
PROPRIUM DE TEMPORE



DOBA ADVENTNÍ
Advent vznikal současně s obdobím vánoc ve složitém procesu, který J.
A. Jungmann líčí takto: Koncem 4. století se v Galii slavil svátek Epifanie,
spojený  se  křtem katechumenů.  Příprava  na  křest  vedla  k  postupnému
zavádění postu, což bylo obdobou údobí předvelikonočního. Tak se v této
oblasti od roku 490 ustálil čtyřicetidenní půst od 11. listopadu do 5. ledna
(tj.  40 dní,  vynecháme-li soboty a neděle). Podobné tendence se objevily
také  ve  Španělsku,  kde  se  však  slavily  vánoce  25.  prosince.  V Římě
advent velice dlouho znám nebyl, i když se zde již od začátku 4. století
slavily  vánoce  jako  svátky  namířené  proti  ariánství,  popírajícímu  plné
Kristovo božství. Advent se objevuje v Římě teprve uprostřed 6. století  v
navázání  na tradici týdenních postů k jednotlivým obdobím. Postní týden
v prosinci byl  proměněn v čas přípravy na Narození  Páně četbou perikop
o zvěstování a navštívení panny Marie, o Janu Křtiteli  a oddílů z proroka
Izajáše.   Za papeže Řehoře Velikého (590 -  604) se pojednou objevují
čtyři neděle adventní, jejichž zachovávání se postupně rozšířilo na celou
církev.  Advent  byl  -  s  výjimkou  Galie  –  obdobím příprav  na  vánoce.
Teprve v 10.  stol.  převládl  prvek kajícnosti,  což se  projevilo  v  liturgii
vynecháním částí Gloria in excelsis a Te Deum. Nikdy však advent jako
celek nebyl obdobím postním. Postupně se stával  začátkem církevního
roku.  V celé  řadě zemí   (Španělsko,  Francie,  Anglie) však byly dlouho
začátkem církevního roku velikonoce.

Jak ukazují  starokřesťanské perikopy, měl  by v adventu vyniknout  motiv
slibů Božích a naděje Kristova příchodu v slávě. Tím se adventní doba liší
od doby postní, kterou církev chápala jako období boje mezi Kristem a
mocnostmi  zla;  období  adventu  je  čas  zaslíbení.  První  Boží  příchod v
poníženosti  dítěte  z  Betléma  byl  dokladem  jeho  věrnosti,  ohlašované
proroky; táž Boží věrnost se prokáže i při jeho druhém příchodu v slávě.
Je  tedy  tématem doby  adventní  očekávání  Božího  království.  V tomto
očekávání  se  pojí  pokání  i  naděje  slávy.  Proto  není  na  místě  úplně
vynechat doxologické motivy, se kterými se v adventu setkáváme až do
desátého století.



1.NEDĚLE V ADVENTU 
Heslo dne: Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a 

zachráněný. (Za 9,9)

čtení:
S: Jr 23,5-8 III
Ep: Ř 13,8-12(13.14) II
Ev: Mt 21,1-9 I

Zj 5,1-5(6-14) IV
L 1,67-79 V
Žd 10,(19-22)23-25 VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Rozjásej se, sijónská dcero.

S: Dcero jeruzalémská, propukni v hlahol.

F: Brány, zvedněte výše svá nadpraží.

S: Ať může vejít Král slávy.

F: Kdo to je Král slávy?     

S: Hospodin, mocný bohatýr v boji. 

antifona:

F: Hle, přichází k tobě tvůj král. Haleluja!

S: Spravedlivý a zachráněný. Haleluja!



kolekty: 

I

šemohoucí  Bože,  dej  nám  milost,  abychom  se  mohli
odvrátit od skutků temnoty a obleč nás zbrojí světla nyní

v čase tohoto smrtelného života, ve kterém nás přišel ve velké
pokoře  navštívit  tvůj  Syn Ježíš  Kristus;  abychom v poslední
den, kdy má přijít znovu ve slávyplné velebnosti k soudu nad
živými i mrtvými, mohli povstat k nesmrtelnému životu. Skrze
téhož Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou v jednotě Ducha
svatého  provždy  jako  jeden  Bůh  žije  a  kraluje  bez  konce.
Amen.   

