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První nešpory



℣. Bo že, po spěš mi na

po moc. ℟. Slyš na še vo

lá

ní.






Slá va Ot ci i Sy nu i Du

chu sva té mu ja ko by la na počát ku

mimo dobu postní:


i ny

ní i vždyc ky

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

ja.

Hymnus Z Hvězdy vyšlo Slunce, hymnář,1 str. 17.
VII.d
1. ant.

ce




Král mí

lá ze

ru a po

ko



Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno
Hospodinovo!
Bud’ velebeno Hospodinovo
jméno * nyní i navěky!
Od východu slunce až na jeho
západ * bud’ chváleno Hospodinovo jméno!
–
1 Denní





Žalm 113

CH

je ob klo pen slá

vou,

mě tou ží spa třit je ho tvář.


        

VALTE ,

je









Povznesen je Hospodin nade
všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.
Kdo je jako Hospodin, náš
Bůh, † který trůní na výsosti * a
shlíží dolů na nebe i na zem?
–
Slabého zdvihá z prachu, * ze
smetiště povyšuje chudého,
aby ho posadil vedle knížat, *

modlitba církve. Hymny, Praha 1 1989, 2 2008.
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vedle knížat svého lidu.

Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet * jako št’astné
matce dětí.
–
VIII.G
2. ant.




Se

ry chle bě

sí

svůj

lá







na

ze

mi,



drobty chleba, * jeho mrazem tuhnou vody.
Posílá své slovo, a rozpouští
je, * poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.
–
Oznámil své slovo Jakubovi, *
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

ERUZALÉME ,

oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sió-

ne,
že zpevnil závory tvých bran, *
požehnal tvým synům v tobě.
Zjednal tvému území pokoj * a
sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi, *
rychle běží jeho slovo.
–
Dává sníh jako vlnu, * jíní sype
jako popel.
Shazuje své krupobití jako







Žalm 147-II (12-20)

VIII.G
3. ant.

kaz

ží je ho slo vo.



J

roz


Věč

né

Slo

vo,

Syn

Bo

ží,


zro ze ný z Ot ce pře de vše mi vě

ky, po ní žil sám se

be

První nešpory
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a stal se pro nás člo vě kem.









Flp 2, 6-11

K





Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, * nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, † vzal
na sebe přirozenost služebníka *
a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, † ponížil se a byl poslušný až k smr–
ti, * a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil *
RISTUS



a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno,
takže při Ježíšově jménu musí
pokleknout každé koleno * na nebi, na zemi i v podsvětí
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je
Pán.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Krátké čtení - z breviáře. (Gal 4, 4-5.)
IV
resp.




℟. Dnes po zná te, že při jde Pán *

a br zy u vi dí te


je ho slá

vu.

℣. On sám při

jde a spa

sí vás *


℟. a br zy u vi dí te je ho slá vu. Slá va Ot

i Du chu sva té mu.

ci i Sy

nu
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VIII.G
ant.



Až

vy jde

ce

slun

na

ne

bi,




spa tří te slá vu krá







le krá lů, kte ré ho O tec po slal na svět.



Lk 1, 46-55

V

ELEBÍ * má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, * nebot’ shlédl na svou
nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se
ho bojí.
–
Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí







pyšně.
Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.
–
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Prosby, Modlitba Páně a závěrečná modlitba - z breviáře.




℣. Pán s vá mi. ℟. I s te bou. ℣. Po žeh nej vás vše mo hou cí Bůh

O tec i Syn i Duch sva tý. ℟. A men.

Kompletář
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Není-li přítomen kněz nebo jáhen:









℣. Dej nám, Bo že, své po žeh ná ní, chraň nás vše ho zlé ho,

a do veď nás do ži vo ta věč né ho. ℟. A men.

Kompletář





℣. Bo že, po spěš mi na po moc. ℟. Slyš na še vo lá ní.


Slá

va

Ot

ci

i

Sy

nu

i

Du

chu

sva

té

mu


ja

ko

by

la

na

mimo dobu postní:

po čát ku

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

ja.

i

ny

ní

v době postní:

i

vždyc ky

a na vě ky vě ků. A men.

Hymnus Již se přiblížil čas noční, hymnář, str. 163.
II.D
1. ant.


Smi luj se na de mnou, Bo že, * a slyš mou pros bu.











Žalm 4

B

OŽE ,

zastánce mého práva,
vyslechni mě, když volám, †





tys mě v soužení vysvobodil, *
smiluj se nade mnou a slyš mou
prosbu!
–
Lidé, jak dlouho chcete mít ne-

8
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chápavé srdce? * Proč lpíte na
tom, co je marné, a proč se sháníte po lži?
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * Hospodin
vyslyší, když k němu zavolám. –
Třeste se a nehřešte, * na svých
ložích uvažujte ve svém srdci a
bud’te klidní!
Spravedlivé oběti přinášejte * a
důvěřujte v Hospodina!
–
Mnoho lidí říká: »Kdo nám uII.D
2. ant.


V noč ních ho







di nách * ve lebte Hos po dina.







