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Předmluva
Cílem této knížky je umožnit kompletní chorální zpěv všech hodinek denní modlitby církve v českém jazyce pro dny Velikonočního tridua. Pro texty, které tradičně mají své vlastní nápěvy (zejm.
antifony), se podává notový zápis, pro texty zpívané na typisované
recitativní nápěvy (žalmy, kantika) pak v notách příslušné melodické vzorce a text s vyznačenými slabikami pro melodii významnými.
Další potřebné knihy Není cílem nahradit oficiální liturgické knihy.
Proto knížka neobsahuje texty, u nichž zpěv nepředpokládáme
(čtení, přímluvy), které je třeba vzít z příslušného místa breviáře,
ale ani hymny, jejichž nápěvy vyšly v oficiálních hymnářích.1 Konečně nejsou zahrnuty texty a zpěvy kompletáře, protože ty jsou
na webu inadiutorium.cz k mání v samostatné knížce.
Zpěv žalmů a kantik Pro české texty žalmů a kantik užíváme
systém nápěvů převzatý z latinských chorálních knih, takže čtenář udělá dobře, když si, při zohlednění specifik českého jazyka,
o nichž níže, náš stručný výklad doplní některým úvodem do gregoriánského chorálu.2
V nápěvech jsou zvýrazněny noty a v textech slabiky důležité
pro správné nasazení jednotlivých kadencí, tak, aby hudební přízvuk spadal vjedno s přízvukem slovním. V češtině (spisovné, při
zanedbání nářečních variant) je hlavní slovní přízvuk na první slabice víceslabičného slova, resp. na slabičné předložce, pokud slovu
předchází. Vedlejší přízvuk pak je na každé další liché (třetí, páté)
slabice slova (nebo přízvučného celku tvořeného slovem a slabičnou předložkou). Kadence chorálních nápěvů psalmodie se váží
na jednu nebo dvě poslední přízvučné slabiky daného poloverše.
Pro ty potřeby užíváme slabiky nesoucí hlavní nebo vedlejší slovní
přízvuk, aniž mezi nimi děláme rozdíly (tedy stejně, jako je tomu
v psalmodii latinské).
Každý žalm i kantikum má (podle antifony, se kterou se zrovna
zpívá, konkrétně podle tóniny, v níž je složena, a začátku její melo1 Česká liturgická komise. Denní modlitba církve. Hymny. Praha, 1989
Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby. Praha: Zvon, 1993
2 Jaroslav Orel. Gregoriánský chorál. Interpretace. Praha: Společnost pro duchovní hudbu, 1996. URL: http : / / choral . sdh . cz / upload / Gregoriansky _
choral.pdf, s. 17-25
Miroslav Venhoda. Úvod do studia gregoriánského chorálu. Praha: Vyšehrad, 1946,
s. 102-109
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die) přiřazen nápěv. Každý verš žalmu či kantika je rozdělen hvězdičkou na dva poloverše, podobně i žalmový nápěv je v zásadě
dvoudílný (viz větší rozdělovník ve druhé třetině vzorce). Většina
textu se recituje na jednom tónu, na konci každého poloverše je
jednoduchá kadence. Kadenci v půlce verše se někdy říká mediace (mediatio), kadenci na jeho konci terminace (terminatio). Některé delší verše mají první poloverš dále rozdělen na dvě půlky
tkzv. flexou (křížek v textu), která se v nápěvu projeví poklesem
o sekundu nebo tercii (viz menší rozdělovník v první třetině vzorce).
Součástí žalmového nápěvu je také úvodní ozdoba (intonace, též
initium či inchoatio), která se zpívá pouze na začátku prvního verše
žalmu či kantika – s výjimkou Zachariášova kantika a kantika
Panny Marie, kde se zpívá na začátku každého verše.















Zatímco intonace padne vždy na dané počáteční slabiky bez
ohledu na jejich kvality, flexa a kadence zakončující poloverše se
nasazují tak, aby hudební přízvuk spadal vjedno s hlavním nebo
vedlejším přízvukem slovním. Každá ozdoba sestává z jedné nebo
dvou „přízvučných not“ (ve vzorci označeny čárkou pod nebo nad
notou), po každé přízvučné notě je prostor na jednu nebo dvě nepřízvučné slabiky, před první „přízvučnou notou“ může (ale nemusí) být jedna až tři „přípravné noty,“ které nenesou hudební přízvuk, ale opouštějí recitační tón. Ve výše reprodukovaném ukázkovém vzorci (nápěv VIII.G) vidíme, že ozdoba na konci prvního i
druhého poloverše má jen jedinou „přízvučnou notu“; ve druhém
poloverši jí předcházejí dvě noty přípravné, v prvním poloverši přípravné noty nejsou.
S trochou cviku není příliš těžké na chorální nápěvy zpívat přímo
z breviáře, ale pro pohodlí méně zkušených zpěváků a pro jednotnost přednesu slabiky významné pro nasazení nápěvu v textech
žalmů a kantik zvýrazňujeme. Slabiky odpovídající „přízvučným
notám“ jsou vyznačeny podtržením, slabiky odpovídající „přípravným
notám“ jsou tištěny kruzívou.
Pro názornost můžeme výklad ilustrovat několika notovými ukázkami. Na výše uvedený vzorec zkusíme zpívat začátek žalmu 143
(figuruje v nešporách Velkého pátku, jinak v ranních chválách
čtvrtka 4. týdne žaltáře):
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1 Hos po di ne, slyš mo ji mod lit bu, † pro svou věr nost po přej



slu chu mé ú pěn li



vé pros





bě, * vy slyš mě pro svou



spra ve dl nost.

První verš (a jen on) začíná intonací. Následuje flexa, kde po
přízvučné slabice jsou dvě nepřízvučné, jsou tedy využity všechny
noty, které daná část vzorce nabízí. Naproti tomu mediace i terminace mají po přízvučné slabice jen po jedné nepřízvučné. Noty,
které jsou ve vzorci uzavřeny do závorek jako volitelné, se v tomto
případě nevyužijí.





2 Ne po há něj na soud své ho slu žeb ní


ne ní před te bou spra ved li





ka, * ni kdo z ži vých



vý.

Intonace se v žalmech a většině kantik zpívá jen v prvním verši,
proto druhý verš žalmu začíná rovnou na recitačním tónu. Verš
není dlouhý, proto neobsahuje ani flexu. Přízvučné slabiky vycházejí tak, že noty v závorkách ani zde nejsou potřeba.









3 Ne boť ne pří tel pro ná sle du je mou du ši, † k ze mi sra zil můj









ži vot, * u za vřel mě v tem no tách ja ko dáv no ze mře lé.

Ve třetím verši opět potkáváme flexu a terminace tentokrát má
po poslední přízvučné slabice dvě nepřízvučné, tudíž je využita i
„nadbytečná nota.“
Několik kadencí se na text nasazuje způsobem oproti výše popsanému odlišným: následují-li po poslední přízvučné slabice dvě
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nepřízvučné, „nota navíc“ se nepřidává jako zdvojení poslední noty
kadence, ale před notu nesoucí hudební přízvuk. Nápěvy I.D2 a
IV.E mají takto stavěnou terminaci, což si můžeme ukázat opět na
prvním a třetím verši žalmu 143.
















di ne, slyš mo ji mod lit bu, † pro svou věr nost po přej





slu chu mé ú pěn li











1 Hos po

spra ve







vé pros





bě, * vy slyš mě pro svou









dl nost. 3 Ne boť ne pří tel pro ná sle du je mou du ši, †








k ze mi sra zil můj ži vot, * u za vřel mě v tem no tách ja ko dáv no




ze mře lé.

Ve vzorci je (jediný) hudební přízvuk terminace vyznačen na melismatu g-f. První verš uzavírá dvouslabičné slovo, proto přízvučná
slabika padne na přízvučnou notu. Na konci třetího verše je ovšem
slovo trojslabičné. Tudíž se využije „nadbytečná nota“ a přízvučná
slabika padne na ni. Stejně se chová i terminace IV.E:
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di ne, slyš mo ji mod lit bu, † pro svou věr nost po přej

1 Hos po







vé pros

slu chu mé ú pěn li


du





spra ve



bě, * vy slyš mě pro svou

dl

nost. 3 Ne boť ne pří tel pro ná sle du je mou









ši, † k ze mi sra zil můj ži

vot, * u zavřel mě v tem no tách

        
ja ko dáv no

ze mře lé.

V případě tonu III se podobně chová mediace:













1 Hos po







di ne, slyš mo ji mod lit bu, † pro svou věr nost po přej



slu chu mé ú pěn li









vé





pros bě, * vy slyš mě pro svou









nost. 9 Dej, ať zá hy do jdu tvé mi los

sprave dl

v te be dou














ti, * vždyť



fám.

V prvním verši se mediace obejde zcela bez „nadbytečných not,“
zato v devátém jsou využity obě. Druhá „nadbytečná nota“ dvouakcentové mediace se tu chová právě tím způsobem, který jsme

8
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viděli u terminací I.D2 a IV.E: pokud po posledním akcentu vyjdou
dvě nepřízvučné slabiky, přízvučná slabika padne na „nadbytečnou
notu.“
Zpěv žalmů v modlitbě uprostřed dne V modlitbě uprostřed
dne je přiřazení žalmů k antifonám (a tím pádem k nápěvům, na
které se žalmy zpívají) volnější než v ostatních hodinkách: antifona
se bere podle denní doby (dopoledne/poledne/odpoledne). Jednou
se vždy vezmou žalmy pro příslušný den určené. Pokud se modliteb během dne koná více než jedna (dvě nebo všechny tři), pro
jednu (libovolnou) se vezmou žalmy ze dne, pro dvě zbylé žalmy
z doplňovacího cyklu.
V důsledku výše popsaného uspořádání nebylo možné žalmy pro
modlitbu uprostřed dne označkovat přímo pro konkrétní nápěvy.
Proto jsou v každém poloverši označené poslední dvě přízvučné
slabiky. Odpočítat si potřebné slabiky přípravné (je-li to potřeba)
je ponecháno na zpěvákovi.
Chybějící nápěvy Chorálními nápěvy jsou opatřeny všechny tradičně zpívané části oficia – s výjimkou responsorií modlitby se čtením. Jako nouzové prozatímní řešení nabízíme jejich texty s vyznačenými přízvučnými slabikami a navrhujeme zpívat je na nápěvy
žalmů (jejichž výběr přenecháváme libovůli kantorů). S ohledem
na tento způsob přednesu někdy do textů responsorií do delších
pasáží přidáváme flexu (která se v breviáři nevyskytuje).
Odchylky od římských chorálních knih Zpěvákovi znalému soudobých chorálních knih ze Solesmes neujde, že se od nich předkládaná knížka odklání v práci se společnými nápěvy. U evangelních
kantik (Zachariášovo kantikum, kantikum Panny Marie) nikdy nepoužíváme slavnostní mediaci. Nápěvy žalmů pak volíme výhradně
v rámci systému osmi modů (+ tonus peregrinus), zatímco novější
solesmeské chorální knihy pracují s širším modálním systémem.
Varianty nápěvů volíme z palety obvyklé v římských chorálních
knihách první poloviny 20. století.
Nepočítáme se zpěvem čtení (jak krátkých čtení denních hodinek, tak lekcí modlitby se čtením) ani přímluv a nenabízíme pro
ně nápěvy.
Normativní textovou předlohou je Denní modlitba církve (oficiální český překlad breviáře v nejnovější verzi), proto nijak nezohledňujeme odchylky mezi latinským antifonářem a latinským
breviářem - jak pokud jde o texty jednotlivých zpěvů (antifonář
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ve velké míře nahrazuje „netradiční“ texty existujícími antifonami
z pokladu gregoriánského chorálu), tak pokud jde o prvky, které
antifonář přidává nad rámec breviáře, např. rozšířená zakončení
hodinek.3
Jen v zájmu jednoznačnosti a předcházení nedorozuměním budiž i zde uvedeno, že zatímco v obecných, pro konkrétní text nespecifických nápěvech zachováváme s latinskými chorálními knihami
v zásadě jednotu, nápěvy českých antifon zpravidla nejsou odvozené od nápěvů odpovídajících antifon latinských, ale svobodně
složené v církevních tóninách vždy přímo pro ten který český text.