V

II

ivý Bože, přijď, abys nás spasil! Vysvoboď nás z moci zla a
hříchu a pomoz nám vyjít vstříc Kristu cestou spravedlnosti,

aby až znovu přijde, nás našel bdící - Ježíš, náš Pán a bratr,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí navěky.

Ž

III

zbuď svoji  moc,  Pane  Kriste  a  přijď.  Svojí  milostivou
péčí  nás  ochraňuj   před  číhajícím  nebezpečím  našich

hříchů a vykup nás pro život ve spravedlnosti, neboť Ty žiješ a
vládneš  s  Otcem a  Duchem svatým jako  jeden  Bůh,  nyní  i
navěky.  

V



2.NEDĚLE V ADVENTU 

Heslo dne: Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše 
vykoupení je blízko. (L 21,28)

čtení:
S: Iz 63,15-16(17-19a)...IV

...19b; 64,1-3
Ep: Jk 5,7-8 II
Ev: L 21,25-33 I

Mt 24,1-14 III

Iz 35,3-10 V
Zj 3,7-13 VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Naslouchej, pastýři Izraele.

S: Ty, jenž trůníš nad cheruby se zaskvěj.

F: Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život.

S: Ať můžeme vzývat tvoje jméno.

F: Hospodine, Bože zástupů, obnov nás.

S: Ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.

antifona:

F: Napřimte se a zvedněte hlavy. Haleluja!

S: Neboť vaše vykoupení je blízko. Haleluja!



kolekty: 

I

eliký a svatý Bože, voláš nás, abychom v každé době a v
každé situaci připravovali cestu pro Krista, v němž k nám

přichází pokoj  a smíření. Dej nám lásku ke všem lidem bez
rozdílu a odvahu změnit svůj život podle Tvé vůle. Prosíme Tě
o to skrze Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho bratra, který s
Tebou a Duchem svatým žije a tvoří život na věky věků. 

V

II

ozněť naše srdce, Pane Bože, abys připravil cestu svému
jedinému Synovi. V jeho příchodu nám dej sílu do našich

zápasů  a  rozlij  světlo  na  naši  cestu  temnotami  tohoto  světa
skrze  Krista,  našeho  Spasitele  a  Pána,  kterého  s  tebou  a
Duchem svatým uctíváme a chválíme jako jediného Boha nyní i
navěky. 

R

III

vatý a silný Bože, vyburcuj nás k tomu, abychom ti sloužili
s otevřeným srdcem. Nepřipusť, aby nám každodenní úkoly

a starosti bránily jít vstříc tvému Synu, který v jednotě Ducha
svatého s tebou žije a působí na věky věků. 

S



3.NEDĚLE V ADVENTU 
Heslo dne: Připravte na poušti cestu Hospodinu! Panovník 

Hospodin přichází s mocí.  (Iz 40,3.10)

liturgická barva: fialová

čtení:
S: Iz 40,1-8(9-11) V
Ep: 1K 4,1-5 II
Ev: Mt 11,2-6(7-10) I

L 3,1-14 III
Ř 15,4-13 IV
Zj 3,1-6 VI

introit:

F: Řekněte bázlivým srdcím:

S: Buďte rozhodní, nebojte se!

F: Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň.

S: Úděl Jákobův jsi změnil.

F: Což nám nenavrátíš život?

S: Aby se tvůj lid z tebe radoval?

antifona:

F: Neboť lid bude sídlit na Sijónu. Haleluja!

S: Nebude už nikdy plakat. Haleluja!



kolekty: 

I

ozněť touhu všech, kdo tě hledají,  Pane Bože, a posilni
naši  víru  v  tvůj  příchod,  abychom  přeměněni  milostí

mohli kráčet po tvé cestě; skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme jako
jediného Boha nyní i navěky. 

R

II

rosíme tě, Pane, nakloň své ucho k našim prosbám a osvěť
temnoty našich myslí milostí svého navštívení; ty jenž žiješ

a kraluješ s Otcem v jednotě Ducha svatého  jako jeden Bůh po
všechny věky věků. 

P
III

obrý Otče, radujeme se, že je naše spása blízko stejně jako
svátky  Narození  Tvého  Syna.  Naplň  nás  světlem  jeho

příchodu, které proniká každou temnotou, a dej nám trpělivost,
důvěru  a  pevnou  víru  v  jeho  spásu.  Neboť  On  s  Tebou  a
Duchem svatým žije v našem středu nyní i navěky.

