
 

INTROITUS (Ps. 138, 18 et 5-
6) Resurréxi, et adhuc tecum 
sum, allelúja: posuísti super 
me manum tuam, allelúja: 
mirábilis facta est sciéntia 
tua, allelúja, allelúja. (Ps. ib. 1-
2) Dómine, probásti me et 
cognovísti me: tu cognovísti 
sessiónem meam et resurre-
ctiónem meam. V. Glória Pat-
ri, et Fílio, et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in princípio. 
 
ORATIO – Deus, qui hodi-
érna die per Unigénitum 
tuum æternitátis nobis 
áditum, devícta morte, rese-
rásti: vota nostra, quæ præ-
veniéndo aspíras, étiam 
adjuvándo proséquere. Per 
eúndem Dóminum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Pauli 
Apóstoli ad Cor. (1, c. 5). 
Fratres: Expurgáte vetus fer-
méntum, ut sitis nova noc-
spérsio, sicut estis ázymi. 
Etenim Pascha nostrum 
immolátus est Christus. 
Itaque epulémur: non in 
ferménto véteri, neque in 
ferménto malítiæ, et nequí-
tiæ: sed in ázymis sinceritátis  

VSTUP (Ž. 138, 18 a 5-6) Vstal 
jsem a jsem teď s tebou, 
aleluja. Vztáhl jsi nade mnou 
svou ruku, aleluja; podi-
vuhodné jest vědění tvé, 
aleluja, aleluja. (Žalm tamt. 1-
2) Hospodine, ty mne zpy-
tuješ a znáš mne; ty znáš mé 
ulehnutí i vzkříšení mé. V. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
svatému, jakož bylo na po-
čátku, i nyní i vždycky. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi 
nám dnešního dne skrze 
Jednorozeného svého po 
přemožení smrti bránu věč-
nosti otevřel, prosby naše, 
které předem vnukáš, rovněž 
svou pomocí provázej. Skrze 
téhož Pána. 
 
ČTENÍ z 1. Listu sv. Pavla ke 
Korintským (5, 7-8). 
Bratři! Vyčisťte kvas starý, 
abyste byli těstem novým, 
jelikož jste nekvašení. Vždyť i 
náš beránek velikonoční Kris-
tus jest obětován. Proto slav-
me hody nikoliv s kvasem 
starým, ani s kvasem špatno-
sti a nešlechetnosti, nýbrž 
s nekvašenými chleby upří-

prosíme, Pane, modlitby 
svého lidu s podanými obět-
ními dary, aby, velikonoč-
ními posvěceny tajemstvími, 
tvou mocí nám sloužily za 
lék pro věčnost. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista, Syna 
tvého, jenž s tebou žije a 
kraluje. 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (1. Kor. 5, 7-8)
Beránek náš velikonoční Kris-
tus jest obětován, aleluja; pro-
to slavme hody s nekvašený-
mi chleby upřímnosti a prav-
dy, aleluja, aleluja, aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Ducha své 
lásky nám, Pane, vlej a všech-
ny, jež jsi velikonočními svá-
tostmi nasytil, svou dobroti-
vostí svornými učiň. Skrze 
Pána našeho Ježíše Krista, 
Syna tvého… v jednotě téhož 
Ducha Svatého. 

mus, Dómine, preces pópuli 
tui cum oblatiónibus hostiá-
rum: ut paschálibus initiáta 
mystériis, ad æternitátis no-
bis medélam, te operánte, 
profíciant. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum, 
Fílium tuum: Qui tecum vivit 
et regnat. 
 
COMMUNIO (1. Cor. 5, 7-8)
Pascha nostrum immolátus 
est Christus, allelúja: ítaque 
epulémur in ázymis sin-
ceritátis et veritátis, allelúja, 
allelúja, allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Spíri-
tum nobis, Dómine, tuæ cari-
tátis infúnde: ut, quos sacra-
méntis paschálibus satiásti, 
tua fácias pietáte concórdes. 
Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum… in unitáte 
ejúsdem Spíritus Sancti. 

