pro niž 
nám odpuštění i ochrany uděl. 
Skrze Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého, jenž s tebou žije a 
kraluje v jednotě Ducha Svatého. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Mat. 16, 18) Ty jsi 
Petr a na té skále vzdělám Církev 
svou. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Pane, kteréž jsi 
nebeským pokrmem nasytil, na 
přímluvy Apoštolů před veške-
rým protivenstvím ochraňuj. Skr-
ze Pána našeho Ježíše Krista. 

OFFERTORIUM – Constítues eos 
príncipes super omnem terram: 
mémores erunt nóminis tui, 
Dómine, in omni progénie et 
generatióne. 
 
SECRETA – Hóstias, Dómine, 
quas nómini tuo sacrándas 
offérimus, apostólica prosequá-
tur orátio: per quam nos expiári 
tríbuas et deféndi. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum: Qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus. 
 
 
COMMUNIO – Tu est Petrus, et 
super hanc petram ædificábo 
Ecclésiam meam. 
 
POSTCOMMUNIO – Quos cæ-
lésti, Dómine, aliménto satiásti: 
apostólicics intercessiónibus ab 
omni adversitáte custódi. Per 
Dóminum nostrum. 

Svatých Apoštolů Petra a Pavla 

V elektronické podobě najdete na www.krasaliturgie.cz → Ke stažení → 
Texty ke mši svaté 

Svátek obou Apoštolů se slaví v jeden a týž den, neboť byli roku 67 v Římě 
v týž den popraveni; svatý Petr ukřižován hlavou dolů a svatý Pavel sťat. Tak 
spolu za živa pracovali na vinici Páně a spolu po vykonané práci se odebrali do 
nebes pro odměnu, která jim byla za věrné služby pro nebeského Krále při-
pravena. Svatý Petr žije dále ve svých nástupcích, papežích, neboť jemu byla 
přislíbena Kristem moc otvírati a zavírati království nebeské: Tobě dám klíče 
království nebeského! Na tobě postavím Církev svou! Svatý Petr sice založil několik 
obcí křesťanských, ale pouze římská byla skropena jeho krví a chová jeho hrob. 
Od toho času jeho nástupcové v Římě dědí jeho moc a jeho důstojnost. 

Preface o sv. Apoštolech. 



 

STUPŇOVÝ ZPĚV (Žalm 44, 17-
18) Ustanovíš je za knížata nad 
celou zemí; pamatovat budou na 
tvé jméno, Pane. V. Místo tvých 
otců narodí se ti synové, proto tě 
budou národové velebiti. 
Aleluja, aleluja. V. (Mat. 
16, 18) Ty jsi Petr a na té 
skále vzdělám Církev svou. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování  
sv. Evangelia podle Matouše (16, 
13-19). 
Za onoho času přišed Ježíš do 
krajin Caesaree Filipovy, otázal 
se učedníků svých řka: Kým 
praví lidé býti Syna člověka? I 
řekli jemu: Jedni Janem 
Křtitelem, jiní Eliášem, jiní 
Jeremiášem neb jedním z Pro-
roků. Dí jim Ježíš: Vy pak kým 
mě býti pravíte? Odpovídaje 
Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, 
Syn Boha živého. A Ježíš odvětiv 
řekl jemu: Blahoslavený jsi, 
Šimone, synu Janův! neboť tělo a 
krev nezjevilo toho tobě, nýbrž 
Otec můj, jenž jest v nebesích. I já 
pravím tobě: Ty jsi Petr (t. j. 
skála), a na té skále vzdělám 
církev svou a brány pekelné ji 
nepřemohou. A tobě dám klíče 
království nebeského, a cokoli 
svážeš na zemi, bude svázáno i 
na nebi, a cokoli rozvážeš na 
zemi, bude rozvázáno i na nebi. 
 
geg                               Říká se Věřím. 