R



4.NEDĚLE V ADVENTU 
Heslo dne: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte 

se! Pán je blízko. (F 4,4-5)

čtení:
S: Iz 52,7-10 VI
Ep: F 4,4-7 II
Ev: L 1,(39-45)46-55(56) I

L 1,26-33(34-37)38 III
2 K 1,18-22 IV
J 1,19-23(24-28) V

liturgická barva: fialová

introit:

F: Nebesa, vydejte krůpěje shůry.

S: Ať kane z oblaků spravedlnost.

F: Nechť se otevře země a urodí se spása.         

S: A vyraší s ní spravedlnost.

F: Hospodin pohleděl ze svých svatých výšin.

S: Hospodin shlédl z nebe na zem.

antifona:

F: Duše má velebí Pána. Haleluja!

S: A můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli. Haleluja!



kolekty: 

I

ozněť svoji sílu, Pane Kriste, a přijď. S tvojí překypující
milostí a mocí nás vysvoboď z hříchu, který překáží naší

víře, abychom mohli dychtivěpřijmout tvá zaslíbení, neboť ty
žiješ a vládneš s Otcem a Duchem svatým jako jeden Bůh, nyní
i navěky.  

R

II

ože, náš nebeský Otče, tvůj Syn se narodil z lidské matky
a stal se jedním z nás. Těšíme se na oslavu jeho narození,

které je počátkem naší záchrany. Připrav nás k této slavnosti a
jednou  nám  dej  spatřit  jeho  slávu  plnou  milosti  a  pravdy.
Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a život tvoří na věky
věků.

B

III

ilý Pane a Bože, prosíme tě: Připrav v tomto čase milosti
naše srdce, aby mohla být příbytkem tvého Syna. Pomoz

nám, abychom jej k sobě přijali a vesele tě oslavovali a chválili.
Neboť  on  s  tebou  a  Duchem  svatým  žije  a  vládne  odvěků
navěky. 

M



DOBA VÁNOC A ZJEVENÍ PÁNĚ
Celá   tři   staletí   až   do  Konstantinova   převratu   vystačilo   církvi
jediné   sváteční období v roce – období velikonoc. Důraz na neděli, den
vzkříšení  Páně,  dával  celému  roku  ráz  velikonoční   radosti.   Tak  byl
podtržen význam velikonoční  události    jakožto ústřední skutečnosti v
životě křesťana i církve. Vánoce   jako  svátky  soustředěné  na  zvěst  o
Kristově vtělení   se vyvíjely od 4. století vlivem bohosloveckých sporů o
podstatu Kristovy osoby, které byly řešeny na ekumenických koncilech v
Nikaji   (325)  a v Cařihradu  (381),  ve vyznání  Nicejsko-cařihradském.
Adopciánské   důrazy,   zejména   v Egyptě   jako   by  Kristus   byl
Synem Božím teprve po křtu,  při  němž došlo k jeho adopci  -  vedly k
zájmu o Ježíšův křest v Jordánu.

Vánoční zvěst byla úzce spjata s velikonočním evangeliem: zjevení slávy
Božího vtělení   se děje v ponížení   a v perspektivě  kříže.  V pozdějším
vývoji   však  bylo  v  některých  tradicích  podtrženo  tajemství  vtělení  a
zpředmětněno  ve  svátosti  eucharistie.  Ve  spojení  s  mocenskými
aspiracemi chápe pak církev a její hierarchie sama sebe jako zjevení Boží
slávy.

