
 

INTROITUS (Psalm. 77, 53) E-
dúxit eos Dóminus in spe, al-
lelúja: et inimícos eórum opé-
ruit mare, allelúja, allelúja, al-
lelúja. (Ps. ib. 1) Atténdite, 
pópule meus, legem meam: 
inclináte aurem vestram in 
verba oris mei. V. Glória Pat-
ri, et Fílio, et Spirítui Sancto. 
 
ORATIO – Omnípotens sem-
pitérne Deus, qui paschále sa-
craméntum in reconciliatiónis 
humánæ fœdere contulísti: 
da méntibus nostris; ut, quod 
professióne celbrámus, imité-
mur efféctu. Per Dóminum. 
 
LÉCTIO Epístolæ beáti Petri 
Apóstoli (1, c. 3, 18-22). 
Caríssimi: Christus semel pro 
peccátis nostris mórtuus est, 
justus pro injústis, ut nos of-
férret Deo, mortificátus qui-
dem carne, vivificátus autem 
spíritu. In quo et his, qui in 
cárcere erant, spirítibus véni-
ens prædicávit: qui incréduli 
fúerant aliquándo, quando 
exspectábant Dei patiéntiam 
in diébus Noë, cum fabricaré-
tur arca, in qua pauci, id est 
octo ánimæ salvæ factæ sunt 
 

 

VSTUP (Ž. 77, 53) Hospodin 
je vyvedl plny naděje, aleluja; 
nepřátele jejich pokrylo moře, 
aleluja, aleluja, aleluja. (Ž. 
tamt. 1) Dej pozor, lide můj, 
na můj zákon; nakloňte ucha 
svého k slovům mých úst. V. 
Sláva Otci i Synu i Duchu 
Svatému. 
 
MODLITBA – Všemohoucí, 
věčný Bože, jenž jsi velikono-
ční svátost ustanovil za ú-
mluvy smíru s lidstvem, dej 
našim duším, abychom to, co 
vyznáváme slavením, napo-
dobili činy. Skrze Pána. 
 
ČTENÍ z prvního listu sv. 
Petra Apoštola (3, 18-22). 
Nejmilejší! Kristus zemřel 
jednou za hříchy naše, spra-
vedlivý za nespravedlivé, 
aby nás přivedl k Bohu, byv 
usmrcen sice podle těla, ale 
obživen podle ducha. V něm 
přišed hlásal také těm 
duchům, kteří byli v žaláři; ti 
někdy byli nevěřící, když 
božská shovívavost čekala ve 
dnech Noemových za stavby 
korábu, ve kterém bylo zach-
ráněno několik, to jest osm o- 
 

věčným zákonem, aleluja, 
aleluja, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Us-
mířen, prosíme, Pane, přijmi 
obětní dary, které přinášíme i 
na odčinění hříchů znovu-
zrozených i na uspíšení 
nebeské pomoci. Skrze Pána 
našeho Ježíše Krista. 
 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Matouš 28,  
18-19) Dána jest mi všeliká 
moc na nebi i na zemi, 
aleluja; jdouce, učte vše- 
cky národy, křtíce je ve 
jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého, aleluja, aleluja, 
aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Shlédni, 
prosíme, Pane, na svůj národ, 
a ježto jsi jej ráčil obnoviti 
tajemstvími věčnými, i od 
časných vin jej milostivě 
rozhřeš. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

diem, allelúja, allelúja, 
allelúja. 
 
SECRETA – Hóstias, quǽsu-
mus, Dómine, placátus assú-
me: quas et pro renatórum 
expiatióne peccáti deférimus, 
et pro acceleratióne cæléstis 
auxílii. Per Dominum nost-
rum Jesum Christum. 
 
