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Úvod
Publikace Nešporní zpěvy nabízí podklady pro zpívané druhé nešpory o všech
slavnostech liturgického roku a o svátcích nejvýznačnějších zemských patronů. Je připravována se zvláštním zřetelem k podmínkám společenství,
kde je společné slavení liturgie hodin spíše výjimečnou událostí, zejm. farností.
Vědomě, i názvem,1 přitom navazuje na tradici tkzv. lidových nešpor,
které se slavily v českých kostelích ve třetí čtvrtině devatenáctého a první
polovině dvacátého století. Je samozřejmě zcela dnešní - liturgické texty
jsou vzaty ze současného českého breviáře. Staré lidové nešpory byly inspirací především pro uspořádání, pro zacházení s nápěvy žalmů (každý
žalm má napříč liturgickým rokem stále stejný nápěv), antifon (jsou pokud
možno snadné), pro určení rozsahu.
Protože se zdá, že různá česká vydání lidových nešpor více či méně
zachovávala přiřazení nápěvů k žalmům, jak se prvně objevily ve Svatojanském kancionálu (1864), přijímáme i zde, pro ty žalmy, které se v nešporách zpívaly tehdy a zpívají se i dnes, tento kánon.
Kvůli některým koncepčním volbám (neměnící se nápěvy žalmů, snadnost antifon) knížka často obsahuje jiný nápěv, než se pro stejný text nachází v jiných materiálech projektu In adiutorium.
Způsobem úpravy se Nešporní zpěvy v mnoha ohledech liší od ostatních materiálů vzniklých v rámci projektu In adiutorium, protože předpokládají jiného uživatele. Jsou zpěvníkem do kostelní lavice, který by
měl být snadno pochopitelný a použitelný i pro toho, kdo dosud nemá
s denní modlitbou církve mnoho zkušeností, nezná nazpaměť chorální nápěvy žalmů, ... Na kostelní podmínky bylo myšleno při opatření všech
zpěvů čísly, takže lze při nešporách využít číselníku normálně ukazujícího
čísla písní v kancionálu.

1 Název jsem si vypůjčil ze sešitku P. Františka Micky Nešporní zpěvy pro lid. „Pro lid“
jsem ovšem vypustil - zatímco v 19. století byly nešpory v národním jazyce pouhou pobožností
„pro lid“, dnes jsou plnohodnotnou součástí liturgie církve.
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Úvodní verš
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℣: Bo že,

po spěš mi na

po

moc.

.

          

℟: Slyš na

še vo
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Slá va

Ot ci i Sy nu i Du

chu sva té mu

                  
i ny

ní i vždyc ky

a na vě ky vě

ja ko

by la na po čát ku

    

ků. A men. A le lu

ja.

Zakončení - požehnání
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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
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℣:

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.
Nápěv úvodního verše a zakončení při slavení bez kněze je adaptován z Antiphonale Romanum 1912, nápěv požehnání je převzat ze stránek http://www.op.cz
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Nešporní žalmy a kantika
kantikum Panny Marie
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bí *

má duše

Hos

duch jásá v Bohu, mém Spasi

    




po

te





di




VIII.G

na

li, *

neboť shlédl na svou nepatrnou slu žeb ni ci.

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.
Žalm 47

 



  

47

 

  

VIII.G

Všech ny národy, tleskejte ru ka ma, * jásejte Bohu ra dost ným hla sem,

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.
Zpívejte Bohu, zpívejte, * zpívejte našemu králi, zpívejte!
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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.
Vždyť Bohu patří vládcové země, * je nadmíru vznešený.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 110, 1-5.7

110



Hos

po

   

    

 
   

Pá nu: †

po
   Seď
  

din řekl mému

dokud nepoložím tvé nepřátele za pod nož tvým no

mé

VII.a

 

pra vi ci, *

hám.