Žalm 134

N

káže dobro?« * Hospodine, ukaž
nám svou jasnou tvář!
Do mého srdce jsi vložil větší
radost, * než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.
Usínám klidně, sotva si lehnu, * vždyt’ ty sám, Hospodine,
dáváš mi přebývat v bezpečí!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

UŽE ,

velebte Hospodina, *
všichni Hospodinovi služeb-

níci,
kteří sloužíte v Hospodinově
domě * v nočních hodinách.
Zvedněte ruce ke svatyni * a ve-



lebte Hospodina!
–
Požehnej ti Hospodin ze Siónu, * nebot’ on učinil nebe i zemi.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Krátké čtení - z breviáře. (Dt 6, 4-7.)
VI
resp.



 
℟. Bo že, v te be dů vě řu ji, *

do tvých ru


svě řu ji svůj ži vot. ℣. Ty mě ve deš a chrá níš, věr

kou



  
ný Bo že, *

Kompletář
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kou svě řu ji svůj ži

℟. do tvých ru

vot. Slá va Ot


ci i Sy nu

i Du chu sva té mu.

III.a
ant.



  

O pat ruj

   


nás,

Bo

že,



když





bdí

me, *



  
a by chom bdě li s Kris tem, a o chra ňuj nás, když spí

me,

V době velikonoční:

 
A le

a by chom od po čí va li v po ko ji.









Lk 2, 29-32

N

můžeš, Pane, propustit
svého služebníka * podle
svého slova v pokoji,
nebot’ moje oči uviděly tvou
spásu, * kterou jsi připravil pro
YNÍ





lu ja.







všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, * a
k slávě tvého izraelského lidu. –
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Závěrečná modlitba - z breviáře.
Dej nám, Bože, pokojnou noc, a posiluj nás, at’ vytrváme v dobrém až
do konce.
O. Amen.
Závěrečná mariánská antifona - hymnář, str. 363nn.
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Invitatorium

Invitatorium
Klade se před ranní chvály nebo před modlitbu se čtením podle toho,
kterou z těchto částí denní modlitba začíná. Na začátku této hodinky se
pak vynechává verš Bože, pospěš mi na pomoc.



℣. Pa ne, o tev ři mé rty, ℟. a má ús ta tě bu dou chvá lit.

VI.F
ant.





Kris tus se nám



na



Žalm 95

P

OJ ĎME ,

jásejme Hospodinu, *
oslavujme Skálu své spásy,
předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme!
–
Nebot’ veliký Bůh je Hospodin *
a veliký Král nade všemi bohy.
V jeho ruce jsou hlubiny země *
a jemu patří výšiny hor.
Jeho je moře, vždyt’ on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho
ruce.
–
Pojd’me, padněme, klaňme se, *
poklekněme před svým tvůrcem,
Hospodinem!
Nebot’ on je náš Bůh * a my
jsme lid, který pase, stádce vede-

ro dil: pojď me, kla něj me se!









né jeho rukou.
–
Kéž byste dnes uposlechli jeho
hlasu: † »Nezatvrzujte svá srdce
jako v Meribě, * jako tehdy v Masse na poušti,
kde mě dráždili vaši otcové, *
zkoušeli mě, ač viděli mé činy. –
Čtyřicet let mi bylo protivné
ono pokolení; † řekl jsem: Je to
lid, který bloudí v srdci, * nepoznali mé cesty.
Proto jsem přísahal ve svém
hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!«
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Modlitba se čtením
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Modlitba se čtením
Pokud modlitba se čtením není první modlitbou dne:




℣. Bo že, po spěš mi na po moc. ℟. Slyš na še vo lá ní.


Slá

va

Ot

ci

i

Sy

nu

i

Du

chu

sva

té

mu


ja

ko

by

la

na

mimo dobu postní:

po čát ku

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

ja.

i

ny

ní

v době postní:

i

vždyc ky

a na vě ky vě ků. A men.

Hymnus Věčný Syn jednorozený - hymnář, str. 18.
VIII.G
1. ant.




Pán mi

kl:

ře

Ty

můj

jsi





Syn,

já jsem tě dnes zplo dil.









Žalm 2

P

se pohané bouří, * proč
národy strojí marné plány?
Pozdvihují se pozemští králové † a vladaři se spolu umlouvají * proti Hospodinu a jeho Pomazanému.
»Rozlámejme jejich okovy * a
RO Č







odhod’me jejich pouta!«
–
Směje se ten, který na nebesích
trůní, * jsou Pánu k smíchu.
Potom k nim rozhorlen mluví, *
děsí je svým hněvem;
»Já jsem přece ustanovil svého
krále * na Siónu, na své svaté hoře!«
–
Vyhlásím Hospodinovo rozhod-

12

Modlitba se čtením

nutí, † Pán mi řekl: »Ty jsi můj
syn, * já jsem tě dnes zplodil.
Požádej mě, a dám ti v majetek národy, * do vlastnictví končiny země.
Můžeš je roztlouci železným
prutem, * jako hliněnou nádobu
je můžeš rozbít.«
–
Nuže, králové, pochopte! *
Dejte si říci, vladaři země!
V bázni se podrobte HospodiVII.a
2. ant.



nu, * s chvěním ho poslouchejte,
aby se nerozhněval k vaší
zhoubě, * protože jeho hněv se
roznítí rychle.
Blaze všem, * kdo se k němu uchylují!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Slun ce spra ve dl nos ti vy

a zá

chá zí

  

ří

ce lému svě tu.