Preface a Communicantes velikonoční.B 
 
COMMUNIO (Matth. 28, 18-
19) Data est mihi omnis po-
téstas in cælo et in terra, alle-
lúja: eúntes, docéte omnes 
gentes, baptizántes eos in nó-
mine Patris, et Fílii, et Spíri-
tus Sancti, allelúja, allelúja, 
allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Réspi-
ce, quǽsumus, Dómine, pó-
pulum tuum: et, quem ætér-
nis dignátus es renováre my-
stériis, a temporálibus culpis 
dignánter absólve. Per 
Dóminum. 

Pátek velikonoční 
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ležící. 
Vstal Kristus, moje naděje; 
předejde vás do Galileje. 
Věříme o Kristu Pánu, že 
vstal zmrtvých vpravdě. Dej, 
vítězný Králi, smilování! 
Amen. Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračová-
ní sv. Evangelia pode Matou-
še (28, 16-20). 
Za onoho času jedenáct 
učedníků odešlo do Galilee 
na horu, kam Ježíš byl jim 
uložil, a uzřevše ho klaněli se 
mu; někteří však pochy-
bovali. I přistoupil Ježíš a 
mluvil k nim: Dána jest mi 
veškerá moc na nebi i na 
zemi. Jdouce tedy, učte 
všecky národy, křtíce je ve 
jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého, učíce je zachovávati 
všecko, co jsem přikázal vám; 
a aj, já jsem s vámi po všecky 
dni až do skonání světa. 

G Říká se Věřím 

 
OBĚTOVÁNÍ (2. Mojž. 12, 14) 
Tento den budiž vám 
pamětný, aleluja; jako 
slavnost zasvěcenou Pánu 
budete jej slaviti ve svých 
pokoleních. Tento den budiž 
 
 

sob skrze vodu. Ta voda i vás 
nyní v tom, co předobrazova-
la, zachraňuje ve křtu, jenž 
není odložením nečistoty tě-
lesné, nýbrž vyžádáním do-
brého svědomí na Bohu, a to 
skrze vzkříšení Ježíše Krista, 
jenž jest na pravici Boží. 
 
STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 117) 
Totoť jest den, jejž učinil 
Hospodin; radujme se a 
veselme se v něm. V. 
Požehnaný, jenž přichází ve 
jménu Hospodinově. Bůh je 
pánem, zastkvěl se nad námi. 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 95, 10) 
Řekněte pohanům, že Pán 
kraluje s dřeva kříže. 
 
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  
 
 

per aquam. Quod et vos nunc 
símilis formæ salvos facit 
baptísma: non carnis deposí-
tio sórdium, sed consciéntiæ 
bonæ interrogátio in Deum 
per resurrectiónem Jesu 
Christi, Dómini nostri, qui est 
in déxtera Dei. 
 
GRADUALE (Ps. 117, 24 et 
26-27) Hæc dies, quam fecit 
Dóminus: exsultémus, et 
lætémur in ea. V. Benedíctus, 
qui venit in nómine Dómini: 
Deus Dóminus, et illúxit 
nobis. 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 95) 
Dícite in géntibus: quia 
Dóminus regnávit a ligno. 
 
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 
Matthǽum (28, 16-20). 
In illo témpore: Undecim dis-
cípuli abiérunt in Galilǽam, 
in montem, ubi costitúerat il-
lis Jesus. Et vidéntes eum a-
doravérunt: quidam autem 
dubitavérunt. Et accédens Je-
sus locútus eis, dicens: Data 
est mihi omnis potéstas in 
cælo et in terra. Eúntes ergo, 
baptizántes eos in nómine 
Patris, et Fílii, et Spíritus San-
cti: docéntes eos serváre óm-
nia, quæcúmque mandávi 
vobis. Et ecce, ego vobíscum 
sum ómnibus diébus usque 
ad consummatiónem sǽculi. 
 
OFFERTORIUM (Exod. 12, 
14) Erit vobis hæc dies 
memoriális, allelúja: et diem 
festum celebrábitis solémnem 
Dómino in progénies vestras: 
legítimum sempitérnum 
 
 


