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3. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
2. třída – barva bílá

Introitus – vstupní antifona Žalm 65, 1-2

IUBILATE Deo, omnis terra, 
alle lúia: psalmum dícite 
nómini eius, allelúia: date 
gló ri am  laudi eius, allelúia, 

allelúia, allelúia. Ps. ibid., 3 Díci-
te Deo, quam terribília sunt ópe-
ra tua, Dómine! in multitúdine 
virtútis tuæ mentiéntur tibi ini-
míci tui.  Glória Patri.

Jásejte Bohu celá země, ale luja; 
opěvujte jeho jméno žalmy, ale-
luja; vzdejte slávu jeho chvále, 
aleluja, aleluja, aleluja. Žalm 65, 
3 Řekněte Bohu, jak podivu-
hodná jsou tvá díla, Pane! Pro 
nezměrnost tvé moci se ti koří 
nepřátelé.  Sláva Otci.

Deus, qui errántibus, ut in 
viam possint redíre iustítiæ, 

veritátis tuæ lumen osténdis: da 
cunctis, qui christiána professi-
óne censéntur, et illa respúere, 
quæ huic inimíca sunt nómini; 
et ea, quæ sunt apta, sectári. Per 
Dóminum.

Bože, jenž chybujícím zjevuješ 
světlo své pravdy, aby se moh-
li vrátit na cestu spravedlnosti, 
dopřej všem, kteří se hlásí ke 
křesťanskému vyznání, aby za-
vrhovali to, co je tomuto jménu 
nepřátelské a následovali to, co 
se s  ním shoduje. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

Oratio – vstupní modlitba

Od dnešního dne se náš pohled upíná dopředu. Evangelium pojednává 
o rozloučení Ježíše se jeho učedníky. Ať už jde o dny před jeho ukřižová-
ním, nanebevstoupením nebo druhým příchodem, z pohledu věčnosti je 
pozemský čas jen „malou chvílí“. Všechny těžkosti života jsou jako porodní 
bolesti pro Věčnost a radosti tohoto světa vyblednou ve srovnání s nezvra-
titelnou radostí v naší nebeské vlasti. Ježíš řekl: „Ve světě budete mít souže-
ní. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět!“ (Jan 16, 33)

My křesťané jsme na zemi jako cizinci a poutníci, a proto zachováváme 
moudrou zdrženlivost v příklonu k věcem toho světa, abychom nebyli 
nakaženi jeho duchem. Přesto nemusíme smutní. Právě naopak! Sv. Pa-
vel s rozhodností sobě vlastní v dnešním čtení učí, abychom sice odolávali 
svodům světa, ale přesto se podřizovali jeho uspořádání i jeho světským 
představitelům. Obzvláště poslední tři věty dnešního čtení jsou náročné, 
ale současně přinášející radost pro ty, kteří jsou schopni to pochopit. Proto 
chválíme Boha slovy dnešní introitu, který hovoří o velikonoční radosti, 
a před celým světem se svobodou dětí Boží dosvědčujeme, že je dobré být 
křesťanem. 
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Léctio Epístolæ beáti Petri Após-
toli. Caríssimi: Obsecro vos  

tamquam ádvenas et peregrínos 
abstinére vos a carnálibus desi-
dériis, quæ mílitant advérsus 
ánimam, conversatiónem ves-
tram inter gentes habéntes bo-
nam: ut in eo, quod detréctant de 
vobis tamquam de malefactóri-
bus, ex bonis opéribus vos consi-
derántes, glorí&cent Deum in die 
visitatiónis. Subiécti ígitur estóte 
omni humánæ creatúræ pro-
pter Deum: sive regi, quasi præ-
cellénti: sive dúcibus, tamquam 
ab eo missis ad vindíctam male-
factórum, laudem  vero bonó-
rum: quia sic est volúntas Dei, 
ut benefaciéntes obmutés cere fa-
ciátis imprudéntium hóminum 
ignorántiam: quasi líberi, et non 
quasi velámen habéntes malítiæ 
libertátem, sed sicut servi Dei. 
Omnes honoráte: fraternitátem 
dilígite: Deum timéte: regem ho-
nori&cáte. Servi, súbditi estóte in 
omni timóre dóminis, non tan-
tum bonis et modéstis, sed étiam 
dýscolis. Hæc est enim grátia: in 
Christo Iesu, Dómino nostro.

Čtení listu sv. apoštola Petra. Mi-
lovaní, jako cizince a přistěho-
valce vás napomínám: zdržujte 
se tělesných žádostí, protože ony 
bojují proti duši. Veďte mezi po-
hany vzorný život. Oni sice o vás 
mluví jako o špatných lidech, ale 
když budou pozorovat, že konáte 
dobro, budou velebit Boha v den 
navštívení. Kvůli Pánu se podři-
zujte každému lidskému zřízení: 
ať už je to král jako svrchovaný 
vládce, nebo místodržitelé, kte-
ří jsou od něho posíláni trestat 
zločince a vyznamenávat ty, kdo 
jednají správně. Vždyť tak to 
chce Bůh, abyste svým dobrým 
chováním umlčovali nevědo-
most nerozumných lidí. Jednejte 
jako lidé svobodní, a ne jako lidé, 
kteří svobodou zakrývají svou 
špatnost, ale chovejte se jako 
Boží služebníci. Všechny ctěte, 
bratry milujte, Boha se bojte, 
krále mějte v úctě. Vy, kdo slou-
žíte, poslouchejte s všemožnou 
povinnou úctou své pány, a to 
nejen dobré a mírné, ale i tvrdé. 
Neboť to je milost v Kristu Ježíši, 
našem Pánu.

