
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Act. 1, 11) Viri 
Galilǽi, quid admirámini 
aspiciéntes in cælum? 
Allelúja: quemádmodum 
vidístis eum ascendéntem in 
cælum, ita véniet, allelúja, 
allelúja, allelúja. (Ps. 46, 2)
Omnes gentes, pláudite 
mánibus: jubiláte Deo in voce 
exsultatiónis. V. Glória. 
 
ORATIO – Concéde quǽsu-
mus, omnípotens Deus: ut, 
qui hodiérna die Unigénitum 
tuum, Redemptórem nos-
trum, ac cælos ascendísse cré-
dimus; ipsi quoque mente in 
cæléstibus habitémus. Per 
eúndem Dóminum. 
 
LÉCTIO Actuum Apostoló-
rum (1, 1-11). 
Primum quidem sermóne feci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Skut. 1, 11) Muži 
galilejští, proč hledíte 
s úžasem do nebe? Aleluja. 
Jak jste ho viděli vstupovati 
na nebe, tak přijde, aleluja, 
aleluja, aleluja. (Ž. 46, 2)
Tleskejte rukama, všichni 
národové; plesejte nad 
Bohem s jásáním. V. Sláva 
Otci i Synu i Duchu. 
 
MODLITBA – Popřej, pro-
síme, všemohoucí Bože, aby-
chom, kteří věříme, že 
dnešního dne Jednorozený 
tvůj, Vykupitel náš, na ne-
besa vstoupil, sami také 
myslí v nebesích dleli. Skrze 
téhož Pána našeho. 
 
ČTENÍ ze Skutků Apoš-
tolských (1, 1-11). 
První knihu složil jsem,

jestliže by co jedovatého pili, 
neuškodí jim; na nemocné 
budou ruce vzkládati, a ti se 
uzdraví. A když Pán Ježíš byl 
k nim domluvil, vzat jest do 
nebe a usedl po pravici Boží; 
oni pak vyšedše kázali všude, 
a Pán jim pomáhal a 
potvrzoval slova jejich 
zázraky, které potom násle-
dovaly. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi, 
Pane, dary, které přinášíme 
pro slavné Nanebevstoupení 
Syna tvého, a popřej milosti-
vě, abychom od časných ne-
bezpečí byli vysvobozeni a 
života věčného došli. Skrze 
téhož Pána. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 67, 33 a 34)
Prozpěvujte Pánu, jenž 
vstoupil na nebesa nebes 
směrem k Východu, aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Uděl nám, 
prosíme, všemohoucí a milo-
srdný Bože, abychom, co 
jsme pod viditelnými tajem-
stvími přijali za pokrm, i 
dosáhli neviditelným účin-
kem. Skrze Pána. 
 

quéntur novis: serpéntes tol-
lent: et si mortíferum quid bí-
berint, non eis nocébit: super 
ægros manus impónent, et 
bene habébunt. Et Dóminus 
quidem Jesus, postquam lo-
cútus est eis, assúmptus est in 
cælum, et sedet a dextris Dei. 
Illi autem profécti, prædica-
vérunt ubíque, Dómino coo-
peránte et sermónem confir-
mánte, sequéntibus signis. 
 
SECRETA – Súscipe, Dómine, 
múnera, quæ pro Fílii tui 
gloriósa Ascensióne de-
férimus: et concéde propítius; 
ut a præséntibus perículis 
liberémur, et ad vitam 
perveniámus ætérnam. Per 
eúndem Dominum. 
 
 
COMMUNIO (Ps. 67, 33-34)
Psállite Dómino, qui ascéndit 
super cælos cælórum ad 
Oriéntem, allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Præsta 
nobis, quǽsumus, omnípo-
tens et miséricors Deus: ut, 
quæ visibílibus mystériis su-
ménda percépimus, invisíbili 
consequámur efféctu. Per 
Dóminum nostrum. 
 

Nanebevstoupení Páně 

Preface a Communicantes vlastní. 

Nanebevstoupením korunoval Kristus svůj boholidský život na světě. Vyšel od 
svého Otce, aby se nám učinil ve všem podobným a sňal s nás odsouzení, které 
na nás uvalili naši prarodičové. Svým umučením a svou smrtí zničil dluhopis, 
jímž jsme byli zapsáni peklu. Ukázal nám svým životem, čím jsme povinni 
Bohu a jak mu máme sloužiti. Svým zmrtvýchvstáním nám dokázal, že jest 
pravý Bůh. Po skončeném díle odchází opět ke svému Otci. Ještě jednou se 
objeví, ale pak zasedne k Soudu, jehož rozsudky budou po celou věčnost 
platiti. Ti, kdo mu uvěrili a podle jeho slov žili, budou s ním po celou věčnost 
kralovati v nekonečné blaženosti. Ti, kdo jím povrhli, budou po celou věčnost 
zavrženi a budou mučiti sami sebe v pekle. Pro co se rozhodneme? Radujme se 
s Církví svatou, která dnes jásá nad triumfálním vstupem svého Božského 
Chotě do Nebe, a upřeme na toto místo blaženosti svou mysl a své srdce! 