3 Antiphonale

Romanum. Sv. II. Solesmis, 2009, s. 761-765.
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Uvedení do první modlitby dne
Denní modlitba církve začíná každý den uvedením do první modlitby
toho dne. To se zpívá bud’ před začátkem modlitby se čtením, nebo před
ranními chválami, podle toho, která z těchto částí denní modlitby církve se
toho dne říká jako první.



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

Následuje žalm 95 s příslušnou antifonou. Antifona se přednese a všichni
ji hned opakují, potom ji vždy znovu opakují po každé strofě žalmu, předzpěvovaného kantorem.
Žalm 95 se může nahradit žalmem 100 nebo 67 nebo 24; pokud by
se některý z těchto žalmů měl téhož dne opakovat v některé části denní
modlitby, říká se pak místo něho žalm 95. (Upozornění: žalmu 24 je vhodné
vyhnout se v uvedení do první modlitby Bílé soboty, nebot’ se v tento den
říká v modlitbě se čtením.)
Má-li uvedení do první modlitby dne předcházet před ranními chválami,
může se žalm i s antifonou vynechat.

A NTIFONY PRO JEDNOTLIVÉ DNY V ELIKONO ČNÍHO TRIDUA
Velký pátek

I.D
ant.




Pojď

me, * klaň

me se Kris


Bo

ží

mu Sy nu; on nás vy

kou pil svou kr ví.

tu,
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11

Bílá sobota





I.D
ant.

Pojď

me se Kris

tu,

mu čen a po

hřben.

me, * klaň


na še mu Pá

nu; on byl pro nás u

Zmrtvýchvstání Páně



I.D
ant.

 
Pán vstal z mrt vých, * a le lu

ja,

a le lu

ja.

Ž ALM 95






me, já sej me Hos po di

Pojď

nu, o sla vuj me ská lu





sy, před stup me před ně ho s chva lo zpě

své spá


a

pís


Ne


ně

mi mu za

já

sej

vy





me!





boť ve li ký Bůh je Hos po

din a ve li ký král


na de vše mi Bo



hy. V je ho ru ce jsou hlu bi ny ze


mě a


je mu pa tří vý ši ny hor.

Je

ho je mo ře, vždyť on je
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nil, i souš, kte rou zhnět ly je ho ru

či

u


Pojď



ce.





me, pad ně me, klaň me se, po klek ně me před svým



 
di

tvůr cem, Hos po

nem! Ne boť on


je náš Bůh a


my jsme lid, kte rý pa

  
se, stád ce ve de né je ho ru

kou.





Kéž bys te dnes u po slechli je ho hla

su: Ne za tvr zuj te svá





srd ce ja ko v Me ri

bě, ja ko teh dy v Mas se na pouš ti, kde mě



  
co vé, zkou še li mě, ač vi dě li mé či

dráž di li va ši ot



ny.





Čty ři cet let mi by lo pro tiv né o no po ko le ní; ře kl jsem: je





to lid, kte rý blou dí v srd ci, ne po zna li mé ces

ty. Pro to jsem



  

pří sa hal ve svém hně vu: Ne při jdou na mís to mé ho kli du.


Slá


va Ot


ci i Sy nu i Du chu sva té





na po čát ku, i ny

ní i vždyc ky a na

mu, ja ko by la


vě ky vě

ků.
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A

men.

Místo prokomponovaného nápěvu žalmu 95 lze použít i některý (jeden)
z následujících žalmů s běžným nápěvem psalmodie. Intonace se zpívá na
začátku každé strofy.




















Žalm 95
, jásejme HospodiP
nu, * oslavujme Skálu své
spásy,
OJ ĎME

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 vedené 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.
Žalm 100
Hospodinu, všechP
ny země, † služte Hospodinu s radostí,* vstupte před něLESEJTE

ho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je
Bůh, † on nás učinil, a my
mu náležíme, * jsme jeho lid
a stádce jeho pastvy.
–
Vstupte do jeho bran s díkem, † do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte
jeho jménu!
Nebot’ Hospodin je dobrý, †
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jeho milosrdenství je věčné, *
po všechna pokolení trvá jeho
věrnost.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 67
, bud’ milostiv a žehnej
B
nám,* ukaž nám svou jasnou tvář,
OŽE

kéž se pozná na zemi, jak
jednáš, * kéž poznají všechny
národy, jak zachra ňuješ.
At’ tě, Bože, velebí národy, *
at’ tě velebí kdekterý národ! –
Necht’ se lidé radují a jásají,†
že soudíš národy spravedlivě* a
lidi na zemi řídíš.
At’ tě, Bože, velebí národy, *
at’ tě velebí kdekterý národ! –
Země vydala svou úrodu, *
Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
Kéž nám Bůh žehná,* at’ ho
ctí všechny končiny země!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 24

náleží země i to,
H
co je na ní,* svět i ti, kdo
jej obývají.
OSPODINU

Nebot’ on jej založil nad
moři, * upevnil ho nad proudy
vod.
–
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,* kdo smí stát na
jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a
čisté srdce,† jehož duše nebaží
po marnosti, * kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
Ten přijme požehnání od
Hospodina,* odměnu od Boha,
svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po
něm touží, * kdo hledají tvář
–
Jakubova Boha.
Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody,* at’ vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?† Silný
a mocný Hospodin,* Hospodin
udatný v boji.
–
Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody,* at’ vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?† Hospodin zástupů,* on je král slávy!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Opakované zpěvy
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Začátek hodinek
Není-li výslovně uvedeno jinak, na začátku každé hodinky se zpívá následující úvodní verš. Až do velikonoční vigilie se používá varianta textu bez
aleluja.
Tento úvod se vynechává, předcházelo-li uvedení do první modlitby dne.
Ranní chvály a nešpory nedělí a svátků




℣. Bo že, po spěš mi na

po moc. ℟. Slyš na še vo

lá ní.


Slá va Ot

ci

i

Sy nu

i

té mu

Du chu sva


ja

ko by

la

i

na po čát ku

mimo dobu postní:

ny

ní

i vždyc ky

v době postní:

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

ja.

a na vě ky vě ků. A men.

Ostatní dny a hodinky




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


Slá va

Ot

ci

i

i

Sy nu

Du chu sva té mu


ja

ko by

la

na po čát ku

mimo dobu postní:

a na vě ky vě ků. A men. A le lu

i

ny

ní

i vždyc ky

v době postní:

ja.

a na vě ky vě ků. A men.
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Závěr hodinek
Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav
a požehnání:




℣. 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 anebo modlí-li se někdo sám, končí se
slovy:





        

℣. Dej nám, Bo že, své po žeh ná ní,





chraň nás vše ho zlé ho,

a do veď nás do ži vo ta věčné ho. ℟. Amen.

Zelený čtvrtek
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Zelený čtvrtek
Nešpory
Nešpory se dnes modlí pouze ti, kdo se nezúčastní večerní mše na památku Večeře Páně.

H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY



VII.b
1. ant.

  
Kris tus, * pr vo ro ze ný z mrt vých a Král krá lů,

z nás vy tvo řil Bo hu, své mu Ot ci, krá lov ství.

























Žalm 72-I (1-11)
, svěř králi svou praB
vomoc, * svou spravedlnost královskému synu.
OŽE

At’ vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.
Hory přinesou lidu pokoj, *
pahorky spravedlnost.
–
Zjedná právo ubohým z lidu,† pomůže chudákům,* rozdrtí utlačovatele.
Žít bude dlouho jak slunce,*
jak luna po všechna pokolení.
Sestoupí jako déšt’ na
trávu, * jako vláha, která na-

pájí zemi.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,* dokud nezanikne luna.
–
Bude vládnout od moře
k moři,* od Řeky až do končin
země.
Jemu se budou klanět nepřátelé, * jeho protivníci prach
budou lízat.
Králové Taršíše a ostrovů
přinesou dary,* králové Arábie
a Sáby zaplatí daně.
Všichni králové se mu budou klanět, * všechny národy
mu budou sloužit.
–
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Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní

II.D
2. ant.



Pán

vy

svo

i vždycky * a na věky věků. Amen.

bo

dí

chu

dá

ka, *




kte rý se do vo lá vá po mo ci,

u

bo žá

ka,

   
   

je hož se ni kdo ne u jí má.









II (12-19)
vysvobodí
chudáka,
O
který se dovolává pomoci,* ubožáka, jehož se nikdo
N

neujímá.
Smiluje se nad nuzným a
chudým, * zachrání ubožákům
život.
Vymaní je z křivdy a násilí,*
nebot’ jejich krev je drahá v jeho očích.
–
Proto bude žít a dostane se
mu z arabského zlata,† stále se
budou za něho modlit, * ustavičně mu budou žehnat.
Země bude oplývat obilím, †
jeho úroda bude šumět až ve
vrcholcích hor jak Libanon, *
obyvatelé měst rozkvetou jak







polní tráva.
–
Jeho jménu se bude žehnat
navěky, * pokud bude slunce
svítit, potrvá jeho jméno.
A v něm budou požehnána
všechna plemena země * blahoslavit ho budou všechny národy.
–
Požehnaný Hospodin, Bůh
Izraele,* on sám koná divy.
A požehnané jeho slavné
jméno navěky,* jeho slávou at’
je naplněna celá země! Staň se!
Staň se!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Zelený čtvrtek

IV alt.A
3. ant.
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Sva tí zví tě zi li * Be rán ko vou kr ví a slo

vem

své ho svě dec tví.









