
 

INTROITUS (1. Petr. 2, 2) Quasi 
modo géniti infántes, allelúja: 
rationábiles, sine dolo lac 
concupíscite, allelúja, allelúja, 
allelúja. (Ps. 80, 2) Exsultáte Deo, 
adjutóri nostro: jubiláte Deo 
Jacob. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Præsta, quǽsumus, 
omnípotens Deus: ut, qui paschá-
lia festa perégimus, hæc, te lar-
giénte, móribus et vita teneámus. 
Per Dóminum nostrum. 
 
LÉCTIO Epístolæ b. Joánnis 
Apóstoli (1, c. 5, 4-10).             
Caríssimi: Omne, quod natum est 
ex Deo, vincit mundum: et hæc 
est victória, quæ vincit mundum, 
fides nostra. Quis est, qui vincit 
mundum, nisi qui credit, quóni-
am Jesus est Fílius Dei? Hic est, 
qui venit per aquam, et sángui-
nem, Jesus Christus: non in aqua 
solum, sed in aqua et sánguine. 
Et Spíritus est, qui testificátur, 
quóniam Christus est véritas. 
Quóniam tres sunt, qui testimó-
nium dant in cælo: Pater, Ver-
bum, et Spíritus Sanctus: et hi 
tres unum sunt. Et tres sunt, qui 
testimónium dant in terra: Spíri-
tus, et aqua, et sanguis: et hi tres 
unum sunt. Si testimónium hó-
minum accípimus, testimónium 
Dei majus est: quóniam hoc est 
testimónium Dei, quod majus est:
ga 

VSTUP (1. Petr 2, 2) Jakožto dítky 
novorozené, aleluja, požadujte 
čistého mléka duchovního, 
aleluja, aleluja, aleluja. (Ž. 80, 2)
Plesejte Bohu, pomocníku 
našemu; jásejte Bohu Jakubovu. 
V. Sláva Otci i Synu. 
 
MODLITBA – Uděl, prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom, kteří 
jsme slavnosti velikonoční doko-
nali, tvou štědrostí je v mravech 
a v životě zachovali. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z prvního listu sv. Jana 
Apoštola (5, 4-10). 
Nejmilejší! Všecko, co se zrodilo 
z Boha, přemáhá svět, a tj. 
vítězství, které přemáhá svět, 
víra naše. Kdo jest však, jenž 
přemáhá svět, leč ten, kdo věří, 
že Ježíš jest Syn Boží? To jest ten,  
jenž přišel skrze vodu a krev, 
Ježíš Kristus, ne pouze vodou, 
nýbrž vodou a krví. Také Duch je 
to, jenž vydává svědectví, že 
Kristus jest pravda. Jsou zajisté 
tři, kteří vydávají svědectví   
nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý,   
a tito tři jedno jsou; a tři jsou, 
kteří vydávají svědectví na   
zemi: Duch a voda a krev,            
a tito tři jedno jsou. Přijí-
máme-li svědectví lidské, 
svědectví Boží jest větší, neboť 
toto jest svědectví Boží, 
které jest větší, že vydal 
svedagaeg 

hřebů, aleluja; a nebuď ne-
věřícím, nýbrž věřícím, aleluja, 
aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Prosíme, Pane, 
Bože náš, abys nejsvětější 
tajemství, která jsi na ochranu 
znovuzrození našeho ustanovil, 
lékem pro nás učinil nyní i
v budoucnu. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista, Syna tvého, jenž 
s tebou žije. 

clavórum, allelúja: et noli esse 
incrédulus, sed fidélis, allelúja, 
allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO - Quǽsumus, 
Dómine, Deus noster: ut 
sacrosáncta mystéria, quæ pro 
reparatiónis nostræ munímine 
contulísti: et præsens nobis 
remédium esse fácias, et 
futúrum. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 
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žím-li ruky své v jeho bok, 
neuvěřím. A po osmi dnech byli 
učedníci jeho opět uvnitř a 
Tomáš s nimi. Tu přišel Ježíš 
zavřenými dveřmi a postaviv se 
mezi ně řekl: Pokoj vám. Potom 
dí Tomášovi: Vlož prst svůj sem 
a viz ruce mé a vztáhni ruku 
svou a vpusť v bok můj; a 
nebudiž nevěřící, nýbrž věřící. 
Tomáš odpověděl a řekl jemu: 
Pán můj a Bůh můj! Řekl mu 
Ježíš: Že jsi mě uviděl, Tomáši, 
uvěřil jsi; blahoslavení, kteří 
neviděli, a uvěřili. A mnoho 
jiných divů činil Ježíš před svými 
učedníky, které nejsou psány 
v této knize. Tyto však jsou 
napsány, abyste uvěřili, že Ježíš 
jest Kristus, Syn Boží, a abyste 
věříce měli život věčný ve jménu 
jeho. 
 
 
OBĚTOVÁNÍ (Matouš 28, 2, 5, 6)
Anděl Páně sestoupil s nebe a 
řekl ženám: Ten, jehož hledáte, 
vstal, jakož byl řekl, aleluja.  
 