Vedle  těchto  bohosloveckých  důrazů  působily  také  okolnosti  vnější,  k
nimž patřil kult boha Slunce v Egyptě a Nepřemožitelného boha Slunce v
Římě.  Na Východě v  Alexandrii  čelila  církev tomuto kultu  zavedením
svátku Zjevení Páně (Epifanie), který se 6.   ledna slavil  v Egyptě už od
čtvrtého století.  Odtud se pak  rozšířil  do dalších patriarchátů a na Západ
(Milán,  Galie,  Španělsko).  Na  Západě,  kde  byl  slaven  svátek
Nepřemožitelného    boha    Slunce    25.    prosince,    dochází    k
ustanovení   tohoto   dne   za svátek Narození Páně (již v r. 336). Stal se
vyznáním, že nikoliv bůh Slunce z Emesy,  sol invictus, jehož kult zavedl
v celé říši císař Aurelius r. 274, nýbrž Kristus je pravým sluncem (Mal
3,20; L 1,78; J 1,9). Vzájemný vztah vánoc na Západě (25. prosince) a
svátku  Epifanie  na  Východě  (6.  ledna)  se  postupně  ustálil  v   tomto
smyslu:  Vánoce,  svátky narození Kristova, kladly důraz na slabost  a
chudobu   jeho   lidské  přirozenosti,   zatímco  Epifanie  spíše  na  Boží
majestát, který prozařuje Kristovým lidstvím a osvěcuje svět.Ježíšův křest
v  Jordáně  a  zázrak v  Káně se  podivuhodným způsobem připojovaly  k
tajemství zjevení: Ježíš zjevuje svoji slávu (J 2,11).



Vánoční cyklus na Západě postupně nabýval stejný, ne-li větší význam
než cyklus velikonoční.   Na   Východě   tomu   tak   nebylo:   velikonoce
zůstaly   svátku   Epifanie nadřazeny.  K vývoji  v západním křesťanstvu
je v navázání  na reformovanou  tradici třeba zaujmout kritický postoj.

Reformace se ve svých dvou proudech v chápání vánočního období lišila.
Calvin se   vrátil   k   starokřesťanské   praxi,   podle   které   je   největším
svátkem  každá   neděle. V jeho duchu,   i  když  ne  s jeho  souhlasem,
zrušila  ženevská městská  rada  všechny svátky mimo neděle, tedy i 25.
prosinec.  (Vánoční  modlitby se  v Ženevě objevují  až  v r.  1788,  Velký
pátek  je  slaven  teprve  1828,  Nanebevstoupení  1839.)  Luterská  tradice
však vánoce i Epifanii ponechala. V devatenáctém století došlo vánoční
období  zvláštní  obliby díky folkloristickému přístupu.  Jestliže však ani
římská,  anglikánská a  luterská liturgie nezná 31.  prosinec a 1.    leden
jako   dny   sváteční,   je   to   dokladem,   že   stále   ještě   dávají
přednost    světlu  Kristovu před nejistotou časných světel  a  profánních
výročních svátků. O.   Cullmann   upozorňuje,   že   by   církevní   rok
měl   začínat    cyklem   svátků velikonočních,    nikoliv    adventem.
„Podle  Nového   zákona   patří   do   středu  Kristova příběhu jeho smrt a
vzkříšení. Odtud je nutno vidět jeho inkarnaci, a ne obráceně." S tímto
základním teologickým přístupem je ovšem v prudkém rozporu chápání
vánoc na úrovni folklóru,  které  jim v rámci  církevního roku přisuzuje
ústřední  místo. Stojí za úvahu,  zda bychom Cullmannovo bohoslovecky
plně oprávněné  upozornění  neměli vzít vážně. Celé vánoční  období   je
potřebí   nově  liturgicky pochopit.   To znamená předně v liturgických
projevech, zejména modlitbách, vidět vánoce v souvislosti velikonoční, v
perspektivě  největšího  svátku  -  neděle,  tedy  v  perspektivě  kříže  a
vzkříšení. Narozený Spasitel je odpočátku Beránek Boží, který nese hřích
světa  (J  1,29-34).  Tomu  poslouží  také  užití  Nicejsko-cařihradského
vyznání (druhý článek!) ve vánoční době. Celkový obsah vánoc je dán
motivy radosti, adorace (Sláva na výsostech Bohu - L 2,14), které se pojí s
motivy  prosby  Kyrie  eleison.  Konkrétní  uspořádání  vánočního  období
nemůže nepřihlížet k vžitým tradicím. K nim patří  v některých sborech
konání služeb Božích na Štědrý den.  Na ně a na Hod Boží vánoční se
vztahují výše uvedené připomínky. Svátek mučedníka Štěpána (Sk 6 a 7)
je zřejmě starší než vánoce a do vánočního cyklu   nezapadá.   Na   druhé
straně   dává   příležitost   připomenout   motiv   kříže   a mučednictví.
Obsah   neděle   po   vánocích   tvořívá   perikopa   o   Simeonovi   a
Anně. 