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.«
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.
Žalm 111

111

    

 
   
,

O

sla



vím Hospodina



ve sboru spravedlivých i ve shro máž dě ní.

   
ce lým

VII.c

 

srd cem *
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Veliká jsou Hospodinova díla, * ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
Velebnost a vznešenost je jeho dílo * a jeho spravedlnost zůstává navěky.
Památku ustanovil na své divy, * Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
Dal pokrm těm, kdo se ho bojí, * neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
Své mocné činy ukázal svému lidu, * když jim dal majetek pohanů.
Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé, * spolehlivé jsou všechny
jeho příkazy,
pevné navěky, navždy, * provedené v pravdě a právu.
Vykoupení seslal svému lidu, † sjednal navěky svou smlouvu; * svaté a
velebné je jméno jeho.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina: † moudře jednají všichni, kdo tak
činí; * jeho chvála zůstává navždy.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 112






Bla ze

È

 

112

È

muži, který se bojí

Hos po

III.a

È

di

na, *

È

který má velkou zálibu v jeho při ká zá

ních.

Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě * a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a
spravedlivý.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý.
Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Rozděluje, dává chudým, † jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě.
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Uzří to hříšník a rozzlobí se, † bude skřípat zuby a zchřadne; * zajde
touha bezbožníků.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Žalm 114

114

  

per.

     

    

Když vytáhl Iz ra el z E gyp ta, * Jakubův dům z cizácké ho li

du,

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,
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.
Žalm 116-I

116



 

Mi lu

  



  

II.D

   

ji Hospodina, neboť sly šel * můj pro seb ný hlas,

neboť naklonil ke mně svůj sluch * v den, kdy jsem ho vzýval.
Obepjaly mě provazy smrti, † dostihly mě smyčky podsvětí, * uvízl jsem
v tísni a trýzni.
Hospodinovo jméno jsem vzýval: * »Ach, Hospodine, zachraň mi život!«
Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný.
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Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Uklidni se opět, má duše, * neboť Hospodin ti prokázal dobro,
vždyť vysvobodil můj život ze smrti, * mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
Budu kráčet před Hospodinem * v zemi živých.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
117

Žalm 116-II

  

Měl jsem

  



II.D

  

   

důvěru, i když jsem si ře kl: * „Jsem tak sklí čen!“

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 služebník, † jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.
Přinesu ti oběť 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.
122

Žalm 122

 

Za



ra







doval jsem se,

     
Do domu Hospodi no va půj de

me!

když



mi





řek



li: *



I.D2

10

Nešporní žalmy a kantika

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: * ať jsou v bezpečí, kdo tě milují,
ať 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.
Žalm 127

127

 

 

Když ne

  


sta

 

ví



 

IV.E

dům Hos po din, *

       
marně se lopo tí, kdo ho

sta vě

jí;

když nestřeží město Hospodin, * marně bdí strážce.
Marné je časně vstávat, † dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; *
neboť 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.
Šťastný 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.
130

Žalm 130
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Z hlu bin volám k tobě, Hos po
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VII.c

      


di ne, * Pane, vy slyš můj hlas!

Tvůj sluch ať 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 má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána * více než stráže na svítání.
Více než stráže na svítání * ať čeká Izrael na Hospodina,
neboť 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.
Žalm 145-I

 

Bu





du







Bo

tě oslavovat, můj



145



že,





krá



li, *



I.D

       

budu velebit tvé jméno po všech ny vě

ky.

Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky.
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevystižná.
Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc.
Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech.
Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, * hovoří o tvé nesmírnosti.
Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, * jásají nad tvou spravedlností.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!
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Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle,
aby poučili lidi o tvé moci, * o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků * a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
kantikum Fp 2

152

 

  

Kris tus



     

   

ze nost, *

Ježíš, ačkoli má božskou při ro



I.D

È

nic nelpěl na tom, že je rov ný Bo

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 Kristus je Pán.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
kantikum Kol 1

153

 


Ra



dost








ně děkujme Bohu

    

že nás uschopnil k účasti na dědictví věří cích ve svět le.



