
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTROITUS (Ps. 26, 7, 8 et 9) 
Exáudi, Dómine, vocem me-
am, qua clamávi ad te, allelú-
ja: tibi dixit cor meum, quæsí-
vi vultum tuum, vultum tu-
um, Dómine, requíram: ne 
avértas fáciem tuam a me, al-
lelúja, allelúja. (Ps. ib. 1) Dó-
minus illuminátio mea et sa-
lus mea: quem timébo? V. 
Glória Patri, et Fílio. 
 
ORATIO – Omnípotens sem-
pitérne Deus: fac nos tibi 
semper et devótam gérere vo-
luntátem: et majestáti tuæ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP (Ž. 26, 7, 8 a 9) Vy-
slyš, Pane, hlas můj, kterým 
volám k tobě, aleluja. K tobě 
mluví srdce mé, hledám tvář 
tvou. Po tváři té budu, Pane, 
pátrati; neodvracej tváře své 
ode mne, aleluja, aleluja. (Ž. 
tamt. 1) Pán jest světlo mé a 
spása má, koho bych se měl 
báti? V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Všemohoucí 
věčný Bože, učiň, abychom 
tobě povždy i oddanou proje-
vovali vůli i sloužili tvé 

K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 17, 12-13 a 
15) Otče, když jsem byl 
s nimi, chránil jsem těch, 
které jsi mi dal, aleluja. Nyní 
však jdu k tobě; neprosím, 
abys je vzal ze světa, ale abys 
je chránil od zlého, aleluja, 
aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Nasyceni 
jsouce, Pane, dary svatými, 
prosíme, dej, abychom v u-
stavičném díkůčinění setrva-
li. Skrze Pána našeho Ježíše 
Krista, Syna tvého, jenž 
s tebou žije a kraluje. 
 

COMMUNIO (Joann. 17, 12, 
13 et 15) Pater, cum essem 
cum eis, ego servábam eos, 
quos dedísti mihi, allelúja: 
nunc autem ad te vénio: non 
rogo, ut tollas eos de mundo, 
sed ut serves eos a malo, 
allelúja, allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Repléti, 
Dómine, munéribus sacris: 
da, quǽsumus; ut in gratiá-
rum semper actióne maneá-
mus. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Fílium 
tuum. 
 

Neděle po Nanebevstoupení Páně 

Teď už sídlí náš Vykupitel v Nebi. Chceme-li jeho tvář uzříti, musíme své 
pohledy odvrátiti od země a světa. K nebi se musíme obraceti ve všech 
svých útrapách, neboť tam sídlí naše Spása a Světlo našich duší. –
Vyprosme si na oslaveném Kristu milost věrnosti k jeho příkazům, jež 
nám zde na světě zanechal jako drahocenné dědictví! – Tato neděle 
nazývala se původně růžová – dominica de rosa. Bohoslužby byly konány 
v ten den v Sancta Maria rotunda, v bývalém Pantheonu Aggripově. 
Papež sám konal bohoslužby a v kázání oznámil lidu blížící se svátky 
svadodušní. Aby jeho slovům byla dodána větší názornost, byly z otvoru 
v kopuli sypány na lid růžové lístky, které měly znamenat milosti Ducha 
Svatého. – Mešní formulář je naplněn myšlenkami na blízké svátky 
svatodušní. 
Epištola: Nejněžnějším odkazem Kristovým jsou jeho neustálé pobídky 
k prokazování Lásky – Bohu v modlitbě, bližnímu v pokorné službě.  
Evangelium: Vykupitel neslíbil lidstvu Ráj na zemi a svým nejvěrnějším 
přdpovídá pronásledování. Tato předpověď má nás povzbuditi k důvěře 
v Boha, jenž o všem už předem ví a dovede všecko zlo svým vyvoleným 
obrátiti v dobro. Abychom v těchto zkouškách vytrvali, sešle Ducha 
Svatého, jenž nám dosvědčí Božství Ježíše Krista. 
 