Hod Boží velikonoční 



 

EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Marka 
(16, 1-7). 
Za onoho času Maria Magda-
lena a Maria matka Jakubova 
a Salome nakoupily vonných 
věcí, aby přijdouce pomazaly 
Ježíše. A záhy zrána v první 
den po sobotě přišly ke 
hrobu, když slunce již vyšlo. I 
pravily k sobě vespolek: Kdo 
nám odvalí kámen od vcho-
du hrobu? A pohlédše uzřely, 
že kámen je odvalen. Byl 
skutečně velmi veliký. A ve-
šedše do hrobu, uzřely mlá-
dence, an sedí po pravé str-
aně oděn rouchem bílým; i 
ulekly se. On pak jim řekl: 
Nebojte se; hledáte Ježíše
Nazaretského, ukřižovaného; 
vstal, není zde. Hle, místo, 
kde jej byli položili. Ale jděte 
a povězte učedníkům jeho i 
Petrovi: Předejde vás do 
Galilee; tam ho uvidíte, jakož 
vám byl pověděl. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 75, 9-10)
Země se zachvěla a ztichla, 
když Bůh povstal k soudu, 
aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi,
p 

mnosti a pravdy. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 117, 24 
a 1) Tentoť jest den, jejž učinil 
Hospodin: plesejme a raduj-
me se v něm. V. Oslavujte 
Hospodina, neboť jest dobro-
tiv, neboť na věky trvá jeho 
milosrdenství. 
Aleluja, aleluja. V. (1. Kor.)
Beránek náš velikonoční Kris-
tus jest obětován. 
 
SEKVENCE – Oběti Velko-
noc chvály křesťané nechať 
vzdají. 
Beránek spasil ovce; Kristus 
nevinný s Otcem hříšné lid-
stvo opět v míru spojil. 
Smrt a život soubojem utkaly 
se podivným; kníže žití zem-
řev, vládne živý. 
Řekni nám, Marie, cos viděla 
na cestě? 
V skále hrob Krista živého a 
slávu zřela jsem vzkříšeného. 
Anděly svědčící, roušku, šaty 
ležící. 
Vstal Kristus, moje naděje; 
předejde vás do Galileje. 
Věříme o Kristu Pánu, že 
vstal zmrtvých vpravdě. Dej, 
vítězný Králi, smilování! 
Amen. Aleluja. 
 

et veritátis. 
 
GRADUALE (Ps. 117, 24 et 1)
Hæc dies, quam fecit Dómi-
nus: exsultémus et lætémur 
in ea. V. Confitémini Dómi-
no, quóniam bonus, quóniam 
in sǽculum misericórdia  
ejus. 
Allelúja. Allelúja. V. (1. Cor. 
5, 7) Pascha nostrum immolá-
tus est Christus. 
 
SEQUÉNTIA – Víctimæ pas-
cháli laudes ímmolent Chri-
stiáni. 
Agnus redémit oves: Christus 
ínnocens Patri reconciliávit 
peccatóres. 
Mors et vita duéllo conflixére 
mirándo: dux vitæ mórtuus 
regnat vivus. 
Dic nobis, María, quid vidísti 
via? 
Sepúlcrum Christi vivéntis: et 
glóriam vidi resurgéntis. 
Angélicos testes, sudárium et 
vestes. 
Surréxit Christus, spes mea: 
præcédet vos in Galilǽam. 
Scimus Christum surrexísse a 
mórtuis vere: tu nobis, victor 
Rex, miserére. Amen. Alle-
lúja. 

EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Marcum (16, 1-7). 
In illo témpore: María Mag-
daléne et María Jacóbit et Sa-
lóme emérunt arómata, ut 
veniéntes úngerent Jesum. Et 
valde mane una sabbatórum, 
véniunt ad monuméntum, 
orto jam sole. Et dicébant ad 
ínvicem: Quis revólvet nobis 
lápidem ab óstio monuménti? 
Et respiciéntes vidérunt revo-
lútum lápidem. Erat quippe 
magnus valde. Et introëúntes 
in monuméntum vidérunt jú-
venem sedéntem in dextris, 
coopértum stola cándida, et 
obstupuérunt. Qui dicit illis: 
Nolíte expavéscere: Jesum 
quǽritis Nazarénum, crucifí-
xum: surréxit, non est hic, 
ecce locus, ubi posuérunt 
eum. Sed ite, dícite discípulis 
ejus et Petro, quia præcédet 
vos in Galilǽam: ibi eum 
vidébitis, sicut dixit vobis. 
 
OFFERTORIUM (Psalm. 75, 9-
10) Terra trémuit, et quiévit, 
dům resúrgeret in judício 
Deus, allelúja. 
 
SECRETA – Súscipe, quǽsu-
mu 