Bohoslužebná  shromáždění  na  přelomu  občanského  roku  by  neměla
zastiňovat služby Boží, které vycházejí z Božích skutků spásy. V tomto
smyslu je možno slavit 1.  leden  jako oktáv (osmý den) vánoční  s užitím
perikopy L 2,21,   zaměřené na jméno Ježíš,  ukazující  ke kříži.  Svátek
Epifanie (6. ledna) připadá většinou na všední den. Je možno slavit jej v
nejbližší  předcházející  nebo  následující  neděli  (perikopa  Mt  2,1-12).
Perikopy,  které  stará  církev  vybrala  na  neděle  po  Zjevení  Páně,  mají
společné téma:   zjevení  moudrosti   a   zázračné  moci  Bohočlověka,
který přišel   na   svět.   Toto zjevení se ovšem otevírá jen víře.  Smysl
nedělí po Epifanii je možno spatřovat v přípravě církve na to, aby správně
porozuměla pozemskému příběhu Ježíše Nazaretského. Tomuto příběhu,
jak jej podává zvěst  Evangelia,   rozumíme   jen   tehdy,   jestliže   ve
víře    přijímáme   ukřižovaného   a   vzkříšeného Pána,    jestliže   jej
vyznáváme,   vzýváme a  následujeme.   Tak  perikopy  po  Zjevení  Páně
uvádějí do zvěsti Písma pro další části církevního roku.



VIGILIE VÁNOČNÍ 

Heslo dne: Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. 
(Iz 9,1)

čtení:
S: Iz 9,1-6 IV
Ep: Tt 2,11-14 II
Ev: L 2,1-14(15-20) I

J 3,16-21 III
J 7,29-29 V
1Tm 3,16 VI

liturgická barva: bílá

introit:

I

Adiutorium nostrum
II

F: Večer  poznáte,  že  vás  zachránil  Hospodin.  
Haleluja!

S: A ráno spatříte Hospodinovu slávu. Haleluja!

F: Lid,  který  chodí  v  temnotách,  uvidí  veliké  
světlo  Haleluja!

S: Nad těmi,  kdo  sídlí  v  zemi  šeré  smrti,  zazáří  světlo.  
Haleluja!

F: Neboť se nám narodí dítě. Haleluja!

S: Bude nám dán Syn. Haleluja!

antifona:

F: Veliké je tajemství zbožnosti. Haleluja!

S: Bůh byl zjeven v těle. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, ty jsi základem každé radosti. Narozením svého Syna
jsi rozsvítil jasné světlo v našem temném světě. Pomoz,

aby toto  světlo  osvítilo  i  nás,  tak abychom je  vyzařovali  ve
všem, co činíme. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

B
II

ože,  který nám působíš radost každoročním očekáváním
našeho  vykoupení,  dej  abychom  tvého  Jednorozeného,

kterého  příjímáme  radostně  jako  svého  Vykupitele  mohli  s
důvěrou uvítat i jako přicházejícího Soudce. neboť on s tebou
žije  a  kraluje  v  jednotě  Ducha  svatého  jako  jeden  Bůh  po
všechny věky věků. 

B

III

ebeský Otče, díky Tobě smíme každý rok s novou radostí
očekávat  slavnost  narození  Tvého Syna a  vítat  ho jako

svého Vykupitele.Dej, ať na něj smíme pohlédnout bez obav, až
jednou přijde ve své slávě -  Ježíš Kristus, náš Pán a bratr, který
s Tebou a Duchem svatým žije a život  tvoří na věky věků. 

N



JITŘNÍ 

Heslo dne: Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. 
(Iz 9,1)

čtení:
S:  Iz 7,10-14 IV
Ep:  Ř 1,1-7 II
Ev:  Mt 1,(1-17)18-21... I

...(22-25)

2Sm 7,4-6.12-14a III
Ez 37,24-28 V
Ko 2,3-10 VI

liturgická barva: bílá

introit:

I

Adiutorium nostrum
II

F: Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn! Haleluja!

S: Já jsem tě dnes zplodil. Haleluja!