 

když se tam ubíral, aj, dva 
muži stáli u nich v rouše 
bílém a řekli: Muží galilejští, 
proč stojíte a hledíce do nebe? 
Ten Ježíš, který vzaz jest od 
vás do nebe, přijde tak, jak 
jste ho viděli do nebe jíti. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 46, 6)
Vstoupil Bůh za plesání, Pán 
zvuku polnic. Aleluja. V. (Ž. 
67, 18-19) Pán přichází ze 
Sinaje do svatyně, vstupuje 
na výsost a vede s sebou 
zajetí jako zajatce. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní svatého Evangelia podle 
Marka (16, 14-20). 
Za onoho času ukázal se Ježíš 
jedenácti učedníkům, když 
byli za stolem, a vytýkal jim 
nevěru jejich a tvrdost srdce, 
že nevěřili těm, kteří jej byli 
viděli zmrtvých vstalého. A 
řekl jim: Jdouce do veškerého 
světa, kažte Evangelium 
všemu stvoření. Kdo uvěří a 
pokřtěn bude, spasen bude; 
kdo však neuvěří, bude 
zavržen. Těch pak, kteří 
uvěří, budou následovati tyto 
divy: ve jménu mém budou 
zlé duchy vymítati, novými 
jazyky mluviti, hady bráti a 

Theofile, o všech těch věcech, 
které Ježíš činil a učil od 
počátku až do dne, ve kterém 
byl vzat do nebe, dav příkaz 
skrze Ducha Svatého 
Apoštolům, jež byl vyvolil a
jimž se také ukázal živý po 
svém utrpení mnoha důkazy, 
zjevuje se jim po čtyřicet dní 
a mluvě o království božím. 
A když s nimi jedl, poručil 
jim, aby neodcházeli z Jer-
usalema, nýbrž aby očekávali 
zaslíbení Otcovo, kteréž 
(pravil) slyšeli jste z úst 
mých; neboť Jan křtil vodou, 
vy však budete pokřtěni 
Duchem Svatým po dnech 
nemnohých. I tázali se ho ti, 
kteří se byli shromáždili, 
řkouce: Pane, v tomto-li čase 
obnovíš království pro 
Israele? Ale on řekl jim: 
Nepřísluší vám znáti časy 
neb chvíle, které Otec usta-
novil mocí sobě vlastní, avšak 
obdržíte sílu, když na vás 
sestoupí Duch Svatý, a
budete mi svědky v Jerusa-
lemě a po všem Judsku i 
Samařsku a až do končin 
země. A to pověděv, byl 
vyzdvižen před jejich zraky, 
a oblak vzal jej s očí jejich. A 
jak hleděli upřeně do nebe,

de ómnibus, o Theóphile, qu-
æ cœpit Jesus fácere et docére 
usque in diem, qua, præcípi-
ens Apóstolis per Spíritum 
Sanctum, quos elégit, assúm-
ptus est: quibus et prǽbuit 
seípsum vivum post passió-
nem suam in multis argu-
méntis, per dies quadragínta 
appárens eis et loquens de re-
gno Dei. Et convéscens, præ-
cépit eis, ab Jerosólymis ne 
discéderent, sed exspectárent 
promissiónem Patris, quam 
audístis (inquit) per os me-
um: quia Joánnes quidem 
baptizávit aqua, vos autem 
baptizabímini Spíritu Sancto 
non post multos hos dies. Igi-
tur qui convénerant, interro-
gábant eum, dicéntes: Dómi-
ne, si in témpore vel momén-
ta, quæ Pater pósuit in sua 
potestáte: sed accipiétis virtú-
tem superveniéntis Spíritus 
Sancti in vos, et éritis mihi te-
stes in Jerúsalem et in omni 
Judǽa et Samaría et usque ad 
últimum terræ. Et cum hæc 
dixísset, vidéntibus illis, ele-
vátus est, et nubes suscépit 
eum ab óculis eórum. Cum-
que intueréntur in cælum én-
tem illum, ecce, duo viri asti-
térunt juxta illos in véstibus 

albis, qui et dixérunt: Viri Ga-
lilǽi, quid statis aspiciéntes 
in cælum? Hic Jesus, qui as-
súmptus est a vobis in cæ-
lum, sic véniet, quemádmo-
dum vidístis eum eúntem im 
cælum. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Ps 46, 6)
Ascéndit Deus in jubilatióne, 
et Dóminus in voce tubæ. 
Allelúja. V. (Ps. 67, 18-19)
Dóminus in Sina in sancto, 
ascéndens in altum, captíam 
duxit captiitátem. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Marcum (16, 14-20). 
In illo témpore: Recumbénti-
bus úndecim discípulis, ap-
páruit illis Jesus: et exprobrá-
vit incredulitátem eórum et 
durítiam cordis; quia iis, qui 
víderant eum resurrexísse, 
non credidérunt. Et dixit eis: 
Eúntes in mundum univér-
sum, prædicáte Evangélium 
omni creatúræ. Qui credíderit 
et baptizátus fúerit, salvus 
erit: qui vero non credidérit, 
nocdemnábitur. Signa autem 
eos, qui credíderint, hæc se-
quéntur: In nómine meo dæ-
mónia ejícient: linguis lo-


