
PRVNÍ NEŠPORY 

 

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. 

HYMNUS 

Svaté Trojici jasné, 

Marii, Panně slavné, 

zpívejme svatým, 

všem zástupům nebeským, 

svatým andělům, 

patriarchům, prorokům, 

všem svatým apoštolům. 

Všem svatým mučedníkům, 

vyznavačům, panicům 

i svatým pannám, 

vdovám, svatým manželkám, 

všem vyvoleným, 

na nebi kralujícím, 

na tvář Boží patřícím. 

Svatým Božím zpíváme, 

na přímluvu čekáme, 

chválu vzdáváme, 

celým srdcem plesáme 

s velkou radostí, 

žádajíce milosti 

a nebeské jasnosti. 

Jak je blaze všem svatým, 

chudým, tichým, kajícím 

i spravedlivým, 

milosrdným a čistým 

i všem pokorným, 

kteří mnoho trpěli, 

aby Boha viděli. 

Jako sám Kristus trpěl 

a mnohé úzkosti měl, 

tak jeho svatí 

za ním také kráčeli, 

pro něj trpěli; 

Ježíš je posilňoval, 

korunu jim za to dal. 

ŽALMY 

1. ant. Věčné světlo svítí 
tvým svatým, Pane, patří 
jim celá věčnost. Aleluja. 

Žalm 113 (112) 
Buď velebeno Hospodinovo 

jméno 
Mocné sesadil z trůnu a 
ponížené povýšil. (Lk 1,52) 

1Chvalte, Hospodinovi 

služebníci, * 

chvalte jméno Hospodinovo! 
2Buď velebeno Hospodinovo 

jméno * 

nyní i navěky! 
3Od východu slunce až na jeho 

západ * 

buď chváleno Hospodinovo 

jméno! 
4Povznesen je Hospodin nade 

všechny národy, * 

nad nebesa jeho sláva. 
5Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, † 

který trůní na výsosti * 
6a shlíží dolů na nebe i na zem? 

7Slabého zdvihá z prachu, * 

ze smetiště povyšuje chudého, 
8aby ho posadil vedle knížat, * 

vedle knížat svého lidu. 
9Té, která v rodině byla neplodná, 

dává bydlet * 

jako šťastné matce dětí. 

Sláva Otci i Synu * 

i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, i nyní 

i vždycky * 

a na věky věků. Amen. 

Ant. Věčné světlo svítí tvým 
svatým, Pane, patří jim celá 
věčnost. Aleluja. 

2. ant. Jeruzaléme, Boží 
město, raduj se ze svých 
synů, všichni se shromáždí 
a budou velebit věčného 
Pána. Aleluja. 

Žalm 147 (147 B) 12-20 
Obnova Jeruzaléma 
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https://lh.kbs.sk/include/kat-z147b.htm


Pojď, ukážu ti nevěstu, choť 
Beránkovu. (Zj 21,9) 

12Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * 

chval svého Boha, Sióne, 
13že zpevnil závory tvých bran, * 

požehnal tvým synům v tobě. 
14Zjednal tvému území pokoj * 

a sytí tě jadrnou pšenicí. 
15Sesílá svůj rozkaz na zemi, * 

rychle běží jeho slovo. 
16Dává sníh jako vlnu, * 

jíní sype jako popel. 
17Shazuje své krupobití jako 

drobty chleba, * 

jeho mrazem tuhnou vody. 
18Posílá své slovo, a rozpouští je, * 

poroučí zavanout svému větru, 

a vody se rozproudí. 
19Oznámil své slovo Jakubovi, * 

své zákony a přikázání Izraeli. 
20Tak 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. 

Ant. Jeruzaléme, Boží 
město, raduj se ze svých 
synů, všichni se shromáždí 
a budou velebit věčného 
Pána. Aleluja. 

3. ant. Svatí zpívali píseň 
novou před trůnem Božím 
a Beránkovým a spolu 
s nimi se ozývala zpěvem 
země. Aleluja. 

Kantikum 
Beránkova svatba 

Srov. Zj 19,1-2.5-7 

Aleluja. 
1Vítězství, sláva a moc našemu 

Bohu, 
2neboť jeho soudy jsou pravdivé a 

spravedlivé. 

O. Aleluja. (Aleluja.) 

Aleluja. 
5Chvalte našeho Boha, všichni, 

kdo mu sloužíte 

a kdo se ho bojíte, malí i velcí! 

O. Aleluja. (Aleluja.) 

Aleluja. 
6Pán, náš Bůh vševládný, se ujal 

království! 
7Radujme se, jásejme a vzdejme 

mu čest! 

O. Aleluja. (Aleluja.) 

Aleluja. 

Neboť nadešla Beránkova svatba, 

jeho nevěsta se připravila. 

O. Aleluja. (Aleluja.) 

Sláva Otci i Synu * 

i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, i nyní 

i vždycky * 

a na věky věků. Amen. 