F: Neboť se nám narodí dítě. Haleluja!

S: Bude nám dán Syn. Haleluja!

F: Služte Hospodinu s bázní. Haleluja!

S: A jásejte s chvěním. Haleluja!

antifona:

F: Sláva na výsostech Bohu. Haleluja!

S: A na zemi pokoj, lidem Boží zalíbení. Haleluja!



kolekty: 

I

ane, náš Bože, od tebe pochází světlo této svaté noci, ty jsi
ji rozzářil pravým světlem: Dej, abychom s plnou radostí

přijali toto světlo, jehož tajemství poznáváme v narození tvého
Syna,  který s  tebou a  Duchem svatým žije  a  vládne odvěků
navěky.  

P

II

ože, původce všeho života, v této svaté noci nám zazářil
jas tvého božského světla a my jsme poznali, že tvůj Syn

se pro naši spásu stal člověkem Dej, abychom toto tajemství ve
víře pochopili a uchovali dokud jednou nebudeme patřit na jeho
nezahalenou slávu. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista tvého
syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v
našem středu nyní a navěky. 

B

III

šemocný a neviditelný Bože příchod tvého světla na náš
svět  rozjasnil  unavená  srdce  pokojem.  Vyvolej  nás  z

temnoty  a  zmocni  nás  k  hlásání  narození  tvého  Syna  Ježíše
Krista,  našeho  Spasitele  a  Pána,  kterého  s  tebou  a  Duchem
svatým uctíváme a chválíme jako jediného Boha nyní i navěky. 

V



1. SVÁTEK BOŽÍHO NAROZENÍ 
Heslo dne: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Spatřili jsme jeho slávu. (J 1,14)

čtení:
S:  Mi 5,1-4a III
Ep:  Tt 3,4-7 II
Ev:  L 2,(1-14)15-20 I

1J 3,1-6 IV
J 3,31-36 V
Ga 4,4-7 VI

liturgická barva: bílá

introit:

I

Adiutorium nostrum
II

F: Lid,  který  chodí  v  temnotách,  uvidí  veliké  
světlo.  Haleluja!

S: Nad těmi,  kdo  sídlí  v  zemi  šeré  smrti,  zazáří  světlo.  
Haleluja!

F: Neboť se nám narodí dítě. Haleluja!

S: Bude nám dán Syn. Haleluja!

F: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Haleluja!

S: Zpívej Hospodinu, celá země. Haleluja!

antifona:

F: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Haleluja!

S: Spatřili jsme jeho slávu. Haleluja!



kolekty: 

I

šemohoucí Bože, dal jsi nám svého jediného Syna aby na
sebe  vzal  naši  lidskou přirozenost  a  rozzářil  svět  tvým

světlem. Ve své milosti  nás přijmi jako své děti  a osvěť nás
svým Duchem,  skrze Ježíše Krista,  našeho Spasitele  a  Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme jako
jediného Boha nyní i navěky. 

V

II

šemohoucí Bože, který jsi nám dal svého jednorozeného
Syna aby na sebe vzal naši přirozenost a v tomto čase se

narodil z čisté Panny a tak jsi nás oživil a milostivě přijal za své
děti,  obnovuj  nás  denně  svým svatým Duchem,  skrze  téhož
Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou a tímže Duchem žije
a vládne světu  jako provždy jeden Bůh bez konce. 

V

III

ože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou
jsi ho obnovil; vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má

účast na našem lidském životě. Dej, ať my máme účast na jeho
božství.  Neboť  on  s  tebou  v  jednotě  Ducha  svatého  žije  a
kraluje po všechny věky věků. 

B



2. SVÁTEK BOŽÍHO NAROZENÍ 
Heslo dne: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Spatřili jsme jeho slávu. (J 1,14)

čtení:
S:  Iz 11,1-9 V
Ep:  Žd 1,1-3(4-6) II
Ev:  J 1,1-5(6-8)9-14 I

J 8,12-16 III
Zj 7,9-12(13-17) IV
2K 8,9 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Narodilo se nám dítě. Haleluja!

S: A Syn nám je dán. Haleluja!

F: Divuplný rádce, Božský bohatýr. Haleluja!

S: Otec věčnosti, Vládce pokoje. Haleluja!

F: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Haleluja!