        





Žalm 19-A (2-7)

N

vypravují o Boží slávě * a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu, *
noc noci sděluje poučení.
–
Není to slovo a nejsou to řeči, *
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol, * až na konec světa jejich slova.
–
Tam
rozestřel
stan
pro
EBESA











slunce, † které vychází jako ženich ze své svatební komnaty, *
jásá jako rek, když se do běhu
dává.
Na jednom okraji nebe vychází † a obíhá až na jeho druhý
okraj, * nic se nemůže skrýt před
jeho žárem.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Modlitba se čtením

VIII.G
3. ant.






Krá sou vy





ni káš nad lid ské sy



Žalm 45

S

mi překypuje radostnými slovy, † přednáším králi svou báseň, * rydlem zručného
písaře je můj jazyk.
–
Krásou vynikáš nad lidské syny, † půvab se rozlévá po tvých
rtech, * proto ti Bůh požehnal navěky.
–
Svůj bok si, hrdino, přepásej
mečem, * svou nádherou a vznešeností!
Vyprav se do úspěšného boje za
pravdu a právo, * at’ tě proslaví
tvá pravice!
Šípy máš ostré, národy se ti
podrobují, * odvaha králových ne–
přátel klesá.
Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné
časy, * žezlo tvé vlády je žezlo nestranné!
Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, † proto tě Bůh,
tvůj Bůh pomazal * olejem radosti
před tvými druhy.
–
Myrhou, aloem, kassií voní
všechna tvá roucha, † blaží tě
zvuk strunných nástrojů * v paláci ze slonové kosti.
Vstříc ti vycházejí dcery králů, *
RDCE

13



ny.





po své pravici máš královnu, o–
zdobenou ofirským zlatem.
Slyš, dcero, pohled’ a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na
svůj otcovský dům!
Sám král touží po tvé kráse: *
vždyt’ je tvým pánem, před ním se
skloň!
Tyrský lid přichází s dary, * velmoži národa se ucházejí o tvou
přízeň.
–
V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem.
V barevném rouchu ji vedou ke
králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky.
Provázeny radostným jásotem *
vstupují v královský palác.
–
Místa tvých otců zaujmou tvoji
synové, * ustanovíš je za knížata
po celé zemi.
Chci tvé jméno připomínat
všem budoucím pokolením, *
proto tě národy oslaví na věčné
věky.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
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Modlitba se čtením

V. Slovo se stalo tělem, aleluja,
O. a přebývalo mezi námi, aleluja.
První čtení - z breviáře. (Iz 11, 1-10.)
VII
1. resp.




℟. Dnes se nám na

ro

dil


z Pan ny Ma ri

e

ne

Král

a by po

bes,

vo

lal


do ne bes ké ho krá lov ství: *

zblou di lé ho člo vě ka zpět


Zá stu py an dě lů se ra du jí, pro to že se lid stvu zje vi la

věč ná spá sa.


℣. Slá

va na vý sos tech Bo hu a na ze mi po koj li dem,

ne boť Bůh má v nich za lí be ní. * Zá stupy.

Druhé čtení - z breviáře. (Z kázání sv. Lva Velikého, PL 54, 190-193.)
II
2. resp.




℟. Dnes nám se stou pil z ne be pra vý po koj. *


Dnes se

ne

be roz zá

ři

lo

nad ce lou ze

mí.


℣. Dnes nám za

zá

řil o de dáv na při pra vo va ný den spá sy,

den věč né bla že nos ti. * Dnes ne be.

Modlitba se čtením
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Koná-li se vigilie, zpívají se následující kantika s antifonou a čte se
evangelium. Jinak se pokračuje rovnou chvalozpěvem Bože, tebe chválíme, str. 16.
VIII.G
ant.



Da jí mu jmé no E ma nu el, to zna me ná: Bůh s ná mi.









Iz 26, 1-4.7-9.12

P

město máme k spáse, *
Pán je opatřil hradbami a va-

EVNÉ

lem.
Otevřte brány, at’ vejde spravedlivý národ, * který střeží věrnost.
–
Jeho zásady jsou pevné, † zachováš mu pokoj, * nebot’ doufal
v tebe.
Doufejte v Hospodina navždy, *
nebot’ Hospodin je skála navěky.
–
Stezka spravedlivého je přímá, * spravedlivému rovnáš cestu.
Ano, čekáme na tebe, jak budeš
soudit, Hospodine, * tvé jméno a
vzpomínka na tebe jsou touhou
duše.
Svou duší po tobě toužím v noci, * ale i v duchu tě hledám svým
srdcem.
Až zazáří tvé rozsudky na
zemi, * naučí se spravedlnosti obyvatelé světa.
–







Hospodine, uděl nám pokoj, *
nebot’ i všechny naše skutky jsou
tvým dílem.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
Iz 40, 1-8