TICHÁ MODLITBA – Přijmi, 
prosíme, Pane, dary jásající 
Církve; a ježto jsi jí poskytl 
příčinu takového veselí, dej také 
okusiti ovoce věčné radosti. 
Skrze Pána našeho. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Jan 20, 27)
Vpusť ruku svou a seznej místa 
fag 

svědectví o Synu svém. Kdo věří 
v Syna Božího, má svědectví Boží 
v sobě. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Matouš 28, 7)
V den vzkříšení svého, praví Pán, 
předejdu vás do Galileje. Aleluja. 
V. (Jan 20, 26) Po osmi dnech 
přišel Ježíš zavřenými dveřmi, 
postavil se uprostřed učedníků 
svých a pravil: Pokoj vám. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
sv. Evangelia podle Jana (20, 19-
31). 
Za onoho času, když byl večer 
toho dne, prvního to v týdnu, a 
pro strach před Židy dveře byly 
zavřeny tam, kde byli učedníci 
shromážděni, Ježíš přišel a 
postavil se uprostřed a řekl jim: 
Pokoj vám. A to pověděv, ukázal 
jim ruce i bok. I zaradovali se 
učedníci spatřivše Pána. Tu řekl 
jim opět: Pokoj vám; jako mě 
poslal Otec, i já posílám vás. A to 
pověděv dechl na ně a řekl jim: 
Přijměte Ducha Svatého; kterým 
odpustíte hříchy, odpouštějí se 
jim, a kterým zadržíte, zadrženy 
jsou. Tomáš však, jeden ze 
dvanácti, který slove Blíženec, 
nebyl s nimi, když přišel Ježíš. 
Tedy druzí učedníci řekli jemu: 
Viděli jsme Pána. Ale on řekl jim: 
Neuzřím-li v rukou jeho rány 
hřebův a nevpustím-li prstu 
svého na místo hřebův a nevlo-
žím 

quóniam testificátus est de Fílio 
suo. Qui credit in Fílium Dei, ha-
bet testimónium Dei in se. 
 
Allelúja, allelúja. V (Matth. 28, 7)
In die resurrectiónis meæ, dicit 
Dóminus, præcédam vos in 
Galilǽam. Allelúja. V. (Joann. 20, 
26) Post dies octo, jánuis clausis, 
stetit Jesus in médio discipu-
lórum suórum, et dixi: Pax vobis. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (20, 19-31).  
In illo témpore: Cum sero esset 
die illo, una sabbatórum, et fores 
essent clausæ, ubi erant discípuli 
congregáti protper metum Judæ-
órum: venit Jesus, et stetit in mé-
dio, et dixit eis: Pax vobis. Et cum 
hoc dixísset, osténdit eis manus
et latus. Gavísi sunt ergo discípu-
li, viso Dómino. Dixit ergo eis íte-
rum: Pax vobis. Sicut misit me 
Pater, et ego mitto vos. Hæc cum 
dixísset, insufflávit, et dixit eis: 
Accípite Spíritum Sanctum: quo-
rum remiséritis peccáta, remit-
túntur eis; et quorum retinuéritis, 
reténta sunt. Thomas autem unus 
ex duódecim, qui dícitu Dídy-
mus, non erat cum eis, quando 
venit Jesus. Dixérunt ergo ei álii 
discípuli: Vídimus Dóminum. Ille 
autem dixit eis: Nisi vídero in 
mánibus ejus fixúram clavórum, 
et mittam dígitum meum in lo-
gag 

cum clavórum, et mittam manum 
meam in latus ejus, non credam. 
Et post dies octo, íterum erant 
discípuli ejus intus, et Thomas 
cum eis. Venit Jesus, jánuis clau-
sis, et stetit in médio, et dixit: Pax 
vobis. Deínde dicit Thomæ: Infer 
dígitum tuum huc et vide manus 
meas, et affer manum tuam et 
mitte in latus meum: et noli esse 
incrédulus, sed fidélis. Respóndit 
Thomas et dixit ei: Dóminum 
meus et Deus meus. Dixit ei Je-
sus. Quia vidísti me, Thoma, cre-
didísti: beáti, qui non vidérunt, et 
credidérunt. Multa quidem te 
ália signa fecit Jesus in conspéctu 
discipulórum suórum, quæ non 
sunt scripta in libro hoc. Hæc au-
tem scripta sunt, ut credátis, quia 
Jesus est Christus, Fílium Dei: et 
ut credéntes, vitam habeátis in 
nómine ejus. 
 
OFFERTORIUM (Matth. 28) An-
gelus Dómini descéndit de cælo, 
et dixit muliéribus: Quem quǽri-
tis, surréxit, sicut dixit, allelúja. 
 
SECRETA – Súscipe múnera, 
Dómine, quǽsumus, exsultántis 
Ecclésiæ: et cui causam tanti 
gáudii præstitísti, perpétuæ 
fructum concéde lætítiæ. Per 
Dóminum. 
 
 
COMMUNIO (Joann. 20, 27) Mit-
te manum tuam, et cognósce loca
ca 

Preface velikonoční. 