Ot


ci, *

VIII.G
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On nás totiž vytrhl z moci temnosti * a převedl do království svého milovaného Syna.
V něm máme vykoupení * a odpuštění 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:
ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, † ať jsou to knížata, ať jsou
to mocnosti. * Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
Kristus je dříve než všechno ostatní * 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.
kantikum Zj 11

   

  



155

   

VIII.G

Děku jeme ti, Pane, Bože vše vlád ný, * který jsi a kte rý jsi byl,

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,
neboť byl svržen žalobník našich bratří, * který na ně žaloval před naším
Bohem ve dne v noci.
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Narození Páně (24.12.)

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.

kantikum Zj 19

157

  

        

VI.F

  

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

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

         

℟℟: 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 de šla 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. ℟℟:

℟℟:

Narození Páně (24.12.)

15

Vánoce
200

Narození Páně (24.12.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

  
                
O de dne zro

   

ze

 

ní je ti ur

  

če no vlád

  

1. ant. VII.a

1

  

nout v po svát ném les

ku:

zplo dil jsem tě před ji třen kou.

- Žalm 110, str. 6.
2. ant. VII.c

                  

U Hos po di na je sli to vá

2

ní, hojné je u ně ho vy kou pe ní.

- Žalm 130, str. 10.


                
Na po čát ku by lo Slo

      


vo, a to Slo vo byl Bůh;

 



  

3. ant. VIII.G

3

Bůh se nám na ro dil

ja ko Spa si tel svě ta.

- Kantikum Kol 1, str. 12.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:



      

℟: Slo vo se sta lo

    

tě lem. * A

le

lu ja,

    
a

le

VI.

4

lu ja.

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











  
  
Slá va Ot

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.
5

16

Matky Boží, Panny Marie (1.1.)

ant. VIII.G

               
Dnes se na ro dil Kris tus,

    

náš Spa si

tel, dnes zpí

lé, dnes já

va jí na ze mi an dě lé,

       

     

    

ra du jí se arch an dě

         

sa jí spra ved li ví: Slá

va

           
na vý sos tech Bo

hu! A le lu

ja.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
201

Matky Boží, Panny Marie (1.1.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

1




         

Po di vu hod

ná zá

           

mě na: Stvo ři tel člo



1. ant. I.D2

vě ka se stal jed ním z nás

   
    

          

a na ro dil se z pan ny; při jal ú

 

čast na na šem lid

ství a nám dal ú čast

 

na svém bož ství.

- Žalm 122, str. 9.
2

2. ant. IV.E



                        

Když se Syn Bo

ží na

ro

dil z Pan ny Ma ri e, a by nás vy

kou pil,

                           
se

stou pil zá

zrač ně z ne be ja ko ro

sa

na Ge de o no vo rou no.

- Žalm 127, str. 10.
- Kantikum Ef 1, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
3

Zjevení Páně (6.1.)



      

℟: Slo vo se sta lo

17

    

tě lem. * A

le

lu ja,

    
a

VI.

lu ja.

le

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











  
  
Slá va Ot

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
202

Zjevení Páně (6.1.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

 

                       

1. ant. VII.a

Král mí

ru a po

ko

je pře vy šu je slá

1

vou všech ny krále svě ta.

- Žalm 110, str. 6.

 
          
Mi lo srd

ný, do bro ti

       
ja ko svět

         

vý a spra ve dli vý Bůh

zá

2. ant. III.a

 

2

ří v tem no tách

  

lo řád ným li

dem.

- Žalm 112, str. 7.
- Kantikum Zj 15, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:



VI.

 

     

℟: V něm bu dou po žeh ná na všech na ple me na ze mě. * A le lu ja, a le lu ja.
z
    

℣: Bla ho sla vit ho bu dou všech ny ná ro dy. * ℟: A le

               
Slá va Ot

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.

lu ja, a le

lu ja.

3

18

Zmrtvýchvstání Páně

4





         

Když mu dr ci

dě li

vi

hvěz

ant. VIII.G

     

řek li

du,

si

To je zna

ní ve li ké ho krá le;

me

pojď

                  

a o bě tuj me mu da

ry: zla

me zi

se bou:

    

                

me, vy hle dej me ho

to, ka di dlo a myr hu.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4

Velikonoce
300

Zmrtvýchvstání Páně
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

1

  
    

1. ant. VII.a

                

Ma ri e Mag dal ská * a dru há Ma

        
tě

lo Pá

ri

při

e

šly ke

        

na Je ží še však ne

na

šly. A le lu

hro bu,

ja.