T

ĚŠTE ,

těšte můj národ, * praví
váš Bůh.
Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, † nebot’ je skončena
jeho špatnost, * odčiněna jeho nepravost,
vzal z Hospodinovy ruky *
dvojnásob za všechny své hříchy.
–
Hlas volá: »Na poušti připravte Hospodinovi cestu, * v pustině
urovnejte stezky našemu Bohu!
Každé údolí at’ se zvýší * a
každá hora a pahorek at’ se sníží!
Co je křivé, at’ se napřímí, * co
je drsné, at’ se narovná:
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Modlitba se čtením

Hospodinova velebnost se zjeví * a každé tělo společně uzří, že
mluvila Hospodinova ústa.«
–
Hlas praví: »Volej!« * Řekl jsem:
»Co mám volat?«
Každé tělo je tráva, * a všechna
jeho sláva jako polní květ.
Uschla tráva a opadal květ, †
když jej ovanul Hospodinův
dech. * Ano, trávou je lid.
Uschla tráva a opadal květ, *
slovo našeho Boha však trvá navěky.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

radujte se s ním, radujte se, *
všichni, kdo jste nad ním naříkali,
abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, * abyste pili
s rozkoší ze zdroje jeho slávy.
–
Nebot’ tak praví Hospodin: †
»Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, * jako rozvodněný potok
slávu národů.
Budete sát, ponesou vás na zádech * a na klíně vás budou laskat.
Jako matka utěšuje svého syna, † tak já vás potěším, *
v Jeruzalémě naleznete útěchu. –
Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, * jak tráva vypučí vaše kosti.«
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Iz 66, 10-14b

P

s Jeruzalémem, jásejte nad ním, * všichni, kdo
ho milujete,
LESEJTE

Evangelium - z breviáře. (J 20, 19-31.)




Bo

že, te be chvá

lí

me, * te be, Pa ne, ve le bí me.


Te be, věč ný Ot

če, o sla vu je ce lá ze mě. Všich ni an dě

lé,


che ru bo vé i se ra fo vé, všech ny moc né ne bes ké zá

stu py


bez u stá ní vo la jí:

Sva

tý,

Sva

tý,

Sva

tý,

Modlitba se čtením
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Pán, Bůh zá stu pů. Pl ná jsou ne be sa i ze mě tvé vzne še né slá vy.


O sla

vu

je tě sbor tvých a po što lů,

chvá lí

tě


vel ký po čet pro ro ků, vy dá vá o to bě svě dec tví zá stup mu čed ní ků;


a po ce lém svě tě vy zná vá tě tvá cír kev: ne sko na le ve

leb ný,


vše mo hou cí Ot če, úc ty hod ný Sy nu Bo

ží, pra vý a je di ný,


bož ský U tě ši

te li, Du chu sva

tý.

Kris te, Krá li slá vy,


tys od vě ků Syn Bo ha Ot ce;

a bys člo vě ka vy

kou pil,


stal ses člo vě kem a na ro dil ses z Pan ny; zlo mil jsi osten smr ti


a o te vřel vě ří cím ne be;

se díš po Ot co vě pra

vi ci


a máš ú čast na je ho slá vě.

Vě ří me, že při jdeš sou dit,


a pro to tě pro sí me: při spěj na po moc svým slu žeb ní kům,


vždyť jsi je vy kou pil svou pře dra hou kr ví; dej, ať

se ra du

jí


s tvý mi sva tý mi ve věč né slá

vě. * Za chraň, Pa ne, svůj lid
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Ranní chvály


a

žeh

nej své mu dě

dic

tví,

veď

ho


a stá le po

dej. Kaž dý den tě bu de me ve le bit

zve


a chvá lit tvé jmé no po všech ny vě ky. Po má hej nám i

dnes,


ať se ne do sta ne me do pod ru čí hří chu. Smi luj se nad ná mi, Pa

ne,


smi luj se nad ná mi.

Ať spo či ne na nás tvé mi lo sr den ství,

jak dou fá me v te be. Pa ne,

ať ne jsme za han be ni na

k to bě se u

vě

tí

ká

me,



ky.

Závěrečná modlitba - z breviáře.



℣. Do bro řeč me Pá

nu. ℟. Bo hu dí

ky.

Ranní chvály
Pokud ranní chvály nejsou první hodinkou dne:




℣. Bo že, po spěš mi na

po moc. ℟. Slyš na še vo

lá ní.


Slá va

Ot

ci

i

Sy nu

i

Du chu

sva

té mu

Ranní chvály
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ja

ko

by

la

mimo dobu postní:

na

po čát ku

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

i

ja.

ny

ní

i

v době postní:

vždyc ky

a na vě ky vě ků. A men.

Hymnus Dítě se nám narodilo - hymnář, str. 20.
VII.d
1. ant.




Ko ho jste, pas tý ři, u vi dě

li? Řek ně te nám:


ťát ko a zá stu py an

Kdo při šel na svět? Vi dě li jsme dě

kte ří chvá li li Bo ha. A le lu


        





Žalm 63, 2-9

B

OŽE ,

ty jsi můj Bůh, * snažně
tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne
po tobě mé tělo * jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, * abych viděl tvou moc a slávu.
Vždyt’ tvá milost je lepší než život, * mé rty tě budou chválit. –
Tak tě budu velebit ve svém životě, * v tvém jménu povznesu své
dlaně k modlitbě.
Má duše se bude sytit jak tu-

dě lů,

ja.











kem a morkem, * plesajícími rty
zajásají ústa,
kdykoli na tebe vzpomenu na
svém lůžku, * v nočních hodinách
budu na tebe myslet.
Nebot’ stal ses mým pomocníkem * a ve stínu tvých křídel jásám.
Má duše lne k tobě, * tvá pravice mě podpírá.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
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Ranní chvály

VIII.G
2. ant.