Zj 11, 17-18;12,10b-12a
ti, Pane, Bože
D
vševládný,* který jsi a který jsi byl,
ĚKUJEME

žes převzal svou velikou
moc* a ujal ses vlády.
–
Pohané se rozzuřili, * ale tu
přišel tvůj hněv a čas soudit
mrtvé:
dát odměnu tvým služebníkům prorokům a věřícím * a
těm, kdo se tě bojí, malým i velkým;
a zahubit ty,* kdo hubili zemi.
–
Od nynějška patří vítězství,
moc a královská vláda našemu







Bohu * a panování jeho Pomazanému,
nebot’ byl svržen žalobník
našich bratří,* který na ně žaloval před naším Bohem ve dne
v noci.
–
Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví * a slovem svého
svědectví,
protože nemilovali svůj život
natolik,* že by se zalekli smrti.
Proto se veselte, nebesa * a
vy, kteří v nich přebýváte!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
A NTIFONA PO KRÁTKÉM ČTENÍ
IV alt.d
ant.

až




Kris tus byl pro nás * po

k smr ti.

sluš

ný
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K ANTIKUM P ANNY M ARIE
I.g
ant.



  
Když jed li, * vzal Je žíš chléb, po žeh nal ho, lá mal



a dá val svým u čed ní kům.




















Lk 1, 46-55
má duše HospodiVa namůj * duch
jásá v Bohu,
ELEBÍ

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 srd-

ci 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.

P ROSBY, M ODLITBA P ÁN Ě A ZÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.

Velký pátek
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Velký pátek
Modlitba se čtením
Je-li modlitba se čtením první modlitbou dne, předchází jí uvedení do
první modlitby dne, str. 10.

H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
IV.E
1. ant.




Po

zdvi hu jí se *

po zem ští krá lo vé


a vla da ři se spo lu u mlou va

jí pro ti Hos po di

nu

a je ho po ma za né mu.













         
Žalm 2
se pohané bouří,* proč
PPozdvihují
národy strojí marné plány?
se pozemští kráRO Č

lové† a vladaři se spolu umlouvají* proti Hospodinu a jeho Pomazanému.
»Rozlámejme jejich okovy * a
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
rozhodnutí, † 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
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prutem, * jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.«
–
Nuže, králové, pochopte! *
Dejte si říci, vladaři země!
V bázni se podrobte Hospodinu, * s chvěním ho poslouchejte,
aby se nerozhněval k vaší
zhoubě, * protože jeho hněv se
II.D
2. ant.





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.

Dě lí se o můj o děv, * lo su jí o můj šat.







Žalm 22
můj, Bože můj, proč jsi
B
mě opustil?* Daleko jsi od
mých proseb, od mého hlasitéOŽE

ho nářku.
Bože můj, volám ve dne – a
neslyšíš, * v noci – a nevšímáš
si mě.
–
Ty však trůníš ve svatyni, *
chloubo Izraele!
V tebe doufali naši otcové, *
doufali a zachránils je.
K tobě volali a byli vysvobozeni, * v tebe doufali a nebyli
zklamáni.
–
Já však jsem červ a ne člověk,* na pohanu lidem, na potupu chátře.
Posmívají se mi všichni, kdo
mě vidí, * šklebí rty, pokyvují
hlavou:
»Spoléhal na Hospodina, at’







ho vysvobodí,* at’ ho zachrání,
–
má-li ho rád!«
Ano, tys mě vyvedl z matčina
lůna * a dávals mi bezpečně
spočinout na jejích ňadrech.
Na tebe jsem byl odkázán od
narození, * od klína mé matky
jsi ty mým Bohem.
Nevzdaluj se ode mě, nebot’
jsem v tísni,* bud’ blízko, vždyt’
nemám pomocníka.
–
Obklopuje mě množství býků,* bašanští tuři mě obkli čují.
Své tlamy na mě otvírají* jak
dravý lev řvoucí.
Roztékám se jako voda, *
všechny kosti se mi rozpojily,
mé srdce je jako vosk, * roztavuje se mi v útrobách.
Hrdlo mám vyschlé jako
střepina† a jazyk se mi přilepil
k patru, * přivedls mě do prachu smrti.
–

Velký pátek

Nebot’ mě obkličuje smečka
psů,* tlupa zlosynů mě svírá.
Probodli mi ruce i nohy, *
spočítat mohu všechny své
kosti.
Zevlují, pasou se pohledem
na mně; † dělí se o můj oděv, *
losují o můj šat.
–
Ty však, Hospodine, nestůj
daleko,* má sílo, pospěš mi na
pomoc!
Mou duši od meče vysvobod’* z drápů psa můj život,
zachraň mě ze lví tlamy,* mě
ubohého z buvolích rohů!
–
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu,* uprostřed
shromáždění budu tě chválit.
»Kdo se bojíte Hospodina,
chvalte ho, † slavte ho, všichni
z Jakubova potomstva,* boj se
ho, celé Izraelovo plémě!
Nezošklivil si ubožákovu
bídu, nepohrdl jí,† neskryl před
ním svou tvář, * vyslyšel ho,
když k němu křičel.«
–
Pro něj ho budu chválit ve
velkém shromáždění,* své sliby
splním před těmi, kdo ho ctí.
II.D
3. ant.
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Chudí se najedí do sytosti, †
kdo hledají Hospodina, budou
ho chválit:* »Navěky at’ žije vaše srdce!«
–
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí* všechny končiny
země,
před ním se skloní* všechna
lidská pokolení,
protože Hospodinu náleží
vláda,* on sám panuje nad národy.
Jen jemu se budou kořit
všichni, kdo spí v zemi, * před
ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach.
–
I má duše bude pro něho
žít, * mé potomstvo bude mu
sloužit.
Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, † lidu, jenž
se narodí, budou hlásat jeho
spravedlnost:* »To udělal Hospodin!«
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.


Stro jí mi léčky, * kdo pa sou po mém ži vo tě.
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Žalm 38
, netrestej mě ve
H
svém hněvu,* nekárej mě
ve svém rozhorlení.
OSPODINE

Vždyt’ se do mě zaryly tvé šípy,* dopadla na mě tvá ruka. –
Pro tvůj hněv není na mém
těle zdravého místa, * pro můj
hřích není ve mně jediná kost
celá.
Vin se mi nakupilo až nad
hlavu, * tíží mě jako přetěžké
břímě.
–
Rány mi hnisají a páchnou,*
že jsem jednal pošetile.
Shrbený, nadmíru sklíčený *
den co den smutně se vláčím. –
Vždyt’ má bedra jsou celá zanícená, * zdravého místa není
v mém těle.
Jsem malátný a zcela zkrušený,* křičím proto, že mé srdce sténá.
–
Pane, ty víš o každé mé touze,* mé vzdychání ti není skryté.
Srdce mi buší, opustila mě
síla, * i světlo mi hasne v očích.
–
Moji přátelé a druhové se vyhýbají mému neštěstí, * i moji
příbuzní se mě straní.
Strojí mi léčky ti, kdo pasou po mém životě,* kdo usilují
o mé neštěstí,

hrozí mi zkázou * a stále jen
úklady vymýšlejí.
–
Já však jsem jako hluchý,
neslyším, * jsem jako němý,
který neotvírá ústa.
Jsem jako člověk, který neslyší,* jehož ústa nemají odpovědi.
–
Vždyt’ v tebe, Hospodine,
doufám,* ty vyslyšíš, Pane, můj
Bože!
Říkávám si totiž, jen at’ se
nade mnou neradují, * at’ se
nade mnou nevypínají, když
zakopnu v chůzi.
–
Mám ovšem k pádu velmi
blízko, * před sebou mám stále svou bolest.
Ano, vyznávám svou vinu, *
pro svůj hřích jsem sklíčen. –
Ti, kdo bez příčiny proti mně
brojí, jsou silní, * mnoho je
těch, kdo mě neprávem nenávidí,
kdo zlem splácejí za dobro,*
stíhají mě, že se o dobro snažím.
–
Neopouštěj mě, Hospodine,*
Bože můj, nevzdaluj se ode mě!
Pospěš mi na pomoc,* Pane,
má spáso!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Velký pátek
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V ERŠ









℣. Proti mně povstali kři ví svěd ko vé,
℟. ale jejich svědectví ne by lo shod né.

Nebo:









℣. Proti mně povstali kři ví svěd ko vé,
℟. ale jejich svědectví neby lo shod né.

P RVNÍ ČTENÍ z breviáře.
Z P ĚV PO PRVNÍM ČTENÍ
Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa jako beránek vedený
na porážku;† byl vydán na smrt,* aby dal život svému lidu.
V. Sám sebe vydal na smrt a dal se přičíst k hříšníkům.* Aby dal.
D RUHÉ ČTENÍ z breviáře.
Z P ĚV PO DRUHÉM ČTENÍ
Nebyli jste vykoupeni nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo
zlatem,† ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. * Skrze něho máme všichni přístup k Otci v jednom
Duchu.
V. Krev Ježíše Krista, Syna Božího, nás očišt’uje od každého hříchu.* Skrze něho.
Koná-li se vigilie, připojí se příslušná kantika s antifonou, str. 70, a evangelium z dodatku breviáře.

Z ÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
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Ranní chvály
Jsou-li ranní chvály první modlitbou dne, předchází jim uvedení do první
modlitby dne, str. 10.

H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
I.D2
1. ant.





Bůh ne u šet řil * vlastní ho Sy

na, a le vy dal ho



 
za nás

za všec ky.




















Žalm 51
se nade mnou, Bože,
S
pro své milosrdenství,* pro
své velké slitování zahlad’ mou
MILUJ

nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu*
a očist’ mě od mého hříchu. –
Nebot’ já svou nepravost uznávám, * můj hřích je stále
přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil, * spáchal jsem, co je
před tebou zlé,
takže se ukáže, jak je tvůj
rozsudek spravedlivý, * že jsi
bez úhony ve svém soudu.
–
Hle, s vinou jsem se narodil*
a v hříchu mě počala má mat-

ka.
Hle, líbí se ti upřímné srdce, * ve skrytu mě učíš moudrosti!
–
Pokrop mě yzopem, a budu
čistý,* umyj mě, a budu bělejší
než sníh.
Popřej mi slyšet hlas veselí a
radosti,* at’ zajásají kosti, které
jsi zdrtil.
–
Odvrat’ svou tvář od mých
hříchů * a zahlad’ všechny mé
viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože! *
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
–
Neodvrhuj mě od své tváře *
a neodnímej mi svého svatého
ducha.