- Žalm 110, str. 6.
2

2. ant. per.

                     

   
Pojď te * a po dí vej te se na to mís to, kde byl Pán

po

lo

žen. A le lu ja.

- Žalm 114, str. 8.
3

z


Je žíš ře

   

z

 

3. ant. VI.F

Jdě te a o znam te mým bra
boj te
se!




  
            
kl: * Ne

ať o de jdou do Ga li

le

je; tam mě u

vi

dí. A le

lu ja.

třím,

Nanebevstoupení Páně

19

- Kantikum Zj 19, str. 14.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:



               
lu ja.
lu ja, a le
℟: Pán sku teč ně vstal. * A le

j 

℟: A le

lu ja, a le

lu ja. Slá va Ot

       



     

Ve čer prv ní ho dne v týd nu * při

   

      

4

℣: Zje vil se Ši mo no vi.

nu i Du chu sva té mu.
ant. VIII.G

        

5

šel Je žíš tam, kde by li je ho u čed ní ci.

                    

Ze stra chu před ži dy mě li dve ře za

        
Po

ci i Sy

resp. VI.

koj vám! A le lu

vře ny. Sta

nul me zi ni mi a ře

kl:

ja.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
301

Nanebevstoupení Páně
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.


                    
Vstou pil do

ne be, se dí

po pra vi ci Ot

ce. A le lu

1. ant. VII.a

1

2. ant. VIII.G

2

ja.

- Žalm 110, str. 6.

 

        
  
          

Bůh se vzná

ší

za já so

tu, Hos po din vy stu pu je za hla ho lu trub.

    
A le lu

ja.

- Žalm 47, str. 5.
3

20

Seslání Ducha svatého


                      

3. ant. VIII.G

Ny ní je o

sla

ven Syn člo

vě ka a Bůh

je o

sla ven v něm.

    
A le

lu ja.

- Kantikum Zj 11, str. 13.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
4



resp. VI.

 


          

 

℟: Pří mluv ce, Duch sva tý, ten vás na u čí vše mu. * A le

    

 

 



lu ja, a le

lu ja.

         

 

℣: Při po me ne vám vše chno, co jsem vám ře kl. * ℟: A le

lu ja, a le

lu ja.

               
Slá va Ot
5

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.


     
Krá li slá

     

vy, Vlád ce vše



ant. k Magnificat VIII.G


       

ho tvor stva, dnes vy stu pu ješ ja ko ví těz

              
na ne be

sa; ne ne chá vej nás sa mot né, a le po šli nám

slí be né ho Du cha prav dy.

    
A le lu

ja.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
302

Seslání Ducha svatého
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

1

            

Duch Pá

ně na pl ňu je ce

    

lý svět. A le lu

ja.

1. ant. VII.d

Nejsvětější Trojice

21

- Žalm 110, str. 6.
2. ant. per.



        

     

2

pev ňuj, Bo že, co jsi v nás vy ko nal. A le lu ja.

U

- Žalm 114, str. 8.





j
Všich ni by li na

pl ně ni Du

3. ant. VI.F

j
tým a za

chem sva

ča li mlu

3

vit.

    
A le lu

ja.

- Kantikum Zj 19, str. 14.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:





resp. VI.

    
    

        

℟: Duch Pá ně na pl ňu je ce lý svět. * A le

lu ja, a

le

4

lu ja.

