Modlitba v nebezpečí

PRVNÍ NEŠPORY

Z kadidelnice v andělově ruce
vystoupil před Boha kadidlový
kouř s modlitbami
věřících. (Zj 8,4)

Bože, pospěš mi na pomoc.
Slyš naše volání.
Sláva Otci i Synu i Duchu
Svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky a na věky věků.
Amen. Aleluja.

Hospodine, volám k tobě, pospěš
mi na pomoc, *
slyš můj hlas, když k tobě
volám.
Má modlitba ať je před tebou
jako kadidlo, *
mé zvednuté dlaně jako večerní
oběť.
Postav, Hospodine, stráž k mým
ústům, *
hlídku k bráně mých rtů.
Neskloň mé srdce ke zlému, *
abych se nedopouštěl zločinů,
abych s pachateli bezpráví *
nejídal jejich vybraná jídla.
Když mě udeří spravedlivý, je to
laskavost, *
když mě pohaní, je to pro hlavu
olej.
Neodmítne ho má hlava, *
avšak pod tíží jejich zloby stále
se budu modlit.
U skály byla propuštěna jejich
knížata, *
slyšela, jak laskavá byla má
slova.
Jako když se oře a vláčí půda, *
jejich kosti byly rozmetány
u jícnu podsvětí.
K tobě, Hospodine, Pane, se
obracejí mé oči, *
k tobě se utíkám, nevydávej mě
smrti!
Zachraň mě před léčkou, kterou
mi nastražili, *
před tenaty pachatelů křivd.
Sláva Otci i Synu *
i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky *
a na věky věků. Amen.
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HYMNUS

Vítej, milý Jezu Kriste,
jenž ses počal v Panně čisté,
abys naše viny,
sám jsa bez poskvrny,
obmyl a shladil.
V tom ukázal Bůh lásku k nám,
že Syna svého poslal k nám,
kdo by v něj věřili,
aby živi byli
skrz něj samého.
Odřekněm se nestřídmosti,
hněvu a světských žádostí,
žijme spravedlivě,
šlechetně, střízlivě,
v naději božské.
V naději blahoslavené
čekejme příchod toho dne
Boha velikého,
Spasitele svého,
Ježíše Krista.
Neb skrz Krista máme všichni
v jednom Duchu přístup k Otci,
nemáme jiného,
jenom s vírou v něho
můžem k Bohu jít.
Kdo skrze Krista nepůjde,
cestu do nebe nenajde,
neboť cesty není
nižádné k spasení,
nežli Kristus sám.
ŽALMY

1. ant. Hlásejte všem
národům: Hle, přijde Bůh,
náš Spasitel.
Žalm 141 (140), 1-9
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Ant. Hlásejte všem
národům: Hle, přijde Bůh,
náš Spasitel.

2. ant. Hle, přijde Pán, a
s ním všichni jeho svatí;
v ten den zazáří velké
světlo, aleluja.
Žalm 142 (141)
Modlitba opuštěného
Toto všechno se splnilo na
Pánu v době jeho utrpení. (Sv.
Hilarius)
Hlasitě k Hospodinu volám, *
hlasitě Hospodina zapřísahám.
Vylévám před ním svou starost, *
svou tíseň mu vypravuji.
Když můj duch ve mně
chřadne, *
ty znáš mou cestu.
Na stezce, po níž kráčím, *
mi nastražili léčku.
Hledím napravo a vidím, *
že nikdo nemá na mě ohled.
Nemám se kam utéci, *
nikdo se nestará o můj život.
Volám k tobě, Hospodine, †
říkám: Tys mé útočiště, *
můj úděl v zemi živých.
Všimni si mého nářku, *
vždyť jsem tak zbědovaný.
Vysvoboď mě od těch, kdo mě
pronásledují, *
jsou silnější než já.
Vyveď mě ze žaláře, *
abych chválil tvé jméno.
Obklopí mě spravedliví, *
až se mě ujmeš.
Sláva Otci i Synu *
i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní
i vždycky *
a na věky věků. Amen.
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Ant. Hle, přijde Pán, a s ním
všichni jeho svatí; v ten
den zazáří velké světlo,
aleluja.
3. ant. Pán přijde s velkou
mocí a každý člověk ho
uvidí.

Kantikum
Kristus, Boží služebník
Flp 2, 6-11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou
přirozenost, *
nic nelpěl na tom, že je rovný
Bohu,
ale sám sebe se zřekl, †
vzal na sebe přirozenost
služebníka *
a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, †
ponížil se a byl poslušný až
k 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.
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Ant. Pán přijde s velkou
mocí a každý člověk ho
uvidí.
KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 5, 23-24
Sám Bůh pokoje kéž vás
dokonale posvětí. Ať si
uchováte ducha
neporušeného a duši i tělo
neposkvrněné pro příchod
našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás
povolává, a on to také
splní.
ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ukaž nám, Hospodine, své
milosrdenství * a dej nám
svou spásu.
Ukaž nám, Hospodine, své
milosrdenství * a dej nám
svou spásu.
Obnov nás, Bože, náš
spasiteli,
a dej nám svou spásu.
Sláva Otci i Synu i Duchu
Svatému.
Ukaž nám, Hospodine, své
milosrdenství * a dej nám
svou spásu.
KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny
Marie: Hle, Pán přichází
zdaleka, jeho sláva
naplňuje celý svět.
Můj duch jásá v Bohu
Lk 1, 46-55
Velebí *
má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli, *
neboť shlédl na svou
nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou
blahoslavit *
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který
je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství (trvá) od
pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí
pyšně.
Mocné sesadil z trůnu *
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka
Izraele, *
pamatoval na své
milosrdenství,
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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.
55

Ant. Hle, Pán přichází
zdaleka, jeho sláva
naplňuje celý svět.
PROSBY

Vzývejme Krista, neboť on
dává radost všem, kdo čekají
na jeho příchod:
Přijď, Pane, a neprodlévej!
S radostí očekáváme tvůj
příchod,
přijď, Pane Ježíši.
Přijď, Pane, a neprodlévej!
Ty jsi dřív, než začal svět,
přijď a zachraň nás, kteří
žijeme v tomto světě.
Přijď, Pane, a neprodlévej!
Tys stvořil svět a všechny, kdo
v něm žijí,
přijď, abys vykoupil dílo svých
rukou.
Přijď, Pane, a neprodlévej!
Ty ses nezdráhal stát se
smrtelným člověkem,
přijď nás vysvobodit
z nadvlády smrti.
Přijď, Pane, a neprodlévej!
Tys přišel na svět, abychom
měli plnost života,
přijď a daruj nám svůj život
věčný.
Přijď, Pane, a neprodlévej!
Ty chceš přivést všechny do
svého království,
přijď a shromáždi ty, kdo si
přejí uvidět tvou tvář.
Přijď, Pane, a neprodlévej!
Otče náš.
MODLITBA

Všemohoucí Bože,
očekáváme příchod našeho
Pána Ježíše Krista a
prosíme tě: posiluj naši
vůli, ať konáme
spravedlivé skutky a
připravujeme se na setkání
s ním, abychom v den
soudu stáli po jeho pravici
a vešli do nebeského
království. Neboť on
s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje po
všechny věky věků.
Amen.
Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.