Velký pátek

Vrat’ mi radost ze své ochrany * a posilni mou velkodušnost.
–
Bezbožné budu učit tvým
cestám * a hříšníci se budou
obracet k tobě.
Zbav mě, Bože, trestu za
prolitou krev, Bože, můj spasiteli, * at’ zajásá můj jazyk nad
tvou spravedlností.
–
Otevři mé rty, Pane,* aby má
ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyt’ nemáš zálibu v oběti,*
kdybych věnoval žertvu, nebyla
by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušeII.D
2. ant.
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ný duch, * zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
–
Pane, obšt’astni Sión svou
přízní, * znovu zbuduj hradby
Jeruzaléma.
Pak opět najdeš zalíbení
v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách,* na oltář ti budou klást býčky.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.


Je

žíš

Kris

tus

nás

mi

lu

je *



a svou kr ví nás zba vil hří chů.









Hab 3, 2-4.13a.15-19
, slyšel jsem tvou
H
zprávu,* bál jsem se, Hospodine, tvého díla,
OSPODINE

v průběhu let ho uskutečni, † v průběhu let ho oznam. *
Kdykoli se hněváš, vzpomeň na
smilování!
Bůh přijde z Temanu,* Svatý
z hory Faran.
–
Jeho velebnost zahaluje nebesa,* země je plná jeho slávy.







Sám září jako světlo, † z rukou mu tryskají paprsky,* tam
–
je skryta jeho síla.
Vyšel jsi spasit svůj národ, *
spasit jej i svého pomazaného.
Svým koním jsi otevřel cestu
v moři,* v bahnu mnoha vod.
Slyšel jsem o tom a mé nitro se zachvělo,* rty se mi třásly
strachem při té zprávě,
kostižer mi vniká do kostí, *
mé kroky pode mnou vrávorají.

28

Velký pátek

Počkám však v klidu na den
tísně, * jenž dolehne na lid,
který se na nás chce vrhnout. –
I když fíkovník nevykvete* a
vinná réva nepřinese plody,
i když zklame výnos olivy* a
pole nevydají pokrm,
i když zmizí brav ze stáje * a
skot nebude v chlévech,
já přesto budu jásat v Hospodinu, * budu plesat v Bohu,
IV alt.A
3. ant.



svém spasiteli!

–

Hospodin, Pán, je mou silou, † mé nohy učiní podobné
nohám laní * a zavede mě na
mé výšiny.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.


Tvé mu kří

ži * se kla

ní me, Pa

ne,

 
a sla

me tvé sva té vzkří še

ví

při ne sl ra dost ce lé mu svě







Žalm 147-II (12-20)
, oslavuj HospoJ
dina, * chval svého Boha,
Sióne,
ERUZALÉME

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
drobty chleba, * jeho mrazem



ní. Ne boť kříž

tu.









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.

Velký pátek
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K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
A NTIFONA PO KRÁTKÉM ČTENÍ
IV alt.d
ant.



      


   

Kris tus byl pro nás * po

a to k smr ti na

sluš ný

až

k smr ti,

kří ži.

Z ACHARIÁŠOVO KANTIKUM
II.D
ant.


Pi lát dal zho to vit * a při pev nit na kříž ná pis:







Je žíš Na za ret ský, ži dov ský král.









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 AbraOCHVÁLEN







hámovi:
že nám dopřeje, † abychom
mu beze strachu a vysvobozeni z rukou 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

!
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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.

P ROSBY, M ODLITBA P ÁN Ě A ZÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
Modlitba uprostřed dne
H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
dopoledne:

I.f
ant.



By

lo

když u kři žo va li Je



de vět ho din do po

led

ne, *



ží še.


















v poledne:

II.D
ant.




Když by lo dva náct ho din, * na

sta la tma

po ce lém kra ji až do tří od po ledne.



















Velký pátek
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odpoledne:

IV.E
ant.


Ve tři ho di ny * zvo lal Je žíš moc ným hla

sem:



 
Bo že můj,



Bo

že můj, proč



jsi mě o

pus til?









         
Doplňovací cyklus žalmů je na str. 74

Žalm 40, 2-14.17-18
jsem doufal v HospoP
dina,* on se ke mně sklonil
a vyslyšel mé volání.
EVN Ě

Vytáhl mě z podzemní jámy,
z bahnitého kalu, * na skálu
postavil mé nohy, dodal síly
mým krokům.
Novou píseň vložil mi do
úst, * chvalozpěv našemu Bohu.
Mnozí to uvidí a nabudou
úcty, * budou doufat v Hospodina.
–
Blaze tomu, kdo svou naději
vložil v Hospodina, * kdo nic
nemá s modláři, s těmi, kdo se
uchylují ke lži.
Mnoho divů jsi učinil,
Hospodine, můj Bože, * nikdo
se ti nevyrovná v úmyslech,
které máš s námi,

kdybych je chtěl hlásat, vypovědět,* je jich více, než by se
dalo sečíst.
–
V obětních darech si nelibuješ,* zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš, † tehdy jsem řekl: »Hle,
přicházím; * ve svitku knihy je
o mně psáno:
Rád splním tvou vůli, můj
Bože,* tvůj zákon je v mém nitru.«
–
Spravedlnost jsem zvěstoval
ve velkém shromáždění,* svým
rtům jsem nebránil, ty to víš,
Hospodine!
Nenechal jsem si pro sebe
tvou spravedlnost, * o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,
nezatajil jsem tvou lásku * a
tvou věrnost před velkým shromážděním.
–
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Neodpírej mi, Hospodine,
své slitování, * tvá láska a věrnost at’ mě neustále chrání,
nebot’ mě svírají útrapy bez
počtu,* dostihly mě mé viny, že
ani nemohu vidět.
Je jich víc než vlasů na mé
hlavě* a odvaha mi chybí.
–
Hospodine, prosím, vysvobod’ mě!* Hospodine, na pomoc
mi pospěš!
Necht’ jásají a v tobě se radují* všichni, kteří tě hledají,
ti, kteří touží po tvé pomoci,*
at’ mohou stále říkat: »Bud’ veleben Hospodin!«
–
Já jsem jen chudák a ubožák,* ale Pán se o mě stará.
Tys můj pomocník, můj zachránce:* neprodlévej, můj Bože!
Sláva Otci.

Žalm 54,1-6.8-9
, zachraň mě pro své
jméno, * svou mocí mi
B
zjednej právo!
OŽE

Bože, slyš moji modlitbu, *
popřej sluchu slovům mých
úst!
–
Nebot’ povstali proti mně
zpupní lidé,† násilníci mi ukládali o život, * na Boha nebrali
ohled.
Hle, Bůh mi pomáhá, * Pán
mě udržuje naživu.
–
Budu s radostí přinášet oběti, * chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré,
vždyt’ mě vyprostilo z každé
tísně, * na nepřátele vítězně

pohlédlo mé oko.

Sláva Otci.

Žalm 88
, můj Bože, voH
lám ve dne, * hořekuji
před tebou v noci.
OSPODINE

Kéž pronikne k tobě má
modlitba, * nakloň svůj sluch
–
k mému volání!
Nebot’ bědami je nasycena
má duše * a můj život se blíží
podsvětí.
Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu, * jsem jako člověk
bez pomoci.
Mezi mrtvými je moje lože, *
mezi zabitými, kteří leží v hrobě;
na ty už nevzpomínáš,* jsou
–
vyloučeni z tvé péče.
Položils mě do hluboké jámy,* do temnot a do propastí.
Doléhá na mě tvůj hněv, *
všechny své přívaly jsi na mě
vylil.
Odpudils ode mě známé, †
zošklivil jsi mě před nimi, *
jsem v žaláři, nevyváznu!
–
Mé oko hasne utrpením, †
denně k tobě, Hospodine, volám,* k tobě vztahuji své ruce.
Děláš snad zázraky pro
mrtvé,* či vstanou lidské stíny
a budou tě chválit?
Což se dá v hrobě vyprávět
o tvé dobrotě, * o tvé věrnosti
v příbytku mrtvých?
Lze poznat tvé divy v temnotách,* tvou milost v kraji zapomnění?
–

Velký pátek

Já však volám k tobě, Hospodine, * má modlitba ti přichází vstříc hned ráno.
Proč mě odmítáš, Hospodine, * a přede mnou skrýváš
–
svou tvář?
Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti,* vyčerpán snášel
jsem tvé hrůzy.
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Převalil se přese mě tvůj
hněv,* zahubily mě tvé hrůzy.
Zaplavují mě ustavičně jako
zátopa,* koldokola mě obkličují.
Odcizils mi přítele i druha, *
temnota je mou důvěrnicí.
Sláva Otci.

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
V ERŠ
dopoledne:









℣. Klaníme se ti, Kriste, a ve le bí me tě,
℟. neboť svým křížem jsi vy kou pil svět.

Nebo:







℣. Klaníme se ti, Kriste, a ve le bí me tě,
svět.
℟. neboť svým křížem jsi vy kou pil

v poledne:









na mě, Pa
℣. Pamatuj
ne,
℟. až přijdeš do své ho krá lov ství.

Nebo:











ne,
℣. Pamatuj na mě, Pa
℟. až přijdeš do své ho krá lov ství.
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odpoledne:









℣. Mezi mrtvými je mo je lo že,
℟. mezi zabitými, kteří le ží v hro bě.

Nebo:









℣. Mezi mrtvými je mo je lo
že,
℟. mezi zabitými, kteří le ží v hro bě.

Z ÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
Nešpory
Nešpory se dnes modlí pouze ti, kdo se odpoledne nezúčastní slavení
Památky umučení Páně.

H YMNUS z hymnáře.
IV.g
1. ant.



Po zor ně na

slou chej te, * všech ny ná ro dy,



a po hleď te na mou bo lest.







Žalm 116, 10-19
jsem důvěru, i když
M
jsem si řekl: * „Jsem tak
sklíčen!“
ĚL

Pravil jsem ve svém rozrušení:* „Každý člověk klame!“
–









Čím se odplatím Hospodinu*
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy* a budu
vzývat jméno Hospodinovo. –
Splním své sliby Hospodinu*
před veškerým jeho lidem.
Drahocenná je v Hospodino-

Velký pátek

vých očích * smrt jeho zbožných.
–
Ach, Hospodine, jsem tvůj
služebník, † jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti obět’ díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.
–
Splním své sliby Hospodinu*
IV.g
2. ant.
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před veškerým jeho lidem
v nádvořích domu Hospodinova * uprostřed tebe, Jeruzaléme!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.


duch

Můj

ve

mně chřad ne, *

srd ce mi str nu lo v nit ru.