                    
Všech no u dr žu je a ob
no vu je,
pro mlou vá k li dem všech ja zy ků. *
z
z



℣:

℟: A le

lu ja, a le

    

 

lu ja. Slá va Ot

ci i Sy

          
a na pl nil je svý mi da
ry;
z
hlá sat e

van ge li um a vy

     
a dá se po

ant. k Magnificat VIII.G

  
  

O let ni cích se Duch sva tý zje

a po

  

  

što lům v oh

ni

       

slal je do ce lé ho svě

dá vat svě

         

křtít, bu de spa sen. A le

    

vil

po

nu i Du chu sva té mu.

dec tví: Kdo u

lu ja.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4

ta
vě ří

z

5

22

Nejsvětější Trojice

Pohyblivé slavnosti Páně v liturgickém mezidobí
400

Nejsvětější Trojice
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

1

1. ant. VII.a

          
         
Kla ní me se ti, je di né pra vé a věč

           
Ot

če i Sy

né bož ství ve

  

třech o so bách:

nu i Du chu sva tý.

- Žalm 110, str. 6.
2

      
Vy

 



  

nás, za chraň nás a

svo boď

2. ant. per.

   


dej nám věč ný ži

vot,

       
troj

je

di ný Bo

že!

- Žalm 114, str. 8.
3

                  
Sva

tý,

tý,

sva

sva tý je Pán,

3. ant. VI.F

  

vše mo hou cí Bůh, kte rý byl,

       


kte rý je a kte rý při

jde.

- Kantikum Zj 19, str. 14.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
4



    
℟: Troj je di né mu Bo

     
i



i sva té mu Du chu.

 



 

vzdej me čest a chvá lu. ℣: Ot

    

sva té mu Du chu * ℟: vzdej me

æ æ
5

hu *

resp. I.



čest a chvá lu.



ci i Sy

nu



    
 
Slá va Ot

ci i

Sy

nu

Těla a Krve Páně

23




                       
Ce lým srd cem i ús
ty vy zná vá me te
 be, ne zro ze né ho Ot ce





                

ant. VIII.G

i

jed no ro ze né ho Sy na i

Pří

           
Chvá

lí

me a

ve le bí me tě,

mluv ce, Du

cha sva

té

ho.

         
nej

svě

těj ší Tro ji

ce:

         
To bě buď slá

va na vě ky!

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
401

Těla a Krve Páně
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.



   

Pán Je

           
   

1. ant. VII.a

žíš, kněz na

vě

ky po dle řá du Mel chi ze de cho

                
se o

bě tu je

1

va,

pod způ so bou chle ba a ví na.

- Žalm 110, str. 6.

             


2. ant. II.D

2

3. ant. VI.F

3

Vez mu ka lich spá sy a při ne su o běť dí ků.

- Žalm 116-II, str. 9.

                    
Pa ne, ty jsi ces

ta, ty jsi prav

da, ty jsi ži vot svě ta.

- Kantikum Zj 19, str. 14.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
4

24


℣:

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova













    

℟: Bůh jim dal chléb z ne be. * A

le

lu ja,

Člo věk je dl chléb sil ných. * ℟: A le

resp. VI.

    
lu ja.
za le
le

lu ja, a

lu ja.

               
Slá va Ot
5

ci i Sy

nu i Du chu sva té mu.

        

     

Sva tá hos ti no, * při níž nás Kris tus ži

ví svým tě

                   
sla

ru

ku bu

dou cí slá

ví,

     

                      

a při jí má me zá

  

lem a svou kr

mát ku je ho u tr pe ní, do du še se nám vlé

ví me pa

ant. VIII.G

   

vá mi

lost

ja.

vy! A le lu

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
402

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

1


        
Pa nuj, Pa

ne,



1. ant. VII.a

          


u pro střed svých ne přá tel, pod rob je jhu,

kte ré ne tla čí.

- Žalm 110, str. 6.
2

             
       
Hos po din je mi lo srd

      
kdo se ho bo

jí.

- Žalm 111, str. 6.
3

ný a do bro ti

vý; dal

po

2. ant. VII.c

 

krm těm,

Ježíše Krista Krále

25

                       
Hle,

Be

rá nek Bo

ží, ten, kte rý na

3. ant. I.D

chy svě ta.

se be vzal hří

- Kantikum Fp 2, str. 12.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
resp. VI.

                      

℟: Kris tus nás mi

   

lu

je *

℣: U dě lal z nás krá

myl nás od na šich hří chů svou kr ví.

