
 

INTROITUS (Ps. 104, 43) Edúxit 
Dóminus pópulum suum in 
exsultatióne, allelúja: et eléctos 
suos in lætítia, allelúja, allelúja. 
(Ps. ibid. 1) Confitémini Dómino 
et invocáte nomen ejus: annunti-
áte inter gentes ópera ejus. V. 
Glória Patri. 
 
ORATIO – Concéde, quǽsumus, 
omnípotens Deus: ut qui festa 
paschália venerándo égimus, per 
hæc contíngere ad gáudia ætérna 
mereámur. Per Dóminum 
nostrum.  
 
LÉCTIO Epístolæ b. Petri 
Apóstoli (1, c. 2, 1-10). 
Caríssimi: Deponéntes ígitur om-
nem malítiam, et omnem dolum, 
et simulatiónes, et invídias, et 
omnes detractiónes, sicut modo 
géniti infántes, rationábile, sine 
dolo lac concupíscite: ut in eo 
crescátis in salútem: si tamen 
gustástis, quóniam dulcis est Dó-
minus. Ad quem accédentes lápi-
dem vivum, ab homínibus qui-
dem reprobátum, a Deo autem 
eléctum et honorificátum: et ipsi 
tamquam lápides vivi superædi-
ficámini, domus spirituális, sa-
cerdótium sanctum, offérre spiri-
tuáles hóstias, acceptábiles Deo 
per Jesum Christum. Propter 
quod cóntinet Scriptúra: Ecce, 
pono in Sion lápidem summum 
 

INTROITUS (Žalm 104, 43) Vy-
vedl Pán svůj lid za jásotu, 
aleluja, a vyvolené své za radosti, 
aleluja, aleluja. (Ž. tamt. 1) Ve-
lebte Hospodina a vzývejte jeho 
jméno, zvěstujte mezi národy 
jeho díla. V. Sláva Otci i Synu i 
Duchu Svatému. 
 
MODLITBA – Uděl, prosíme, 
všemohoucí Bože, abychom, kteří 
jsme s úctou konali velikonoční 
slavnosti, skrze ně si zasloužili 
dojíti radostí věčných. Skrze 
Pána. 
 
ČTENÍ z 1. listu sv. Apoštola 
Petra (2, 1-10). 
Nejmilejší! Odložíce veškerou 
zlobu a všecku lesť i pokrytství a 
závist a všecko utrhání, jakožto 
dítky novorozené požadujte 
mléka duchovního, čistého, 
abyste jím vyrostli ke spáse, ježto 
jste okusili, jak líbezný jest Pán. 
K němu přistupujíce, kameni to 
živému, jenž byl od lidí zavržen, 
od Boha však vyvolen a poctěn, 
také sami jako kamení živé se na 
něm vzděláváte v dům ducho-
vní, v kněžstvo svaté, abyste 
podávali duchovní oběti 
příjemné Bohu skrze Ježíše 
Krista. Proto v Písmě stojí: Hle, já 
položím na Sionu kámen úhelný, 
vyvolený, ctěný, a kdo v něj 
uvěří, nebude zahanben. Vám 
 

GŘíká se Věřím. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 117, 26-27) Po-
žehnaný, jenž přichází ve jménu 
Páně. Žehnáme vás z domu 
Hospodinova. Pán jest Bůh a 
zazářil nad námi, aleluja, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Uděl, pro-
síme, Pane, abychom si pro tato 
velikonoční tajemství povždy 
blahopřáli, aby neustálé působe-
ní našeho vykoupení bylo nám 
příčinou ustavičné radosti. Skrze 
Pána Ježíše Krista. 
 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Gal. 3, 27) Všichni, 
kteří jste v Kristu pokřtěni, Krista 
jste oblékli, aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Posíleni jsouce 
darem svého vykoupení, 
prosíme, Pane, aby se touto 
pomocí věčné spásy pravá víra 
stále množila. Skrze Pána našeho 
Ježíše Krista. 

a mórtuis resúrgere.               Credo. 

 
OFFERTORIUM (Ps. 117) Be-
nedíctus, qui venit in nómine 
Dómini: benedíximus vobis de 
domo Dómini: Deus Dóminus, et 
illúxit nobis, allelúja, allelúja. 
 
SECRETA – Concéde, quǽsu-
mus, Dómine, semper nos per 
hæc mystéria paschália gratulári: 
ut contínua nostræ reparatiónis 
operátio perpétuæ nobis fiat 
causa lætítiæ. Per Dóminum 
Jesum Christum. 
 
Preface a Communicantes velikonoční.B 
 
COMMUNIO (Gal. 3, 27) Omnes, 
qui in Christo baptizáti estis, 
Christum induístis, allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Redempti-
ónis nostræ múnere vegetáti, 
quǽsumus, Dómine: ut, hoc 
perpétuæ salútis auxílio, fides 
semper vera profíciat. Per 
Dóminum Jesum Christum. 