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



 

(15, 26-27 a 16, 1-4).  
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Když přij-
de Utěšitel, kterého já pošlu 
vám od Otce, Duch pravdy, 
jenž vychází od Otce, ten 
bude svědčiti o mně; avšak i 
vy budete svědčiti, neboť jste 
se mnou od počátku. Toto 
mluvil jsem vám, abyste se 
nepohoršili. Z náboženské 
obce své vyloučí vás, ano 
přichází hodina, že každý, 
kdo vás zabije, bude se 
domnívati, že by tím Bohu 
sloužil. A to vám učiní, po-
něvadž nepoznali Otce ani 
mne. Ale tyto věci mluvil 
jsem vám, abyste, když přijde 
hodina jejich, rozpomenuli 
se, že jsem to vám pověděl. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Žalm 46, 6)
Vstoupil Bůh za plesání a Pán 
za zvuku polnic, aleluja. 
 
 
TICHÁ MODLITBA – Oběti 
neposkvrněné, Pane, nechť 
nás očistí a našim duším do-
dají svěžest nebeské milosti. 
Skrze Pána našeho Ježíše Kri-
sta, Syna tvého. 
 
 

velebnosti čistým srdcem. 
Skrze Pána našeho. 
 
ČTENÍ z 1. listu sv. Petra 
Apoštola (4, 7-11). 
Nejmilejší! Buďte opatrni a 
bděte na modlitbách. Předem 
mějte vytrvalou lásku k sobě 
vespolek, neboť láska 
přikrývá množství hříchů; 
buďte pohostinští jedni 
k druhým bez reptání. 
Posluhujte si vespolek každý 
podle milosti, kterou byl 
obdržel, jakožto dobří 
správcové rozličné milosti 
Boží; mluví-li kdo, mluv jako 
slova Boží; přisluhuje-li kdo, 
přisluhuj jako z moci, kterou 
Bůh uděluje, aby ve všem byl 
oslaven Bůh skrze Ježíše 
Krista, Pána našeho. 
 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 46, 9)
Kraluje Pán nade všemi 
národy; Bůh sedí na trůnu 
svém svatém. Aleluja. V. (Jan 
14, 18) Nezanechám vás 
sirotky; jdu a přijdu k vám a 
radovati se bude vaše srdce. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia podle Jana 

sincéro corde servíre. Per Dó-
minum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Petri 
Apóstoli (1, c. 4, 7-11). 
Caríssimi: Estóte prudéntes et 
vigiláte in oratiónibus. Ante 
ómnia autem mútuam in vo-
bismetípsis caritátem contí-
nuam habéntes: quia cáritas 
óperit multitúdinem peccató-
rum. Hospitáles ínvicem sine 
murmuratióne: unusquísque, 
sicut accépit grátiam, in altér-
utrum illam administrántes, 
sicut boni dispensatóres mul-
tifórmis grátiæ Dei. Si quis ló-
Quitur, quasi sermónes Dei: 
si quis minístrat, tamquam ex 
virtúte, quam adminístrat 
Deus: ut in ómnibus honorifi-
cétur Deus per Jesum Chris-
tum, Dóminum nostrum. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 46, 9)
Regnávit Dóminus super 
omnes gentes: Deus sedet 
super sedem sanctam suam. 
Allelúja. V. (J. 14) Non vos 
relínquam órphanos: vado, et 
vénio ad vos, et gaudébit cor 
vestrum. Allelúja 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 

Joánnem (15, 26-27 et 16, 1-4). 
In illo témpore: Dixit Jesus 
discípulis suis: Cum vénerit 
Paráclitus, quem ego mittam 
vobis a Patre, Spíritum veri-
tátis, qui a Patre procédit, ille 
testimónium perhibébit de 
me: et vos testimónium per-
hibébitis, quia ab inítio me-
cum estis. Hæc locútus sum 
vobis, ut non sandalizémini. 
Absque synagógis fácient 
vos: sed venit hora, ut omnis, 
qui intérficit vos, arbitrétur 
obséquium se præstáre Deo. 
Et hæc fácient vobis, quia non 
novérunt Patrem neque me. 
Sed hæc locútus sum vobis: 
ut, cum vénerit hora eórum,
reminiscámini, quia ego dixi 
vobis. 
 
OFFERTORIUM (Ps. 46, 6)
Ascéndit Deus in jubilatióne, 
et Dóminus in voce tubæ, 
allelúja. 
 
SECRETA – Sacrifícia nos, 
Dómine, immaculáta purífi-
cent: et méntibus nostris su-
pérnæ grátiæ dent vigórem. 
Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum. 
 
 
Preface o Nanebevstoupení Páně. 