An děl ře kl pas tý řům: Zvěs tu ji vám ve li kou ra

dnes se vám na

ro





dil Spa si tel svě ta. A le





Dan 3-III (57-88)

V

díla Páně, velebte Pána, * chvalte a oslavujte ho
navěky.
Nebesa, velebte Pána, * andělé
Páně, velebte Pána.
Všechny vody nad nebem, velebte Pána, * všechny mocnosti
Páně, velebte Pána.
Slunce a měsíci, velebte Pána, *
nebeské hvězdy, velebte Pána. –
Všechny deště a roso, velebte
Pána, * všechny větry, velebte Pána.
Ohni a žáre, velebte Pána, *
studeno a teplo, velebte Pána.
Roso a jíní, velebte Pána, * zimo
a chlade, velebte Pána.
Ledy a sněhy, velebte Pána, *
noci a dni, velebte Pána.
Světlo a temno, velebte Pána, *
blesky a mraky, velebte Pána. –
Země, veleb Pána, * chval a oslavuj ho navěky.
ŠECHNA

II.D
3. ant.





lu

dost,



ja.



Hory a vrchy, velebte Pána, *
vše, co na zemi roste, veleb Pána.
Prameny, velebte Pána, * moře
a řeky, velebte Pána.
Velké a malé ryby, které plují
ve vodě, velebte Pána, * všichni
nebeští ptáci, velebte Pána.
Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, * lidé, velebte
Pána.
–
Izraeli, veleb Pána, * chval a oslavuj ho navěky.
Kněží Páně, velebte Pána, *
služebníci Páně, velebte Pána.
Duchové a duše spravedlivých,
velebte Pána, * svatí a pokorní
srdcem, velebte Pána.
Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, * chvalte a oslavujte
ho navěky.
–
Velebme Otce i Syna i Ducha
svatého, * chvalme a oslavujme
ho navěky.


Dí tě se nám na ro di

lo,

syn

je nám dán,



Ranní chvály

a do stal jmé



no: moc ný Bůh. A le lu







ja.







Boží chválu at’ mají v hrdlech *
a dvojsečný meč v rukou,
aby vykonali pomstu na pohanech, * tresty na národech,
aby spoutali jejich krále řetězy * a železnými okovy jejich velmože,
aby na nich vykonali určený
soud. * Všem jeho svatým bude to
–
ke cti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Žalm 149

Z
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Hospodinu píseň novou, * jeho chvála at’ zaznívá
ve sboru svatých.
At’ se raduje Izrael ze svého
tvůrce, * synové Siónu at’ jásají
nad svým králem.
At’ chválí jeho jméno tancem, *
at’ mu hrají na buben a na citeru,
nebot’ Hospodin miluje svůj národ * a pokorné zdobí vítězstvím.
At’ svatí jásají chvalozpěvem, *
–
at’ se veselí na svých ložích.
PÍVEJTE

Krátké čtení - z breviáře. (Žid 1, 1-2.)



VI
resp.


℟. Hos po din u ve dl ve zná most svou spá su. *




A

lu

le

a

ja,

le

lu

ja.


℣. Roz po me nul se na svou do bro tu



a

věr nost. *


℟.

A

le

lu

ja,

a

le

lu

ja.
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Ranní chvály


Slá va Ot

VII.c
ant.





ci i Sy nu i Du chu sva té mu.


Slá va na vý sos tech Bo hu a na ze mi po koj li dem,

v kte rých má Bůh za lí be ní. A le


        





Lk 1, 68-79

P

bud’ Hospodin,
Bůh Izraele, * nebot’ navštívil
a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy
svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, *
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, †
rozpomenul se na svou svatou
smlouvu, * na přísahu, kterou se
zavázal našemu otci Abrahámovi:
!
že nám dopřeje, † abychom mu
beze strachu a vysvobozeni z ruOCHVÁLEN

lu ja.











kou nepřátel * zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého
–
života.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, * nebot’ půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy *
v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil ten,
který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, * a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Prosby, Modlitba Páně, závěrečná modlitba - z breviáře.

Modlitba uprostřed dne
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℣. Pán s vá mi. ℟. I s te bou. ℣. Po žeh nej vás vše mo hou cí Bůh

O tec i Syn i Duch sva tý. ℟. A men.

Není-li přítomen kněz nebo jáhen:









℣. Dej nám, Bo že, své po žeh ná ní, chraň nás vše ho zlé ho,

a do veď nás do ži vo ta věč né ho. ℟. A men.

Modlitba uprostřed dne
Pro modlitbu v poledne byla zvolena vlastní psalmodie z formuláře dne,
pro dopoledne a odpoledne jsou otištěny žalmy z doplňovacího cyklu.




℣. Bo že, po spěš mi na po moc. ℟. Slyš na še vo lá ní.