Žalm 143, 1-11
, slyš moji modH
litbu, † pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnliOSPODINE

vé prosbě,* vyslyš mě pro svou
spravedlnost.
Nepoháněj na soud svého
služebníka, * nikdo z živých
není před tebou spravedlivý. –
Nebot’ nepřítel pronásleduje
mou duši, † k zemi srazil můj
život,* uzavřel mě v temnotách
jako dávno zemřelé.
Můj duch ve mně chřadne, *
srdce mi strnulo v nitru.
Vzpomínám si na dávné
dny,† uvažuji o všech tvých činech,* myslím na skutky tvých
rukou.









Rozpínám k tobě své ruce, *
má duše po tobě žízní jak vy–
prahlá země.
Rychle mě vyslyš, Hospodine,* nebot’ duch můj malátní.
Neskrývej přede mnou svou
tvář, * at’ nejsem jako ti, kdo
klesají do hrobu.
Dej, at’ záhy dojdu tvé milosti,* vždyt’ v tebe doufám.
Ukaž mi cestu, po níž mám
kráčet, * nebot’ k tobě zvedám
svou duši.
Vysvobod’ mě od mých nepřátel, Hospodine, * k tobě se
utíkám.
–
Pouč mě, abych konal tvou
vůli,* vždyt’ ty jsi můj Bůh!
Dobrotivý je tvůj duch, * at’
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mě vede rovným krajem.
Pro své jméno, Hospodine,
zachovej mě naživu, * ve své
spravedlnosti vyved’ mě z tísně!
–



II.D
3. ant.

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

Když Je žíš při jal o cet, ře kl: * Do ko ná no je.



Pak sklo nil hla vu a sko nal.









Flp 2, 6-11
Ježíš, ačkoli má
K
božskou přirozenost, * nic
nelpěl na tom, že je rovný BoRISTUS

hu,
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 smrti,* a to k smrti na kříži. –
Proto ho také Bůh povýšil* 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 Kris–
tus je Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
A NTIFONA PO KRÁTKÉM ČTENÍ, str. 29.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE
I.D2
ant.




By li jsme s Bo hem u smí ře ni * smr tí je ho Sy na

Velký pátek
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v do

bě, kdy jsme s ním by li ješ tě zne přá te le ni.




















Lk 1, 46-55
má duše HospodiVa namůj * duch
jásá v Bohu,
ELEBÍ

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 srd-

ci 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.

P ROSBY, M ODLITBA P ÁN Ě A ZÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
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Bílá sobota
Modlitba se čtením
Je-li modlitba se čtením první modlitbou dne, předchází jí uvedení do
první modlitby dne, str. 10.

H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
II.D
1. ant.


Dá váš mi * pře bý vat v bez pe čí.









Žalm 4
, zastánce mého práB
va, vyslechni mě, když volám, † tys mě v soužení vysvoOŽE

bodil, * smiluj se nade mnou a
slyš mou prosbu!
–
Lidé, jak dlouho chcete mít
nechápavé 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
I.a
2. ant.



Ne







srdci a bud’te klidní!
Spravedlivé oběti přinášejte*
a důvěřujte v Hospodina!
–
Mnoho lidí říká: »Kdo nám ukáže 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.

za ne cháš * mou du ši v pod svě tí,


ne do pus tíš, a by tvůj sva tý spat řil po ru še ní.



Bílá sobota





















Žalm 16
mě, Bože, nebot’ se
O
utíkám k tobě. † Pravím
Hospodinu: »Ty jsi můj Pán. *
CHRA Ň

Bez tebe nemám štěstí.«
K svatým, kteří jsou v zemi,*
jak podivuhodnou mi dal lásku!
Rozmnožují si útrapy, * kdo
se drží cizích bohů;
nepřidružím svou úlitbu
k jejich úlitbám krve,* přes mé
rty nepřejde ani jejich jméno. –
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,* ty
mně zachováváš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje,* mám velikou radost
ze svého dědictví!

I.D
3. ant.

39

 



Zvyš

ať ve jde král slá vy.





Velebím Hospodina, že mi
byl rádcem, * k tomu mě i za
noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na
zřeteli, * nezakolísám, když je
mi po pravici.
–
Proto se raduje mé srdce, má
duše plesá, * i mé tělo bydlí
v bezpečí,
nebot’ nezanecháš mou duši v podsvětí,* nedopustíš, aby
tvůj svatý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu, †
u tebe je hojná radost,* po tvé
pravici je věčná slast.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.







te se, * pra sta







ré vcho dy,
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Pokud se následující žalm říkal při uvedení do první modlitby dne, nahradí se zde žalmem 95, str. 13.












náleží země i to,
H
co je na ní,* svět i ti, kdo
jej obývají.
OSPODINU

Nebot’ on jej založil nad
moři, * upevnil ho nad proudy
vod.
–
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,* kdo smí stát na
jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a
čisté srdce,† jehož duše nebaží
po marnosti, * kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.
Ten přijme požehnání od
Hospodina,* odměnu od Boha,
svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po



něm touží, * kdo hledají tvář
Jakubova Boha.
–
Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody,* at’ vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?† Silný
a mocný Hospodin,* Hospodin
udatný v boji.
–
Zdvihněte, brány, své klenby, † zvyšte se, prastaré vchody,* at’ vejde král slávy!
Kdo je ten král slávy?† Hospodin zástupů,* on je král slávy!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

V ERŠ







℣.
Pohlédni na mě a
vy svo bod mě,
℟. podle svého výroku mě pro buď k ži vo tu.

Nebo:







Žalm 24











℣.
svo bod mě,
Pohlédni na mě a vy
℟. podle svého výroku mě pro buď k ži vo tu.
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P RVNÍ ČTENÍ z breviáře.
Z P ĚV PO PRVNÍM ČTENÍ
Když byl Pán pohřben, přivalili před vchod do hrobky velký kámen* a postavili na stráž vojáky.
V. Zajistili hrob tím, že zapečetili kámen* a postavili.
D RUHÉ ČTENÍ z breviáře.
Z P ĚV PO DRUHÉM ČTENÍ
Odešel náš pastýř, pramen živé vody, při jeho smrti se zatmělo
slunce;† přemohl toho, který držel v zajetí prvního člověka.* Dnes
náš Spasitel vyvrátil z veřejí brány smrti.
V. Rozrazil závory říše zemřelých a zničil moc d’áblovu.* Dnes.
Koná-li se vigilie, připojí se příslušná kantika s antifonou, str. 70, a evangelium z dodatku breviáře.

Z ÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
Ranní chvály
Jsou-li ranní chvály první modlitbou dne, předchází jim uvedení do první
modlitby dne, str. 10.

H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY

I.a
1. ant.



Bu

dou

nad

ním

na

ří

kat *


ja

ko

se

na

ří

ká nad

pro to že ne vin ný Pán byl za bit.

je

di

ným sy nem,
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srdce každého je nepřístupné.
–
Ale Bůh je zasáhne šípy, *
náhle budou ranami probodáni.
Vlastní jazyk je přivede k pádu,* smějí se jim všichni, kteří
je vidí.
Kdekdo cítí bázeň, rozhlašuje, co Bůh činí, * a uvažuje
o jeho skutcích.
–
Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, *
jásají všichni lidé upřímného
srdce.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

, Bože, můj hlasitý náS
řek,* chraň můj život před
strachem z nepřítele.
LYŠ

Ukryj mě před smečkou zločinců, * před tlupou pachatelů
nepravosti.
–
Ostří si jazyk jako meč,* vrhají jedovatá slova jako šípy,
aby z úkrytu zasáhli nevinného, * aby ho náhle zasáhli,
bez ohledu.
Rozhodli se pro hanebný
plán, † smlouvají se, jak by
skryli své nástrahy, * říkají si:
»Kdo nás uzří?«
Osnují zločiny, skrývají své
promyšlené plány, * nitro i


Z mo ci pod

mou du









Žalm 64

II.D
2. ant.





svě

 

tí *


za chraň, Pa

ši.













ne,
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Iz 38, 10-12d.14cd.17-20
jsem: Uprostřed svého
Ř
života mám odejít k branám podsvětí * mám postrádat
EKL

zbytek svých let.
Řekl jsem: Nemám už vidět
Hospodina v zemi živých, * nemám už hledět na nikoho mezi
obyvateli světa.
–
Můj příbytek je stržen,† je ode mě odnesen* jako stan pastýřů.
Bůh svinul jako tkadlec můj
život,* odřízl mě od osnovy.
V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru: * Pane, trpím násilí,
–
zastaň se mě!
Hle, v pokoj se změnila má
hořkost! † Tys tedy zachránil mou duši z propasti zhou-



VII.d
3. ant.
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by, * ano, za svá záda jsi hodil
všechny mé hříchy.
Vždyt’ podsvětí tě nebude
slavit † ani smrt tě nebude
chválit. * Ti, kdo sestupují do
jámy, nebudou čekat na tvou
věrnost.
Kdo žije, jen kdo žije, bude
tě slavit jako já dnes. * Otec
bude o tvé věrnosti vypravovat
synům.
Hospodine, zachraň mě, * a
za zvuku citery budeme zpívat
po všechny dny svého života
v Hospodinově domě.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

 
Byl jsem mr tev, * a hle,

 


na vě ky vě ků

jsem živ

 
a mám klí



če od smr ti a pod světí.






















Žalm 150
Hospodina v jeCH
ho svatyni, * chvalte
ho na jeho vznešené obloze!

ná díla, * chvalte ho pro jeho
svrchovanou velebnost!
–

VALTE

Chvalte ho pro jeho moc-

Chvalte ho hlaholem trouby, * chvalte ho harfou a citerou!
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Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými
nástroji a flétnou!
–
Chvalte ho zvučnými cimbály,† chvalte ho cimbály hlučnými! * Všechno, co dýchá, at’

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

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
A NTIFONA PO KRÁTKÉM ČTENÍ
IV alt.d
ant.



      


   

Kris tus byl pro nás * po

sluš ný

k smr ti,

až

  
a to k smr ti na kří ži. Pro to ho ta ké Bůh po

vý

šil

 
a dal mu Jmé

no nad kaž dé ji

né jmé no.

Z ACHARIÁŠOVO KANTIKUM
I.D
ant.





chraň nás, *

Za




si te li

Spa

ta,

svě

 
kou pil svou kr

tys nás vy

ví pro li tou na



kří ži;

 
stůj při

Bo

nás,



že náš.
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Lk 1, 68-79
bud’ Hospodin,
P
Bůh Izraele,* nebot’ navštívil a vykoupil svůj lid.
OCHVÁLEN

!

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 vysvoboze-

45

ni z rukou 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.

P ROSBY, M ODLITBA P ÁN Ě A ZÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
Modlitba uprostřed dne
H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
dopoledne:

I.D
ant.





Vě řím, že u vi dím * bla

na

ho od Hos po di



v ze mi ži vých.
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v poledne:

II.A
ant.



Hos po di ne, * z pod svě tí jsi vy ve dl mou du ši.















odpoledne:

I.a
ant.




