
PRVNÍ NEŠPORY 

 

Bože, pospěš mi na pomoc. 

Slyš naše volání. 

Sláva Otci, jako byla. Aleluja. 

HYMNUS 

Ty, Pane, vládneš nade vším 

a zůstáváš nám skrytý, 

vysokost ani hlubina 

nepojmou tvoje bytí. 

 

Jsi vždy a všude, tam i zde, 

v dálce i na dosah, 

jen víra, láska, modlitba 

smí překročit tvůj práh. 

 

Chválí tě tělo, žil jsi v něm, 

a duše též tě zdraví, 

křtem jsi je, Pane, přioděl 

v šat nekonečné slávy. 

 

I noc tě zdraví, požehnej 

spánku pro tělo znavené, 

jež závislé je na duši 

a duše zas na lásce tvé. 

ŽALMY 

(zobrazit Sláva Otci) 

1. ant. Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine, aleluja. 

Žalm 119 (118), 105-112 
XIV (Nun) 

Rozjímání o Božím zákoně 

To je mé přikázání: Milujte se navzájem. (Jan 15,12) 
105Svítilnou mým nohám je tvé slovo * 

a světlem mé stezce. 
106Přísahám a pevně si umiňuji, * 

že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí. 
107Jsem velmi soužen, Hospodine, * 

dej mi život podle svého slova. 
108Sliby mých úst přijmi, Hospodine, * 

a nauč mě svým rozhodnutím! 
109Můj život je stále v nebezpečí, * 
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ale nezapomínám na tvůj zákon. 
110Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, * 

ale nezbloudil jsem od tvých nařízení. 
111Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání, * 

neboť jsou radostí mého srdce. 
112Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy, * 

trvale a přesně. 

Ant. Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Hospodine, aleluja. 

2. ant. U tebe je hojná radost, Hospodine, aleluja. 

Žalm 16 (15) 
Bůh je mým dědičným podílem 

Bůh Ježíše vzkřísil a zbavil ho bolesti smrti. (Sk 2,24) 
2Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. † 

2Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán. * 

Bez tebe nemám štěstí.“ 
3K svatým, kteří jsou v zemi, * 

jak podivuhodnou mi dal lásku! 
4Rozmnožují si útrapy, * 

kdo se drží cizích bohů; 

nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, * 

přes mé rty nepřejde ani jejich jméno. 
5Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * 

ty mně zachováváš můj úděl. 
6Můj podíl padl do rozkošného kraje, * 

mám velikou radost ze svého dědictví! 
7Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * 

k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro. 
8Hospodina mám neustále na zřeteli, * 

nezakolísám, když je mi po pravici. 
9Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * 

i mé tělo bydlí v bezpečí, 
10neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * 

nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. 
11Ukážeš mi cestu k životu, † 

u tebe je hojná radost, * 

po tvé pravici je věčná slast. 

Ant. U tebe je hojná radost, Hospodine, aleluja. 

3. ant. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi, 

aleluja. 

Kantikum 
Kristus, Boží služebník 
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Flp 2, 6-11 

Kristus Ježíš, 6ačkoli má božskou přirozenost, * 

nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, 
7ale sám sebe se zřekl, † 

vzal na sebe přirozenost služebníka * 

a stal se jedním z lidí. 

Byl jako každý jiný člověk, † 
8ponížil se a byl poslušný až k smrti, * 

a to k smrti na kříži. 
9Proto ho také Bůh povýšil * 

a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, 
10takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno * 

na nebi, na zemi i v podsvětí 
11a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: * 

Ježíš Kristus je Pán. 

Ant. Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi, 

aleluja. 

KRÁTKÉ ČTENÍ 

Kol 1, 2b-6a 

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, 

nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž 

o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro 

naději na odměnu, která je vám připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už 

dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako 

už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás. 

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ 

Od východu slunce až do jeho západu * ať je chváleno Hospodinovo jméno. 

Od východu slunce až do jeho západu * ať je chváleno Hospodinovo jméno. 

Nebesa vypravují o Boží slávě. 

ať je chváleno Hospodinovo jméno. 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. 

Od východu slunce až do jeho západu * ať je chváleno Hospodinovo jméno. 

KANTIKUM PANNY MARIE  

Antifona ke kantiku Panny Marie: Miluj Pána, svého Boha, celým svým 

srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. 

PROSBY 

Bůh podporuje a chrání lid, který si vyvolil za své dědictví, aby ho učinil 

blaženým. Děkujme mu a volejme pamětlivi jeho lásky: 

V tebe, Bože, doufáme. 
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Nejlaskavější Otče, prosíme tě za našeho papeže N a za našeho biskupa N, 

ochraňuj je a posvěcuj svou mocí. 
V tebe, Bože, doufáme. 

Ať nemocní pocítí, že mají účast na Kristových utrpeních 

a že v něm mají stálý zdroj útěchy. 
V tebe, Bože, doufáme. 

Pohlédni ve své lásce na ty, kdo jsou bez přístřeší, 

aby mohli najít místo vhodné k bydlení. 
V tebe, Bože, doufáme. 

Dej a uchovej plody země, 

aby všichni nacházeli každodenní chléb. 

V tebe, Bože, doufáme. 
(Nebo: 

Dobrotivě ochraňuj náš národ od zlého, 

aby žil v pokoji a hojnosti.) 

V tebe, Bože, doufáme. 

Provázej zemřelé svou láskou 

a uveď je do nebeského domova. 

V tebe, Bože, doufáme. 

Otče náš. 

MODLITBA 

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí 

plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 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. 