Slá

va

Ot

ci

i

Sy

nu

i

Du

chu

sva

té

mu


ja

ko

by

la

mimo dobu postní:

na

po čát ku

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

ja.

i

ny

ní

v době postní:

i

vždyc ky

a na vě ky vě ků. A men.

Hymnus Radujme se všichni spolu - hymnář, str. 21.
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dopoledne

dopoledne
I.f
ant.




Jo sef a Je ží šo va mat ka Ma ri a by li pl ni ú di vu


nad slo vy, kte rá o něm sly še li.




















Žalm 120

K

Hospodinu jsem volal ve své
bídě, * a vyslyšel mě.
–
Hospodine, vysvobod’ mě ze lživých rtů, * od zrádného jazyka!
Co se ti dá a co se ti přidá, *
jazyku zrádný?
Ostré šípy bojovníka * a z kručinky žhavé uhlí.
–
Běda mi, že musím přebývat u
Mešechů, * bydlit v kedarských
stanech!
Dlouho již bydlím u těch, * kteří nenávidí pokoj.
Když já mluvím o míru, * oni
chtějí válku.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 121

Z

své oči k horám. * Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přijde od Hospodina, * který učinil nebe i zemi. –
Nedopustí, aby se tvá noha
zvrtla, * nebude dřímat tvůj strážce.
Ano, nebude dřímat a spát * Izraelův strážce.
Hospodin tě střeží, * Hospodin
je tvým ochráncem po tvé pravici.
Za dne ti slunce neublíží, * ani
měsíc v noci.
–
Hospodin tě bude střežit ode
všeho zlého, * střežit bude tvou
duši.
Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod * nyní i navěky. –
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
VEDÁM

v poledne

Žalm 122

Z

jsem se, když mi
řekli: * »Do domu Hospodinova půjdeme!«
Už stojí naše nohy * v tvých
branách, Jeruzaléme!
–
Jeruzalém je vystavěn jako
město, * spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny
Hospodinovy, * jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce, * stolce
ARADOVAL
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Davidova domu.
–
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: *
at’ jsou v bezpečí, kdo tě milují,
at’ vládne mír v tvých hradbách, * bezpečnost v tvých palácích!
–
Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě!
Kvůli domu Hospodina, našeho
Boha, * budu ti přát štěstí.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Krátké čtení - z breviáře. (Tit 2, 11-12.)
V. Hospodin se rozpomenul na svou dobrotu, aleluja,
O. a na svou věrnost Izraelovu domu, aleluja.
v poledne
II.D
ant.


Ma

ri

a

u

cho

vá

la

va

v srd

ci



vše chno, co vy prá vě li pas tý ři, a roz va žo va la o tom.











Žalm 19-B (8-15)

H

zákon je dokonalý, občerstvuje duši, * Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.
OSPODIN ŮV





Hospodinovy předpisy jsou
správné, působí radost v srdci, *
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.
–
Bázeň před Hospodinem je u-
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v poledne

přímná, trvá navěky, * Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, * sladší jsou
nad med, nad št’ávu z plástů. –
I tvůj služebník si na ně dává
pozor * a velmi bedlivě je zachovává,
kdo však pozná každé pochybení? * Očist’ mě od chyb, jež jsou
mi skryty!
–
Chraň svého služebníka před
zpupností, * at’ mě neovládne!
Pak budu bez úhony * a vyva–
ruji se velkého hříchu.
Necht’ se ti líbí slova mých úst †
i smýšlení mého srdce, * Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj! –
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 47

V

národy, tleskejte rukama, * jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený,
hrozný, * je to veliký král nad celou zemí.
–
Podrobuje nám národy, * klade
nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dědictví, *
slávu Jakuba, kterého miluje.
Bůh se vznáší za jásotu, *
Hospodin vystupuje za hlaholu
trub.
–
ŠECHNY

Zpívejte Bohu, zpívejte, * zpívejte našemu králi, zpívejte!
Protože Bůh je králem celého
světa, * zpívejte mu chvalozpěv! –
Bůh vládne národům, * Bůh
zasedá na svém svatém trůnu.
Knížata národů se přidružují *
k lidu Abrahámova Boha.
Vždyt’ Bohu patří vládcové ze–
mě, * je nadmíru vznešený.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 48

H

je veliký, velmi je
hodný chvály * v městě našeho Boha.
Jeho svatá hora, ten slavný pahorek, * je radostí celé země.
Hora Sión, to tajemné sídlo Boží, * je městem velikého krále.
Bůh se ukázal v jejích pev–
nostech * jako jistá ochrana.
Nebot’ hle, sešli se králové, *
spolu učinili útok.
Jen se však podívali, užasli, *
ve zděšení prchli.
Hrůza je tam zachvátila, * křeč
jak ženu, která rodí,
jako když východní vítr * rozbíjí
taršíšské lodi.
–
Jak jsme to slýchali, tak jsme
to viděli * v městě Hospodina zástupů,
v městě našeho Boha: * Bůh
mu dává věčné trvání.
OSPODIN

odpoledne

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství * ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá
chvála * sahá až na konec země.
Tvá pravice oplývá spravedlností, * at’ se raduje siónská hora,
at’ jásají judská města * nad
–
tvými rozsudky.
Jděte kolem Siónu, obejděte
jej, * spočítejte jeho věže!
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Všimněte si jeho hradeb, * prohlédněte jeho paláce,
abyste mohli vyprávět příštím
pokolením: * Tak veliký je Bůh,
Bůh náš navěky, navždy. * On
–
bude naším vůdcem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Krátké čtení - z breviáře. (1 Jan 4, 9.)
V. Uzřely všechny končiny země, aleluja,
O. spásu našeho Boha, aleluja.
Zakončení, str. 29.
odpoledne
I.D
ant.