Po ú tra pách * se je ho du še na sy ti la svět lem

a spo či nu la v Je ru za lé mě, na mís tě po ko je.




















Doplňovací cyklus žalmů je na str. 74

Žalm 27
je mé světlo a má
H spása,* koho
bych se bál?
OSPODIN

Hospodin je záštita mého života,* před kým bych se třásl?
Když na mě útočí zločinci,
aby hryzli mé tělo,* moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.
I když se proti mně utáboří
vojsko, nevyděsí se mé srdce,*

když proti mně vypukne válka,
jsem pln důvěry.
–
Jedno od Hospodina žádám
a po tom toužím: * abych směl
přebývat v Hospodinově domě
po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy
něhy* a patřil na jeho chrám. –
Nebot’ v den neštěstí skryje
mě ve svém stánku, † v úkrytu
svého stanu mě schová, * na
skálu zdvihne.

Bílá sobota

Nyní se zdvihá má hlava *
proti nepřátelům, kteří mě obkličují,
oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, * budu zpívat a hrát
Hospodinu.
–
Slyš, Hospodine, můj hlas,
jak volám, * smiluj se nade
mnou, vyslyš mě!
Mé srdce k tobě mluví, má
tvář tě hledá:* Hospodine, hledám tvou tvář.
–
Neskrývej svou tvář přede
mnou, * v hněvu neodmítej
svého služebníka!
Tys má pomoc, nezavrhuj
mě,* neopouštěj mě, Bože, můj
spasiteli!
I kdyby mě otec s matkou
opustili, * Hospodin se mě ujme.
–
Pouč mě, Hospodine, o své
cestě,* ved’ mě po rovné stezce
navzdory mým nepřátelům!
Nevydávej mě choutkám
mých protivníků, * vždyt’ povstali proti mně křiví svědci a
násilím proti mně soptí.
–
Věřím, že uvidím blaho od
Hospodina* v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, bud’
silný, * at’ se vzmuží tvé srdce,
doufej v Hospodina!
Sláva Otci.

Hospodine, můj Bože,* volal
jsem k tobě a uzdravils mě.
Hospodine, z podsvětí jsi
vyvedl mou duši,* zachovals mi
život mezi těmi, kteří do hrobu
klesli.
–
Zpívejte Hospodinu, jeho
zbožní, * a vzdávejte díky jeho
svatému jménu!
Vždyt’ jeho hněv trvá chvíli,*
ale jeho laskavost po celý život,
zvečera se uhostí pláč,* zjitra však jásot.
–
Řekl jsem ve své smělosti: *
»Nic už mnou nepohne!«
Hospodine, ve své přízni jsi
mě obdařil mocí a ctí; * sotva
jsi skryl svou tvář, padl jsem
v zmatek.
K tobě volám, Hospodine, *
Pána prosím o smilování.
–
Jaký bude zisk z mé krve, *
když padnu do hrobu?
Bude tě chválit prach,* bude
hlásat tvou věrnost?
Slyš, Hospodine, a smiluj se
nade mnou, * pomoz mi, Hospodine!
–
Můj nářek jsi obrátil v tanec, * rozvázals mou žínici,
přepásals mě radostí,
aby ti zpívala má duše bez ustání, * Hospodine, můj Bože,
chci tě chválit navěky!
Sláva Otci.

Žalm 30

C

tě oslavovat, Hospodine, nebot’ jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se
nade mnou radovali moji nepřátelé.
HCI
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Žalm 76
v Judsku, *
S v Izraelije máBůhveliké
jméno.
LAVNÝ

Jeho stánek je v Salemu, *
jeho příbytek na Siónu.
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Tam zlomil blesky luku, *
štít, meč a válečné zbraně. –
Přišels, Přemocný, v záři
světla* z odvěkých hor.
Odvážní byli oloupeni, † spí
svým spánkem,* zemdlely ruce
všem rekům.
Na tvou hrozbu, Jakubův
Bože,* strnuly vozy i koně. –
Tys hrozný. Kdo může před
tebou obstát, * když vzplane
tvůj hněv?
Z nebe jsi vynesl rozsudek;*
země se zděsila a zmlkla,

když Bůh povstal k soudu, *
aby pomohl všem poníženým
v zemi.
–
Vždyt’ zuřivé Edomsko bude
tě chválit,* kdo zbyli v Ematu,
budou tě slavit.
Čiňte sliby a plňte je Hospodinu, svému Bohu, * všichni,
kdo jste kolem něho, přineste
dary Hroznému!
On krotí pýchu knížat * a
děsí pozemské krále.
Sláva Otci.

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
V ERŠ
dopoledne:









Nezanecháš mou
du ši v pod svě tí,
℣.
℟. nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil po ru še
ní.

Nebo:







℣.
ši v pod svě tí,
Nezanecháš mou du
ní.
℟. nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil po ru še

v poledne:











Hospodin usmrcuje i
℣.
o ži vu je,
℟. uvádí do říše smrti a zase při vá dí na zpět.
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Nebo:









℣.
Hospodin usmrcuje i o
ži vu
℟. uvádí do říše smrti a zase přivá dí na

je,
zpět.

odpoledne:









Pá na do hro bu,
℣.
Když položili
℟. zapečetili kámen a k hrobu po sta vi li stráž.

Nebo:









℣.
Když položili Pá
na do hro bu,
℟. zapečetili kámen a k hrobu po sta vi li stráž.

Z ÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.

50

Bílá sobota

Nešpory
H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
VIII.c
1. ant.




těz ně * je smrt na vždy zni če na! Smr ti,

Ví

kde pak je tvé ví těz ství?









Žalm 116, 10-19
jsem důvěru, i když
M
jsem si řekl: * „Jsem tak
sklíčen!“
ĚL

Pravil jsem ve svém rozrušení:* „Každý člověk klame!“
–
Čím se odplatím Hospodinu*
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy* a budu
vzývat jméno Hospodinovo. –
Splním své sliby Hospodinu*
před veškerým jeho lidem.
Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.
–
Ach, Hospodine, jsem tvůj
II.D
2. ant.







služebník, † jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti obět’ díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.
–
Splním své sliby Hospodinu*
před veškerým jeho lidem
v nádvořích domu Hospodinova * uprostřed tebe, Jeruzaléme!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.


Ja ko byl Jo náš * v bři še vel ké ry by tři dni a tři no ci,

tak bu de Syn člo vě ka v nit ru ze mě.
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Žalm 143, 1-11
, slyš moji modH
litbu, † pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnliOSPODINE

vé prosbě,* vyslyš mě pro svou
spravedlnost.
Nepoháněj na soud svého
služebníka, * nikdo z živých
není před tebou spravedlivý. –
Nebot’ nepřítel pronásleduje
mou duši, † k zemi srazil můj
život,* uzavřel mě v temnotách
jako dávno zemřelé.
Můj duch ve mně chřadne, *
srdce mi strnulo v nitru.
Vzpomínám si na dávné
dny,† uvažuji o všech tvých činech,* myslím na skutky tvých
rukou.
Rozpínám k tobě své ruce, *
má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.
–
Rychle mě vyslyš, Hospodine,* nebot’ duch můj malátní.

I.f
3. ant.
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Neskrývej přede mnou svou
tvář, * at’ nejsem jako ti, kdo
klesají do hrobu.
Dej, at’ záhy dojdu tvé milosti,* vždyt’ v tebe doufám.
Ukaž mi cestu, po níž mám
kráčet, * nebot’ k tobě zvedám
svou duši.
Vysvobod’ mě od mých nepřátel, Hospodine, * k tobě se
utíkám.
–
Pouč mě, abych konal tvou
vůli,* vždyt’ ty jsi můj Bůh!
Dobrotivý je tvůj duch, * at’
mě vede rovným krajem.
Pro své jméno, Hospodine,
zachovej mě naživu, * ve své
spravedlnosti vyved’ mě z tísně!
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.





Kris tus ře kl: * Zboř te ten to chrám, a ve třech dnech


sta vím; ře kl to však o

jej za se po

své

ho tě

la.

chrámu

52

Bílá sobota





















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.

Flp 2, 6-11
Ježíš, ačkoli má
K
božskou přirozenost, * nic
nelpěl na tom, že je rovný BoRISTUS

hu,
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 smrti,* a to k smrti na kříži. –
Proto ho také Bůh povýšil* a
dal mu Jméno nad každé jiné

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
A NTIFONA PO KRÁTKÉM ČTENÍ, str. 44.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE
VIII.c
ant.




Ny ní je o

sla ven * Syn člo vě ka a Bůh

je o sla ven v něm; a zje ví se na něm Bo









Lk 1, 46-55
má duše HospodiVa namůj * duch
jásá v Bohu,
ELEBÍ



ží slá va.





mém spasiteli, * nebot’ shlédl
na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit* všechna pokolení,

Bílá sobota

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 prázd-

nou.
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–

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.

P ROSBY, M ODLITBA P ÁN Ě A ZÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
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Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Modlitba se čtením
Dnešní modlitbu se čtením konají pouze ti, kdo se nezúčastní slavení
velikonoční vigilie. Čtou při tom alespoň čtyři čtení z této vigilie s příslušnými
mezizpěvy a modlitbami.
Níže podané mezizpěvy odpovídají těm čtením, která jsou otištěna přímo
ve druhém svazku Denní modlitby církve. Kdo by chtěl číst více čtení, musí
si zhudebnění příslušných mezizpěvů opatřit jinde.
Modlitba se čtením v tento den začíná bezprostředně čteními. Prvnímu
čtení nepředchází ani uvedení do první modlitby dne, ani Bože, pospěš mi
na pomoc.

P RVNÍ ČTENÍ
Z P ĚV PO PRVNÍM ČTENÍ
IV.E
1. ant.




Chci zpí

ne boť je vel

vat

Hos

po

nu, *

di

mi vzne še ný.













         
Ex 15, 1-6.17-18
zpívat Hospodinu,
CH
nebot’ je velmi vznešený, * koně i jezdce svrhl do
CI

moře.
Hospodin je má síla, jej opěvuji,* stal se mou spásou.

On je můj Bůh, a já ho chválím, * Bůh mého otce, a já ho
oslavuji.
Hospodin je hrdina ve
válce,* jeho jméno je Hospodin.
Faraónovy vozy i jeho vojsko
svrhl do moře, * výkvět jeho
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reků byl potopen v Rákosovém
moři.
–
Hlubiny je přikryly,* zřítili se
do propasti jako kámen.
Tvá pravice, Hospodine,
ukazuje svou moc a sílu, * tvá
pravice, Hospodine, drtí nepřátele.
–
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Přivedeš a zasadíš svůj lid
na hoře, na svém vlastnictví, *
na místě, kde si, Hospodine,
buduješ své sídlo,
ve svatyni, Pane, kterou
vystavěly tvé ruce. * Hospodin
bude kralovat navěky a navždy.