Lectio – čtení 1 Petr 2, 11-19

Aleluja
Allelúia, allelúia.  Ps. 110, 9 
Red emptiónem misit Dóminus 
pópulo suo. Allelúia.  Luc. 24, 46  
Opor tébat pati Christum, et re-
súrgere a mórtuis: et ita intráre 
in glóriam suam. Allelúia.

Aleluja, aleluja.  Žalm  110,  9 
Hospodin seslal vykoupení 
svému lidu. Aleluja.  Lk 24, 46 
Bylo třeba, aby Kristus trpěl 
a vstal z mrtvých a  tak vešel do 
své slávy. Aleluja.
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Sequéntia sancti Evangé-
lii se cúndum Ioánnem. 

In illo tém pore: Dixit Iesus dis-
cípulis suis: Módicum, et iam 
non vidébitis me: et íterum mó-
dicum, et vidébitis me: quia vado 
ad Patrem. Dixérunt ergo ex dis-
cípulis eius ad ínvicem: Quid est 
hoc, quod dicit nobis: Módicum, 
et non vidébitis me: et íterum 
módicum, et vidébitis me, et 
quia vado ad Patrem? Dicébant 
ergo: Quid est hoc, quod dicit: 
Módicum? nescímus, quid lóqu-
itur. Cognóvit autem Iesus, quia 
volébant eum interrogáre, et di-
xit eis: De hoc quǽritis inter vos, 
quia dixi: Módicum, et non vidé-
bitis me: et íterum módicum, et 
vidébitis me. Amen, amen, dico 
vobis: quia plorábitis et (ébitis 
vos, mundus autem gaudébit: 
vos autem contristabímini, sed 
tristítia vestra vertétur in gáudi-
um. Múlier cum parit, tristítiam 
habet, quia venit hora eius: cum 
autem pepérerit púerum, iam 
non méminit pressúræ propter 
gáudium, quia natus est homo 
in mundum. Et vos ígitur nunc 

Pokračování sv. Evangelia podle 
Jana. Za onoho času řekl Ježíš 
svým učedníkům: »Jen malou 
chvíli a už mě nespatříte a opět 
za malou chvíli mě uvidíte, neboť 
jdu k Otci.« Někteří z jeho učed-
níků se navzájem ptali: »Co to 
má znamenat, co nám říká: 'Za-
krátko mě nespatříte a opět za-
krátko mě uvidíte' a 'Odcházím 
k Otci'?« Říkali: »Co to má zna-
menat, co říká: 'Zakrátko'? Neví-
me, co mluví.« Ježíš poznal, že se 
ho chtějí tázat, a proto jim řekl: 
»O tom se mezi sebou dohaduje-
te, že jsem řekl: 'Zakrátko mě ne-
spatříte a opět zakrátko mě uvi-
díte'? Amen, amen, pravím vám: 
Vy budete plakat a naříkat, svět 
se však bude radovat. Vy budete 
sice zarmouceni, ale váš zármu-
tek se obrátí v radost. Žena, když 
rodí, má zármutek, protože při-
šla její hodina. Když však porodí 
dítě, nemyslí už na bolesti pro 
radost, že přišel na svět člověk. 
Tak i vy nyní máte zármutek. Ale 
zase vás uvidím a  vaše srdce se 
bude radovat, a vaši radost vám 
nikdo nevezme.

Evangelium Jan 16, 16-22

O8ertorium – antifona k obětování Žalm 145, 2

Lauda, ánima mea, Dóminum: 
laudábo Dóminum in vita mea: 
psallam Deo meo, quámdiu ero, 
allelúia. 

Veleb, duše má Hospodin, budu 
chválit Pána ve svém životě, osla-
vovat svého Boha, dokud budu, 
aleluja.

quidem tristítiam habétis, íterum autem vidébo vos, et gaudébit cor 
vestrum: et gáudium ves trum nemo tollet a vobis.             

Credo.
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His nobis, Dómine, mystéri-
is conferátur, quo, terréna 

desidéria mitigántes, discámus 
amáre cæléstia. Per Dóminum.

Secreta – tichá modlitba

Těmito tajemstvími, nechť se 
nám, Pane, dostane, čím bychom 
usměrňovali pozemské žádosti 
a  učili se milovat věci nebeské. 
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Preface velikonoční

Communio – antifona k přijímání Jan 16, 16

Módicum, et non vidébitis me, 
allelúia: íterum módicum, et vi-
débitis me, quia vado ad Patrem, 
allelúia, allelúia.

Jen malou chvíli a už mě ne-
spatříte, aleluja, a opět za ma-
lou chvíli mě uvidíte, neboť jdu 
k Otci, aleluja, aleluja.

Prosíme, Pane, nechť nás obnoví 
svátosti, které jsme přijali, jako 
pokrm pro duši, tak také jako 
pomoc pro tělo. Skrze našeho 
Pána Ježíše Krista.

Postcommunio – modlitba po přijímání

Sacraménta quæ súmpsimus, 
quǽ sumus, Dómine: et spiri-

tuálibus nos instáurent aliméntis, 
et corporálibus tueántur au xíliis. 
Per Dóminum.