Mo je

o

či

u



vi dě ly tvou spá su,




kte rou jsi při pra vil pro všech ny ná ro dy.








K











Žalm 126
Hospodin přiváděl siónské zajatce, * byli jsme jako
ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíDYŽ



chu * a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: *
»Velkou věc s nimi udělal Hospodin!«
Ano, velkou věc s námi udělal

28

odpoledne

Hospodin, * naplnila nás radost. –
Hospodine, změň náš osud, *
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách, * žnout budou
s jásotem.
Vycházejí s pláčem, * když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem * a při–
nesou své snopy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 127

K

nestaví dům Hospodin, *
marně se lopotí, kdo ho sta-

DYŽ

vějí;
když nestřeží město Hospodin, * marně bdí strážce.
Marné je časně vstávat, †
dlouho vysedávat u práce, jíst
chléb námahy; * nebot’ svým miláčkům dává ho ve spánku.
–
Hle, Hospodinovým darem jsou
synové, * odměnou je plod lůna.
Čím jsou bojovníku šípy v ruce, * tím jsou synové z mladých
let.

Št’astný muž, který jimi naplnil
svůj toulec; * nepřijdou do hanby,
když se budou v branách soudit
–
s protivníky.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 128

B

každému, kdo se bojí
Hospodina, * kdo kráčí po jeho cestách.
–
Budeš jísti z výtěžku svých rukou, * bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva * uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv *
kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, *
který se bojí Hospodina.
–
At’ ti Hospodin požehná ze Siónu, * abys viděl štěstí Jeruzaléma
po všechny dny svého života,
abys viděl syny svých synů: *
Pokoj v Izraeli!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.
LAZE

Krátké čtení - z breviáře. (Sk 10, 36.)
V. Milosrdenství a věrnost se potkají, aleluja,
O. políbí se spravedlnost a pokoj, aleluja.

Druhé nešpory



nu. ℟. Bo hu dí

℣. Do bro řeč me Pá
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ky.
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℣. Bo že, po spěš mi na

po moc. ℟. Slyš na še vo

lá

ní.






Slá va Ot ci i Sy nu i Du

chu sva té mu ja ko by la na počát ku

mimo dobu postní:


i ny

ní i vždyc ky

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

ja.

Hymnus Kriste, světa Spasiteli - hymnář, str. 22.
VII.a
1. ant.




O de dne zro

ze

ní je

ti

ur

če no

 
vlád nout v po svát ném les ku: zplo dil jsem tě před ji třen kou.


        





Žalm 110, 1-5.7

H

řekl mému Pánu: †
»Sed’ po mé pravici, * dokud
nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.«
OSPODIN











Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * »Panuj uprostřed
svých nepřátel!
Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: *
zplodil jsem tě jako rosu před ji-
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třenkou.«

–

Hospodin přísahal a nebude toho litovat: * »Ty jsi kněz navěky
podle řádu Melchizedechova!«
Hospodin je po tvé pravici, * potře krále v den svého hněvu.
I.f
2. ant.






















Žalm 130
hlubin volám k tobě, Hospodine, * Pane, vyslyš můj
hlas!
Tvůj sluch at’ je nakloněn *
k mé snažné prosbě!
–
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, * Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění, *
abychom ti mohli v úctě sloužit. –
Doufám v Hospodina, * duše
I.a
3. ant.

 

U Hos po di na je sli to vá ní, hoj né je u ně ho vy kou pe ní.



Z

Cestou se napije z potoka, *
proto povznese hlavu.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána * více
než stráže na svítání.
–
Více než stráže na svítání * at’
čeká Izrael na Hospodina,
nebot’ u Hospodina je slitování, * hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele * ze všech
jeho provinění.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.




Na po čát ku by lo Slo

vo,

Bůh se nám na ro dil ja ko Spa si tel svě ta.

a to Slo vo byl Bůh;

Druhé nešpory









Srov. Kol 1, 12-20

R

děkujme Bohu Otci, * že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
On nás totiž vytrhl z moci temnosti * a převedl do království svého milovaného Syna.
V něm máme vykoupení * a od–
puštění hříchů.
On je věrný obraz neviditelného Boha, * dříve zrozený než celé
tvorstvo.
V něm bylo stvořeno všechno
na nebi i na zemi, * svět viditelný i neviditelný:
at’ jsou to andělé při trůnu,
at’ jsou to panstva, † at’ jsou to
knížata, at’ jsou to mocnosti. *
ADOSTN Ě





31







Všecko je stvořeno skrze něho a
pro něho.
–
Kristus je dříve než všechno os–
tatní * a všechno trvá v něm.
A on je hlava těla, * to je církve:
on je počátek, † prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. * Tak
má ve všem prvenství.
–
Bůh totiž rozhodl, * aby se
v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti,
a že skrze něho usmíří se sebou
všecko tvorstvo † jak na nebi, tak
na zemi * tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Krátké čtení - z breviáře. (1 Jan 1, 1-3.)