Ant. Svatí zpívali píseň 
novou před trůnem Božím 
a Beránkovým a spolu 
s nimi se ozývala zpěvem 
země. Aleluja. 

KRÁTKÉ ČTENÍ 

Žid 12, 22-24 

Přistoupili jste k hoře 
Siónu a k městu živého 
Boha, k nebeskému 
Jeruzalému: ke 
shromáždění obrovského 
množství andělů a k obci 
prvorozenců, kteří jsou 
zapsáni v nebi; přistoupili 
jste k soudci, Bohu všech, 
k duším spravedlivých, 
kteří už dosáhli cíle, a 
k Ježíši, prostředníku nové 
smlouvy, a byli jste 
pokropeni krví, která 
mluví důrazněji než krev 
Ábelova. 

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ 

(skrýt plné znění krátkých zpěvů) 
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Spravedliví se radují * a 

hledí na Boží tvář. 

Spravedliví se radují * a 

hledí na Boží tvář. 

Veselí se, jásají radostí. 

a hledí na Boží tvář. 

Sláva Otci i Synu i Duchu 

Svatému. 

Spravedliví se radují * a 

hledí na Boží tvář. 

KANTIKUM PANNY MARIE (skrýt) 

Antifona ke kantiku Panny 
Marie: Trojjediný věčný 
Bože, tebe chválí slavný 
sbor apoštolů a úctyhodný 
počet proroků, tvou slávu 
hlásá skvělý zástup 
mučedníků a všichni svatí 
tě společně oslavují. 

Můj duch jásá v Bohu 

Lk 1, 46-55 

46Velebí * 

má duše Hospodina 
47a můj duch jásá v Bohu, mém 

spasiteli, * 
48neboť shlédl na svou 

nepatrnou služebnici. 

Od této chvíle mě budou 

blahoslavit * 

všechna pokolení, 
49že mi učinil veliké věci ten, který 

je mocný. * 

Jeho jméno je svaté. 
50A jeho milosrdenství (trvá) od 

pokolení do pokolení * 

k těm, kdo se ho bojí. 
51Mocně zasáhl svým ramenem, * 

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí 

pyšně. 
52Mocné sesadil z trůnu * 

a ponížené povýšil, 
53hladové nasytil dobrými věcmi * 

a bohaté propustil s prázdnou. 
54Ujal se svého služebníka 

Izraele, * 

pamatoval na své 

milosrdenství, 
55jak 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. 

Ant. Trojjediný věčný Bože, 
tebe chválí slavný sbor 
apoštolů a úctyhodný počet 
proroků, tvou slávu hlásá 
skvělý zástup mučedníků a 
všichni svatí tě společně 
oslavují. 

PROSBY 

(skrýt zvolání po každé prosbě) (zobrazit 

kratší prosby z dodatku) 

Bůh ukazuje svou slávu na 

svých svatých a velikost 

jejich života je jeho dar. 

Proto k němu s důvěrou 

volejme: 
Bože, dávej nám svou milost. 

Bože, veliký ve svých svatých, 

tvůj Syn Ježíš Kristus založil 

svou církev na apoštolech; 

upevňuj naši víru, abychom 

věrně setrvávali 

v apoštolském učení. 
Bože, dávej nám svou milost. 

Ty dáváš mučedníkům 

statečnost, aby svědčili 

o Kristu až k prolití vlastní 

krve; 

posiluj všechny, kdo přijali 

křest, aby vydávali svědectví 

evangeliu. 
Bože, dávej nám svou milost. 

Ty voláš panny, aby se zcela 

oddaly Kristu; 

dej nám poznat, že jejich 

panenství je tvůj dar a 

znamení plnosti, k níž církev 

roste očekávajíc zjevení 

budoucí slávy. 
Bože, dávej nám svou milost. 
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Život tvých svatých je 

znamením tvé přítomnosti 

mezi námi; 

veď nás, abychom podle jejich 

příkladu směřovali ke 

svatosti. 

Bože, dávej nám svou milost. 

Otevři umírajícím bránu 

nebeského domova, aby 

přebývali s Pannou Marií, 

svatým Josefem a se všemi 

svatými, 

a na jejich přímluvu přijmi 

také nás mezi své vyvolené. 

Bože, dávej nám svou milost. 

(zobrazit úvod k modlitbě Páně) 

(zobrazit) Otče náš. 

MODLITBA 

Všemohoucí, věčný Bože, 
tvoji svatí jsou pro nás 
příkladem a pomáhají nám 
na cestě k tobě; při dnešní 
slavnosti si je všechny 
společně připomínáme a 
ve společenství s nimi tě 
prosíme: vyslyš nás a pro 
jejich zásluhy nám dávej 
všechno, co potřebujeme 
k jejich následování. 
Prosíme o to skrze tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny 
věky věků. 

Amen. 
 

Dobrořečme Pánu.  

Bohu díky. 
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