  

lov ský ná

       
℟: a ob

a ob

   

4

        

rod a

kně ze Bo ha Ot

     

myl nás od na šich hří chů svou kr ví.

ce *

        
ci i

Slá va Ot

Sy

nu

      
i Du chu sva té mu.

  

   

ant. k Magnificat VIII.G

    
          

Pán nám o tev řel svou ná ruč a je ho Srd

            
mi

los ti a sli to vá ní. A le lu

5

ce se pro nás sta lo pra me nem

ja.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
403

Ježíše Krista Krále
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.

             
   
   
Bu de se

    
A le

lu ja.

dět na Da vi do vě trů nu a vlád

nout po

1. ant. VII.a

   

všech ny vě

ky.

1

26

sv. Josefa, snoubence Panny Marie (19.3.)

- Žalm 110, str. 6.
2

    

 

Tvé krá

   

lov

   

2. ant. I.D



         

ství je krá lov ství všech vě

ků a tvá

vlá

da

    

tr vá po všech na po ko le

ní.

- Žalm 145-I, str. 11.
3





3. ant. VI.F

                         
Je ho jmé no je: Král krá lů a Pán pá

nů. Je mu buď slá

va a vlá da

     
na věč né vě

ky.

- Kantikum Zj 19, str. 14.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
4



resp. VI.



                      

℟: Bůh po ma zal své ho Sy

    

na na kně ze a krá le; *

je ho krá lov



ství

      

je krá lov ství věč né. ℣: Žez lo je ho vlá dy je žez lo spra ve dl nos ti a prá va; *



                        

℟: je ho krá

lov

ství je krá

lov ství věč

né. Slá va Ot

ci i

Sy

nu

      
i Du chu sva té mu.
5

      
       
    
Je mi dá

na veš ke rá moc

na ne bi i na ze mi, pra ví Pán.

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4

ant. VIII.G

Narození sv. Jana Křtitele (24.6.)

27

Sanktorál
sv. Josefa, snoubence Panny Marie (19.3.)

500

Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 15, str. ??.
- Žalm 112, str. 7.
- Kantikum Zj 15, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
Zvěstování Páně (25.3.)

501

Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 110, str. 6.
- Žalm 130, str. 10.
- Kantikum Kol 1, str. 12.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka (16.5.)

502

Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 116-I, str. 8.
- Žalm 116-II, str. 9.
- Kantikum Zj 4, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
Narození sv. Jana Křtitele (24.6.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 15, str. ??.
- Žalm 112, str. 7.
- Kantikum Zj 15, str. ??.

503

28

sv. Václava, mučedníka (28.9.)

Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
504

sv. Petra a Pavla, apoštolů (29.6.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 116-II, str. 9.
- Žalm 126, str. ??.
- Kantikum Ef 1, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4

505

sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa (5.7.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 15, str. ??.
- Žalm 112, str. 7.
- Kantikum Zj 15, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4

506

Nanebevzetí Panny Marie (15.8.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 122, str. 9.
- Žalm 127, str. 10.
- Kantikum Ef 1, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4

Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8.12.)
sv. Václava, mučedníka (28.9.)

29
507

Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 116-I, str. ??.
- Žalm 116-II, str. ??.
- Kantikum Zj 4, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
Všech svatých (1.11.)

508

Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 110, str. 6.
- Žalm 116-II, str. 9.
- Kantikum Zj 4, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.)

509

Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 121, str. ??.
- Žalm 130, str. 10.
- Kantikum Fp 2, str. 12.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8.12.)
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 122, str. 9.
- Žalm 127, str. 10.
- Kantikum Ef 1, str. ??.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:

510

30

Posvěcení kostela

- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
511

Posvěcení kostela
Bože, pospěš mi na pomoc, str. 4.
- Žalm 46, str. ??.
- Žalm 122, str. 9.
- Kantikum Zj 19, str. 14.
Následuje krátké čtení. Po krátkém čtení se zpívá responsorium:
- Kantikum Panny Marie, str. 5.
Následují přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná modlitba.
Zakončení, str. 4
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