VIII
resp.

℣.



                 

℟. Slo vo se sta lo tě lem. * A le

lu ja, a le

lu ja.

          
         
A pře bý va lo me zi ná mi. * ℟. A le
lu ja.
lu ja, a le



Slá va Ot

ci i Sy nu i Du chu sva té mu.
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I.D
ant.


Dnes se na

ro

dil Kris tus, náš Spa si

tel,


           
       



dnes zpí

va jí na ze mi an



dě lé, ra du jí se arch an dě

 
dnes já

lé,

 

sa jí spra ved li ví: Slá

va na vý sos tech Bo hu!






A le lu ja.


















Lk 1, 46-55

V



ELEBÍ * má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, * nebot’ shlédl na svou
nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se
ho bojí.
–
Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí

pyšně.
Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.
–
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Prosby, Modlitba Páně a závěrečná modlitba - z breviáře.

Kompletář



33


℣. Pán s vá mi. ℟. I s te bou. ℣. Po žeh nej vás vše mo hou cí Bůh

O tec i Syn i Duch sva tý. ℟. A men.

Není-li přítomen kněz nebo jáhen:









℣. Dej nám, Bo že, své po žeh ná ní, chraň nás vše ho zlé ho,

a do veď nás do ži vo ta věč né ho. ℟. A men.

Kompletář
Hymnus Chvála tobě, Otče věčný, hymnář, str. 163.




℣. Bo že, po spěš mi na po moc. ℟. Slyš na še vo lá ní.


Slá

va

Ot

ci

i

Sy

nu

i

Du

chu

sva

té

mu


ja

ko

by

la

mimo dobu postní:

na

po čát ku

a na vě ky vě ků. A men. A le lu
II.D
ant.

ja.

i

ny

ní

v době postní:

i

vždyc ky

a na vě ky vě ků. A men.


O

   
noč ní hrů zy.

chrá ní tě * svý mi pe ru tě mi; ne mu síš se bát
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Žalm 91

K





přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu
Všemocného,
řekni Hospodinu: »Mé útočiště
jsi a má tvrz, * můj Bůh, v něhož
–
doufám!«
Nebot’ on tě vysvobodí z léčky
ptáčníka, * ze zhoubného moru.
Ochrání tě svými perutěmi, † uchýlíš se pod jeho křídla, * štít a
pavéza je věrnost jeho.
Nemusíš se bát noční hrůzy, *
šípu létajícího ve dne,
moru, který se plíží ve tmě, *
nákazy, jež pustoší o polednách. –
I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, *
k tobě se přece nepřiblíží.
Svýma očima jen můžeš hledět, * a spatříš odplatu bezbožníků.
Nebot’ Hospodin je tvé útočiště: * za ochranu zvolil sis NejvyšDO



šího.
–
Nepřihodí se ti nic zlého * a
útrapa se k tvému stanu nepřiblíží.
Vždyt’ svým andělům vydal
o tobě příkaz, * aby tě střežili na
všech tvých cestách.
Na svých rukou tě ponesou, *
abys nenarazil o kámen svou nohou.
Po zmiji a hadu budeš kráčet, *
šlapat budeš po lvu i draku.
–
»Vysvobodím ho, protože lne ke
mně, * ochráním ho, protože zná
mé jméno.
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, † budu při něm v tísni, * zachráním ho a oslavím.
Nasytím ho dlouhým věkem * a
–
ukáži mu svou spásu.«
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Krátké čtení - z breviáře. (Zj 22, 4-5.)
VI
resp.



 
℟. Bo že, v te be dů vě řu ji, *

do tvých ru


svě řu ji svůj ži vot. ℣. Ty mě ve deš a chrá níš, věr

kou



  
ný Bo že, *


kou svě řu ji svůj ži

℟. do tvých ru

vot. Slá va Ot


ci i Sy nu

i Du chu sva té mu.
III.a
ant.



  

O pat ruj

   


nás,

Bo

že,



když





bdí

me, *



  
a by chom bdě li s Kris tem, a o chra ňuj nás, když spí

me,

V době velikonoční:

 
A le

a by chom od po čí va li v po ko ji.









Lk 2, 29-32

N

můžeš, Pane, propustit
svého služebníka * podle
svého slova v pokoji,
nebot’ moje oči uviděly tvou
spásu, * kterou jsi připravil pro
YNÍ





lu ja.







všechny národy:
světlo k osvícení pohanům, * a
k slávě tvého izraelského lidu. –
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

Závěrečná modlitba - z breviáře.
Dej nám, Bože, pokojnou noc, a posiluj nás, at’ vytrváme v dobrém až
do konce.
O. Amen.
Závěrečná mariánská antifona - hymnář, str. 363nn.
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Jakub Pavlík
projekt In adiutorium - hudba k české liturgii hodin
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