M ODLITBA
D RUHÉ ČTENÍ
Z P ĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

I.f
2. ant.



Ja ko laň prah

ne po vo dách bys

třin, *



 
po to bě, Bo že!

tak prah ne du še má


















Žalm 42, 3.5bcd; 43, 3.4
duše žízní po Bohu,
M
po živém Bohu: * kdy
už smím přijít a spatřit Boží
Á

tvář?
–
Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je
vodíval k Božímu domu
s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průM ODLITBA



vodu.
–
Sešli své světlo a svou věrnost:† ty at’ mě vedou* a přivedou na tvou svatou horu a do
tvých stanů.
–
Pak přistoupím k Božímu oltáři,* k Bohu, který mě naplňuje radostí.
Oslavím tě citerou, * Bože,
můj Bože!
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T ŘETÍ ČTENÍ
Z P ĚV PO T ŘETÍM ČTENÍ
VIII.G
3. ant.




A

le

lu

lu

a le







ja, *

a

le

lu

ja,

ja.



Žalm 118, 1-2.16ab.17.22-23
Hospodina, neO
bot’ je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
SLAVUJTE

Necht’ řekne dům Izraelův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
–
Hospodinova pravice mocně
zasáhla,* Hospodinova pravice







mě pozvedla.
Nezemřu, ale budu žít* a vypravovat o Hospodinových činech.
–
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se
tak stalo, * je to podivuhodné
v našich očích.

M ODLITBA
Č TVR TÉ ČTENÍ
C HVALOZP ĚV B OŽE , TEBE CHVÁLÍME




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
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bez u stá ní vo la jí:

tý,

Sva

tý,

Sva


Sva

tý, Pán, Bůh zá stu pů. Pl ná jsou ne be sa i ze mě


tvé vzne še né slá vy.

O sla

je tě sbor tvých a po što lů,

vu


chvá lí

tě vel ký po čet pro ro ků, vy dá vá o to bě svě dec tví


zá stup mučed 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 člově kem a na ro dil ses z Pan ny; zlo mil jsi os ten smr ti


a o te vřel vě ří cím nebe;

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,
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se ra du

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

jí


vě. ¶ Za chraň, Pa ne, svůj lid

s tvý mi sva tý mi ve věč né slá


a žeh nej své mu dě

dic

veď

tví,

ho


a stá le po

zve

dej. Kaž dý den tě bu de me ve le bit


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.

bě se

u

ať ne jsme za han be ni na

vě

Pa

ne,

k to

tí

¶ Poslední část (prosby) se může vynechat.

Z ÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.

ká

ky.

me,




Neděle Zmrtvýchvstání Páně
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Ranní chvály
Dnes se před ranními chválami říká uvedení do první modlitby dne,
str. 10, i když první modlitbou dne nejsou.

H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY

I.a
1. ant.



Vstal Kris tus z mrt vých * a

svou kr ví nás vy

kou pil. A le lu








nás,

o sví til



ja.













Žalm 63, 2-9
, ty jsi můj Bůh,* snažBmáněduše
tě hledám,
po tobě žízní, prahOŽE

ne 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 tukem 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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VII.a
2. ant.

  
Náš Vy ku pi tel * vstal z hro bu, za pějme chva lo zpěv

 

 

Pá nu, na še mu Bo hu. A le












lu ja.













Dan 3-III (57-88)
díla Páně, velebte
V
Pána,* chvalte a oslavujte
ho navěky.
ŠECHNA

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.
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.
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VIII.G
3. ant.
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A

le

ja. *

lu

Pán vstal

z mrt vých,

jak to před po vě děl. A le lu ja.















žích.
–
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
Hospodinu píseň
Z
novou,* jeho chvála at’ zaznívá ve sboru svatých.
PÍVEJTE

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 loK RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
A NTIFONA PO KRÁTKÉM ČTENÍ
VII.a
ant.




To



to je den, * kte rý u


či nil Hos po din,

 
já

sej me a ra

Z ACHARIÁŠOVO KANTIKUM

duj me se z ně ho. A le

lu ja.
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II.D
ant.


Zá hy zrá

na * prv ní ho dne po so bo tě


při
A le



šly že ny ke hro bu, když prá vě vy chá ze lo slun ce.
lu



ja.







Lk 1, 68-79
bud’ Hospodin,
P
Bůh Izraele,* nebot’ navštívil a vykoupil svůj lid.
OCHVÁLEN

!





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 vysvoboze-







ni z rukou 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.

P ROSBY, M ODLITBA P ÁN Ě A ZÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
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Modlitba uprostřed dne
H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
dopoledne:

VI.F
ant.



A le lu

Kris tus vstal z mrt vých, * už ne

u

mí rá.



ja.
















v poledne:

II.D
ant.



Byl vy dán

na

smrt pro na

še hří chy, *




a

vstal

z mrt vých pro na še

o spra ve dl

A le lu ja.


odpoledne:













ně

ní.
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VII.a
ant.


Když jste s Kris tem * by li vzkříše ni, u si luj te o to,

co po chá zí shů ry. A le lu










ja.















Doplňovací cyklus žalmů je na str. 74

Žalm 118-I (1-9)
Hospodina, neO
bot’ je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.
SLAVUJTE

Necht’ řekne dům Izraelův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řekne dům Árónův: *
»Jeho milosrdenství trvá navěky.«
Necht’ řeknou ti, kdo se bojí
Hospodina: * »Jeho milosrdenství trvá navěky.«
–
V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel a
vysvobodil.
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl udělat
člověk?
Hospodin je se mnou, on je
můj pomocník, * a já vítězně
shlížím na své nepřátele.
Lépe je utíkat se k Hospodinu* než důvěřovat v člověka.

Lépe je utíkat se k Hospodinu* než důvěřovat v mocné.
Sláva Otci.
II (10-18)
pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je
V
v Hospodinově jménu.
ŠICHNI

Odevšad mě obklíčili,* avšak
potřel jsem je v Hospodinově
jménu.
Obklíčili mě jako včely, † sežehli jak oheň trní,* avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
Vrazili do mě, abych padl, *
avšak Hospodin mi pomohl.
Hospodin je má síla a statečnost,* stal se mou spásou. –
Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.
Hospodinova pravice mocně
zasáhla, † Hospodinova pravice mě pozvedla, * Hospodinova
pravice mocně zasáhla.
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Nezemřu, ale budu žít* a vypravovat o Hospodinových činech.
Hospodin mě sice těžce
ztrestal, * nevydal mě však
smrti.
Sláva Otci.
III (19-29)
mně brány spravedlnosti,* vejdu jimi, abych
O
vzdal díky Hospodinu.
TEV Ř TE

Toto je brána Hospodinova,*
jí procházejí spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel* a
stal se mou spásou.
–
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se
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tak stalo, * je to podivuhodné
v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se
z něho!
Hospodine, dej spásu,* Hospodine, popřej zdaru!
–
Požehnaný, kdo přichází
v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál
nám světlo. * Seřad’te průvod
s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře!
–
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; *
budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, nebot’
je dobrý, * jeho milosrdenství
trvá navěky.
Sláva Otci.

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
V ERŠ
dopoledne, v poledne i odpoledne:




℣. Toto je den, který učinil Hospodin, alelu ja,
℟. jásejme a radujme se z něho, alelu ja.

Nebo:





℣. Toto je den, který učinil Hos po din, a le
℟. jásejme a radujme se z ně ho, a le

Z ÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.





lu
lu

ja.
ja.
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Nešpory
H YMNUS z hymnáře.
Ž ALMY
I.f
1. ant.

 



Ma ri e Mag dal ská * a dru há Ma ri



e


šly ke hro bu, tě lo Pá na Je ží še však ne na šly.

při
A le

ja.

lu










řekl mému Pánu:† »Sed’ po mé pravici,*
H
dokud nepoložím tvé nepřátele
OSPODIN

za podnož tvým nohám.«
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
–
jitřenkou.«
I.D
2. ant.



 

Pojď te *







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

  
a po dí vej te se na to mís


kde byl Pán





Žalm 110, 1-5.7






po lo žen. A le lu

ja.

to,
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vytáhl Izrael z Egypta,*
Jakubův dům z cizáckého
K
lidu,
DYŽ

stal se Juda Boží svatyní, *
Izrael Božím panstvím.
–
Moře to vidělo a prchlo,* Jordán se obrátil nazpět,
Hory poskočily jako berani,*
pahorky jako jehňata.
–
Co je ti, moře, že prcháš, *
Jordáne, že se obracíš nazpět,













Žalm 114

VI.F
3. ant.
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hory, proč poskakujete jako
berani,* pahorky, proč skáčete
–
jako jehňata?
Země, třes se před Pánem, *
před Bohem Jakubovým,
jenž mění skálu v bažinu, *
křemen v prameny vod.
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.


Je

žíš

ře

kl: * Ne

boj

te

se!




Jdě te a o znam te mým bra třím, ať o de jdou do Ga li le je;


tam mě u vi dí. A le lu ja.
Verše kantika zpívá kantor, chór odpovídá střídavě dvěma variantami
odpovědi (jednoduché/zdvojené aleluja).



℣. Ví těz ství, slá va a moc na še mu Bohu, ℟. A le lu ja.


℣. ne boť je ho sou dy jsou prav di vé a spra ved li vé.
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℟℟: A le

lu ja, a le

lu ja.


℣. Chval te na še ho Bo ha, vši chni, kdo mu slou ží te, ℟.


℣. a kdo se ho bo jí te, ma lí i vel cí! ℟℟:


℣. Pán, náš Bůh vše vlád ný se u jal krá lov ství! ℟.


℣. Ra duj me se, já sej me a vzdej me mu čest! ℟℟:


℣. Ne boť na dešla Be rán ko va svat ba, ℟.


℣. je ho ne věs ta se při pra vi la. ℟℟:


℣. Slá va Ot ci i Sy nu i Du chu sva té mu ℟.

℣. po všech ny vě ky vě ků. A men. ℟℟:

K RÁTKÉ ČTENÍ z breviáře.
A NTIFONA PO KRÁTKÉM ČTENÍ, str. 61.
K ANTIKUM P ANNY M ARIE

III.a
ant.







Ve čer prv ní ho dne v týd nu * při

  

šel Je žíš tam,

 
kde by li je ho u čed ní ci. Ze stra chu před ži dy mě li dve ře za vře ny.
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Sta nul me zi ni mi a ře






kl: Po



koj vám!





lu

A le





ja.





Lk 1, 46-55
má duše HospodiVa namůj * duch
jásá v Bohu,
ELEBÍ

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 srd-

ci 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.