Sobota velikonoční – In albis 
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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 † Pokračování 
sv. Evangelia podle Jana  
(20, 1-9). 
Za onoho času v první den týdne 
přišla Maria Magdalena ráno 
k hrobu, když ještě bylo tma, a 
uzřela kámen od hrobu 
odvalený. I běžela a přišla 
k Šimonu Petrovi a k jinému 
učedníku, kterého miloval Ježíš, 
a řekla jim: Vzali Pána z hrobu a 
nevíme, kam ho položili. Vyšel 
tedy Petr i ten druhý učedník a 
šli k hrobu. Běželi pak oba spolu, 
ale ten druhý učedník běžel 
napřed, rychleji než Petr, a přišel 
ke hrobu první a nachýliv se 
uzřel prostěradla ležeti, ale 
nevešel. Tu přišel Šimon Petr jda 
za ním a vešel do hrobu, i uzřel 
prostěradla ležeti a roušku, 
kteráž byla na hlavě jeho, ležeti 
nikoliv s prostěradly, nýbrž 
svinutou na jednom místě. 
Potom tedy vešel tam i ten 
učedník, který byl přišel první ke 
hrobu, a uzřel i uvěřil; neboť 
ještě nerozuměli Písmu, že musí 
z mrtvých vstáti. 
 
 

Vám tedy, kteří věříte, jest ctí, 
těm však, kteří nevěří, jest 
kamenem, který stavitelé zavrhli; 
právě ten stal se kamenem 
úhelným, a to kamenem nárazu a 
skalou pádu; oni narážejí, slovu 
nevěříce; k tomu též jsou ustano-
veni. Vy však jste rodem 
vyvoleným, královským kněž-
stvem, národem svatým, lidem 
vlastnickým, abyste zvěstovali 
slávu toho, jenž z temnosti vás 
povolal ku podivnému světlu 
svému, kteří jste někdy byli ne 
lidem, nyní však jste lidem 
Božím, kteří jste někdy byli bez 
milosrdenství, nyní však jste 
milosrdenství došli. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 117, 24) 
Totoť jest den, jejž učinil 
Hospodin; radujme a vesel-me se 
v něm. Aleluja. V. (Ž. 112, 1) 
Chvalte, dítky, Pána, chvalte 
jméno Hospodinovo. 
 
SEKVENCE – Oběti Velkonoc 
chvály křesťané nechať vzdají. 
Beránek spasil ovce; Kristus 
nevinný s Otcem hříšné lidstvo 
opět v míru spojil. 
Smrt a život soubojem utkaly se 
podivným; kníže žití zemřev, 
vládne živý. 
Řekni nám, Marie, cos viděla na 
cestě? 
V skále hrob Krista živého a 
slávu zřela jsem vzkříšeného. 
Anděly svědčící, roušku, šaty 
 
 

angulárem, eléctum, pretiósum: 
et qui credíderit in eum, non con-
fundétur. Vobis ígitur honor cre-
déntibus: non credéntibus autem 
lapis, quem reprobavérunt ædifi-
cántes, hic factus est in caput án-
guli, et lapis offensiónis, et petra 
scándali his, qui offéndunt verbo, 
nec credunt in quo et pósiti sunt. 
Vos autem genus eléctum, regále 
sacerdótium, gens sancta, pópu-
lus acquisitiónis: ut virtútes an-
nuntiétis ejus, qui de ténebris vos 
vocávit in admirábile lumen su-
um. Qui aliquándo non pópulus, 
nunc autem pópulus Dei: qui non 
consecúti misericórdiam, nunc 
autem misericórdiam consecúti. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 117, 24) 
Hæc dies, quam fecit Dominus: 
exsultémus et lætémur in ea. 
Allelúja. V. (Psalm. 112, 1) 
Laudáte, púeri, Dóminum, 
laudáte nomen Dómini. 
 
SEQUÉNTIA – Víctimæ pascháli 
laudes ímmolent Christiáni. 
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. Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (20, 1-9). 
In illo témpore: Una sábbati, Ma-
ría Magdaléne venit mane, cum 
adhuc ténebræ essent, ad monu-
méntum: et vidit lápidem sublá-
tum a monuménto. Cucúrrit er-
go, et venit ad Simónem Petrum, 
et ad álium discípulum, quem a-
mábat Jesus, et dicit illis: Tulé-
runt Dóminum de monuménto, 
et nescímus, ubi posuérunt eum. 
Exiit ergo Petrus et ille álius dis-
cípulus, et venérunt ad monu-
méntum. Currébant autem duo 
simul, et ille álius discípulus 
præcucúrrit cítius Petro, et venit 
primus ad monuméntum. Et cum 
se inclinásset, vidit pósita linteá-
mina, non tamen introívit. Venit 
ergo Simon Petrus sequens eum, 
et introívit in monuméntum, et 
vidit linteámina pósita, et sudári-
um, quod fúerat super caput e-
jus, non cum linteamínibus pósi-
tum, sed separátim involútum in 
unum locus. Tunc ergo introívit 
et ille discípulus, qui vénerat pri-
mus ad monuméntum: et vidit et 
crédidit: nondum enim sciébant 
Scriptúram, quia oportébat eum 
 