o čtyřech mužích v úmyslu, že po 
Velikonocích vyvede ho lidu. I 
byl Petr sice hlídán v žaláři, ale 
modlitba konala se za něho od 
Církve k Bohu bez ustání. Když 
pak Herodes chtěl již ho vyvésti, 
Petr spal té noci mezi dvěma 
vojíny spoután dvěma řetězy, a 
strážní přede dveřmi hlídali 
žaláře. A hle, Anděl Páně pos-
tavil se u něho a světlo zazářilo 
v obydlí; a udeřiv Petra v bok,
vzbudil ho a řekl: Vstaň, rychle. 
A řetězy spadly s rukou jeho. 
Řekl pak Anděl k němu: Opaš se 
a přivaž si dole sandály. I učinil 
tak. A řekl mu: Oděj se pláštěm 
svým a pojď za mnou. I vyšel a 
šel za ním; a nevěděl, že jest 
skutečnost to, co se dělo skrze 
Anděla, nýbrž domníval se, že 
má vidění. Prošedše pak střáží 
první i druhou, přišli ke bráně 
železné, která vede do města; ta 
otevřela se jim sama. A vyšedše 
přešli jednu ulici, a hned nato 
odstoupil Anděl od něho. A tu 
Petr přišed sám k sobě řekl: Nyní 
vím najisto, že Pán poslal Anděla 
svého a vytrhl mě z ruky Hero-
dovy a ze všeho očekávání lidu 
židovského. 
 
 geg 

hendísset, misit in cárcerem, tra-
dens quátuor quaterniónibus mí-
litum custodiéndum, volens post 
Pascha prodúcere eum pópulo. 
Et Petrus quidem servatábur in 
cárcere. Orátio autem fiébat sine 
intermissióne ab ecclésia ad De-
um pro eo. Cum autem produc-
túrus eum esset Heródes, in ipsa 
nocte erat Petrus, dórmiens inter 
duos mílites, vinctus caténis duá-
bus: et custódes ante óstium cus-
todiébant cárcerem. Et ecce, An-
gelus Dómini ástitit: et lumen re-
fúlsit in habitáculo: percussóque 
látere Petri, excitávit eum, dicens: 
Surge velóciter. Et cecidérunt ca-
ténæ de mánibus ejus. Dixit au-
tem Angelus ad eum: Præ-
cíngere, et cálcea te cáligas tuas. 
Et fecit sic. Et dixit illi: Circúmda 
tibi vestiméntum tuum, et sé-
quere me. Et éxiens sequebátur 
eum, et nesciébat quia verum est, 
quod fiébat per Angelum: 
existimábat autem se visum vi-
dére. Transeúntes autem primam 
et secúndam custódiam, ve-
nérunt ad portam férream, quæ 
ducit ad civitátem: quæ ultro 
apérta est eis. Et exeúntes 
processérunt vicum unum: et 
contínuo discéssit Angelus ab eo. 
Et Petrus ad se revérsus, dixit: 
Nunc scio vere, quia misit 
Dóminus Angelum suum, et 
erípuit me de manu Heródis et 
de omni exspectatióne plebis 
Judæórum. 
 geg 

GRADUALE (Ps. 44, 17-18) Con-
stítues eos príncipes super om-
nem terram: mémores erunt nó-
minis tui, Dómine. V. Pro pátri-
bus tuis nati sunt tibi fílii: propté-
rea pópuli confitebúntur tibi. 
Allelúja, allelúja. V. (Matth. 16, 
18) Tu est Petrus, et super hanc 
petram ædificábo Ecclésiam 
meam. Alleúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Matthǽum (16, 13-19). 
In illo témpore: Venit Jesus in 
partes Cæsaréæ Philíppi, et inter-
rogábat discípulos suos, dicens: 
Quem dicunt hómines esse Fíli-
um hóminis? At illi dixérunt: Alii 
Joánnem Baptístam, álii autem 
Elíam, álii vero Jeremíam, aut u-
num ex Prophétis. Dicit illis Je-
sus: Vos autem quem me esse dí-
citis? Respóndens Simon Petrus, 
dixit: Tu es Christus, Fílius Dei 
vivi. Respóndens autem Jesus, 
dixit ei: Beátus es, Simon Bar Jo-
na: quia caro et sánguis non reve-
lávit tibi, sed Pater meus, qui in 
cælis est. Et ego dico tibi, quia tu 
es Petrus, et super hanc petram 
ædificábo Ecclésiam meam, et
portæ ínferi non prævalébunt ad-
vérsus eam. Et tibi dabo claves 
regni cælórum. Et quodcúmque 
ligáveris super terram, erit ligá-
tum et in cælis: et quodcúmque 
sólveris super terram, erit solú-
tum et in cælis.        Et dicitur Credo. 

Na příhodě, vylíčené v dnešním 
Čtení, můžeme pozorovati, že Bůh je 
stále se svou Církví a že proti jeho 
vůli jí nikdo nemůže škoditi. On však 
dovede její útrapy proměnit v radost 
věčnou, zhusta i časnou. 