P ROSBY, M ODLITBA P ÁN Ě A ZÁV ĚRE ČNÁ MODLITBA z breviáře.
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Kantika pro vigilie
Pokud se modlitba se čtením koná v předvečer na způsob vigilie, postupuje se takto: nejprve se obvyklým způsobem koná modlitba se čtením až
do konce zpěvu po druhém čtení. Potom se připojí níže uvedená kantika (zpívaná pod jedinou antifonou) a evangelium. Na evangelium může navazovat
homilie. Následuje závěrečná modlitba a zakončení jako obvykle.

Velký pátek a Bílá sobota
Velký pátek



I.D
ant.

Když vo ják pro bo dl bok U kři žo va né ho Pá na,




vy

try skla krev a vo

no

vé ho ži vo ta.






da,

a o te vřel se nám pra









men







Bílá sobota
II.D
ant.




Z ří

še mrt vých jsem ve své bí

vo lal k Hos po di nu, a on mě vy slyšel.















dě
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Kantika se zpívají v oba dny stejná.

Jer 14, 17b-21
slzy, mé oči, * ve dne
Rnebot’
v noci bez ustání,
velikou pohromou
O ŇTE

zničena je panna, dcera mého
lidu,* nezhojitelnou ranou.
Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem; * vejdu-li do
města, hle – zmoření hladem.
Prorok i kněz jsou vlečeni *
do neznámé země.
–
Zavrhl jsi zcela Judu* či zošklivila si tvá duše Sión?
Proč nás tedy biješ* nezhojitelnou ranou?
Čekáme blaho – nic dobrého
však nepřichází; * čekáme čas
uzdravení, a hle – zděšení! –
Poznáváme,
Hospodine,
svoje bezbožnosti† i nepravosti
svých otců, * že jsme zhřešili
proti tobě.
Nedávej nás v potupu pro
své jméno, † nevydávej v pohanu svůj slavný trůn; * rozpomeň se a neruš svou smlouvu
Sláva Otci.
s námi!
Ez 36, 24-28
vás z národů, † shroV
máždím vás ze všech zemí* a přivedu vás do vaší vlasti.
EZMU

Pokropím vás očistnou vodou † a budete čistí od všech
svých nečistot,* očistím vás od
všech vašich model.
–
Dám vám nové srdce, * vložím do vás nového ducha,

odejmu z vašeho těla srdce
kamenné * a dám vám srdce
z masa.
Vložím do vás svého ducha†
a způsobím, že budete žít podle
mých zákonů,* zachovávat má
–
přikázání a plnit je.
Budete bydlet v zemi, * kterou jsem dal vašim otcům,
budete mým lidem * a já
budu vaším Bohem.
Sláva Otci.
Pláč 5, 1-7.15-17.19-21
se, Hospodine,
ne to, co se nám stalo, *
R
pohlédni a viz naše pohaněOZPOME Ň

ní!
–
Naše dědictví se dostalo cizincům, * vetřelcům naše domy.
–
Stali jsme se sirotky bez
otce, * naše matky jsou jako
vdovy.
–
Svou vodu pijeme za peníze,*
své dříví získáváme za plat. –
Jařmem na šíji byli jsme oslabeni, * jsme unaveni a nemáme klid.
–
Do Egypta jsme vztáhli ruce, * do Asýrie, abychom se
nasytili chlebem.
–
Naši otcové hřešili - a nejsou, * my však neseme jejich
nepravosti.
–
Zmizela radost našeho srdce, * v nářek se změnil náš
rej.
–
Spadla koruna z naší hlavy;*
běda nám, že jsme zhřešili! –
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Proto zchřadlo naše srdce, *
proto se zkalil nám zrak.
–
Ty však, Hospodine, zůstáváš na věky,* tvůj trůn je po
všechna pokolení.
–
Proč bys na nás zapomínal

na věky,* proč bys nás opouštěl na dlouhé doby?
–
Vrat’ nás, Hospodine, k sobě,
a my se vrátíme, * obnov nám
Sláva Otci.
bývalé časy.

Doba velikonoční
Modlitba se čtením neděle Zmrtvýchvstání Páně má zvláštní uspořádání
a nezdá se příliš vhodné tímto způsobem ji rozšiřovat, ale rubriky breviáře
to výslovně nezakazují.
VIII.G
ant.



Pojď me a klaň me se to mu, kte rý vstal z mrt vých:

vždyť skr ze kříž





vze šla svě tu ra





Iz 63, 1-5
K
je to, jenž přichází z E»z Bosry,
domu, * v rudém oděvu
DO

skvěje se ve svém rouchu* a
–
kráčí v plnosti síly?«
»Já to jsem, hlásám spravedlnost* a dobývám hojnou spásu.«
»Proč však je červený tvůj oděv,* tvůj šat jak toho, kdo šlape v lisu?«
–
»V lisu jsem šlapal sám, *
z národů nebyl se mnou nikdo.
Rozšlapal jsem je ve svém
hněvu, * ve své nevoli jsem je



lu

dost. A le





ja.



zdeptal,
až mi jejich krev stříkala na
šaty* a potřísnil jsem celý svůj
–
oděv.
Nebot’ jsem měl na mysli den
pomsty, * přišel rok mého vykoupení.
Rozhlížel jsem se - a nikdo
nepomáhal, * užasl jsem - nikdo nepodpíral.
Tu mi pomohlo mé rámě * a
můj hněv mi přispěl.«
–
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.

Kantika pro vigilie

Oz 6, 1-6
, vrat’me se k Hospodi† On nás rozdrásal a on
»násNnu:uzdraví,
* on nás zranil a
UŽE

on nás obváže!
Po dvou dnech nám vrátí život, † třetího dne nás vzkřísí, *
před jeho tváří budeme žít.
Poznávejme Hospodina, *
snažme se ho poznat!
Jako jitřenka jistě vysvitne,†
přijde k nám jako déšt’ raný, *
jako déšt’ pozdní, který zavlaží
zemi.«
–
Co mám dělat s tebou, Efraime,* co mám dělat s tebou, Judo?
Vaše láska je jako ranní
mráček,* jako rosa, která záhy
zmizí.
Proto jsem je otesával skrze
proroky, † zabíjel slovy svých
úst, * ale má spravedlnost vyjde jak světlo,
protože chci lásku, a ne obět’,* poznání Boha chci víc než
–
celopaly.
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.
Sof 3, 8-13
na mě počkej - praví
J
Hospodin - * na den, kdy
vstanu jako svědek.
EN
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To je mé rozhodnutí: * shromáždím národy a sesbírám
království,
abych na ně vylil své rozhořčení, * všechen žár svého hněvu;
ohněm mého rozhorlení *
bude pohlcena celá země.
–
Tehdy očistím rty národům,†
aby všechny vzývaly Hospodinovo jméno * a sloužily mu
svorně.
Až z končin za etiopskými řekami přinesou mi dary* ti, kdo
mě ctí, synové mého rozptýleného lidu.
–
Tu se již nebudeš hanbit za
žádné své skutky,* kterými ses
na mně prohřešil,
nebot’ z tebe odstraním tvé
pyšné chvástaly, * už se nebudeš vypínat na mé svaté hoře.
Uprostřed tebe zanechám *
–
lid pokorný a chudý.
Budou hledat své útočiště
v Hospodinově jménu * ti, kdo
zbudou z Izraele.
Nebudou konat nepravost,
nebudou lhát, * v jejich ústech
se nenajde podvodný jazyk.
Když se budou pást a odpočívat,* nikdo je nebude děsit. –
Sláva Otci i Synu * i Duchu
svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Doplňovací cyklus žalmů
Kdo se modlí modlitbu uprostřed dne pouze jednou, použije žalmy předepsané pro daný den. Modlí-li se ji někdo vícekrát, použije jednou žalmů
daného dne a podruhé či potřetí žalmů z doplňovacího cyklu.

První oddíl (dopoledne)
Žalm 120
Hospodinu jsem volal ve
KHospodine,
své bídě,* a vyslyšel mě.
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
Sláva Otci.
chtějí válku.
Žalm 121
své oči k horám. *
Odkud mi přijde pomoc?
ZPomoc
mi přijde od HospoVEDÁM

dina, * 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.
Žalm 122
jsem se, když mi
Z
řekli:* »Do domu Hospodinova půjdeme!«
ARADOVAL

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 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!

Doplňovací cyklus žalmů

Kvůli domu Hospodina, našeho Boha,* budu ti přát štěs-
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tí.
Sláva Otci.

Druhý oddíl (v poledne)

Žalm 123
své oči k tobě,* kteZHle,rý trjako
ůníš na nebi.
oči služebníků hleVEDÁM

–

dí* na ruce svých pánů,
jako oči služebnice hledí* na
ruce své paní,
tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, * dokud se
nad námi nesmiluje.
–
Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi,* nebot’ jsme přesyceni pohanou.
Přesycena je naše duše *
výsměchem boháčů, pohanou
pyšných.
Sláva Otci.
Žalm 124
Hospodin nebyl s náKkdyby
mi* – at’ to vyzná Izrael –
Hospodin nebyl s náDYBY

mi,* když se na nás obořili lidé,
zaživa by nás pohltili, * když
jejich hněv vzplál proti nám.
Voda by nás byla zatopila, †
příval by se byl převalil přes
nás, * přes nás by se převalily
rozbouřené vody.
–
Veleben bud’ Hospodin, že
nás nevydal * za kořist jejich
zubům!

Naše duše vyvázla jako pták*
z ptáčníkovy léčky;
léčka se přetrhla,* a my jsme
volní.
–
Naše pomoc je ve jménu
Hospodina, * který učinil nebe
Sláva Otci.
i zemi.
Žalm 125
doufají v Hospodina,
K
jsou jako hora Sión,* která nekolísá, trvá navěky.
DO

Jeruzalém obklopují hory: †
tak je Hospodin kolem svého lidu* nyní i navěky.
–
Nebot’ nezůstane žezlo bezbožníků* nad údělem spravedlivých,
aby spravedliví nevztáhli *
své ruce po nepravosti.
–
Dobrým, Hospodine, popřej
dobro,* i těm, kdo jsou upřímní v srdci.
Ty však, kteří uhýbají na své
křivé cesty,† odstraň se zločinci, Hospodine!* Pokoj bud’ s Izraelem!
Sláva Otci.
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Třetí oddíl (odpoledne)
Žalm 126
Hospodin přiváděl siK
ónské zajatce, * byli jsme
jako ve snách.
DYŽ

Tehdy byla naše ústa plná
smíchu * a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany:* »Velkou věc s nimi udělal Hospodin!«
Ano, velkou věc s námi udělal 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
přinesou své snopy.
Sláva Otci.
Žalm 127
nestaví dům Hospodin,* marně se lopotí, kdo
K
ho stavějí;
DYŽ

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.
Žalm 128
každému, kdo se bojí
B
Hospodina, * kdo kráčí po
jeho cestách.
LAZE

–

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.
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