S: Dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu. 
Haleluja!

antifona:

F: Veliké je tajemství zbožnosti. Haleluja!

S: Bůh byl zjeven v těle. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Bože, milý Otče, z lásky k nám ztraceným lidem jsi
poslal do světa svého Syna, abychom ho ve víře přijali a

stali se blahoslavenými. Prosíme tě: Dej do našich srdcí svého
svatého Ducha, abychom žili v této víře a zůstávali v ní stále.
Vyslyš nás pro Ježíše Krista. 

P

II

ane Bože, toto je den, který jsi učinil. Světlo z tvého světla,
den veliké radosti.  Vyjdi vstříc všem, kdo ještě tápou ve

tmě. Buď se všemi, kdo se trápí. A dej, abychom uviděli Ježíše,
radostnou  zvěst  pro  tento  svět,  světlo  konejšící  naše  srdce
navěky. O to prosíme pro Ježíše Krista. 

P

III

tče plný slitování, tvé slovo se stalo tělem a přineslo nám
tvé světlo. Pomoz nám, abychom toto světlo dávali dál. O

to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a
s Duchem svatým žije a život tvoří na věky. 

O



SVÁTEK MUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA 

Heslo dne: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost. (Mt 5,10a)

čtení:
S: 2Pa 24,19-21 V
Ep: Sk (6,8-15)7,55-60 II
Ev: Mt 10,16-22 I

Mt 23,34-37 III
Zj 7,9-12(13-17) IV
Žd 10,32-34.39 VI

liturgická barva: červená

introit:

F: Velkou cenu má v Hospodinových očích.

S: Oddanost jeho věrných až k smrti.

F: Tobě obětuji oběť díků

S: A budu vzývat Hospodinovo jméno.

F: Moje duše chřadne touhou po tvé spáse.

S: Čekám na tvé slovo.

antifona:

F: Blahoslavení čistého srdce. Haleluja!

S: Neboť oni uzří Boha. Haleluja!



kolekty: 

I

zdáváme  ti  díky,  Pane  slávy  za  příklad  sv.  Štěpána,
prvního mučedníka který hleděl k nebi a modlil se za své

pronásledovatele.  Dej,  ať  se  i  my  umíme  modlit  za  naše
nepřátele a odpouštět těm, kdo nás zraňují, skrze Ježíše Krista,
našeho  Spasitele  a  Pána,  kterého  s  tebou  a  Duchem svatým
uctíváme a chválíme jako jediného Boha nyní i navěky. 

V

II

ože  smilování  a  lásky,  dnešní  den  slavíme  prvního
mučedníka církve. Dej, ať i my milujeme své nepřátele a

tak následujeme příklad svatého Štěpána, který, když umíral,
modlil se za ty, kteří ho pronásledovali. Prosíme Tě o to skrze
Ježíše, našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije
a působí na věky. 

B

III

ane, náš Bože, ve všech dobách pokládali křesťané život
pro  tvé  evangelium.  Udržuj  jejich  památku  mezi  námi

živou  a  učiň  nás  silnými  ve  víře,  abychom  také  my  svým
životem dosvědčovali vítězství tvého Syna nad hříchem i smrtí.
Tobě buď sláva navěky. 

P



1. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 
Heslo dne: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Spatřili jsme jeho slávu. (J 1,14)

čtení:
S:  Iz 49,13-16 VI
Ep:  1J 1,1-4 II
Ev:  L 2,(22-24)25-38... I

...(39-40)

Mt 2,13-18(19-23) III
1J 2,21-25 IV
J 12,44-50 V

liturgická barva: bílá

introit:

F: Pochválen  buď   Hospodin,  Bůh  Izraele.  
Haleluja!

S: Protože navštívil a vykoupil svůj lid. Haleluja!

F: Hospodin  kraluje!  Oděl  se  důstojnosti.  
Haleluja!

S: Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Haleluja!

F: Před jeho tváří velebná důstojnost. Haleluja!

S: Moc a lesk v jeho svatyni. Haleluja!

antifona:

F: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Haleluja!

S: Spatřili jsme jeho slávu. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, náš Otče, tvůj Syn se nám stal podobným ve všem a
ukázal nám cestu života. Dej, ať jsme stejné mysli jako on

a předáváme dále tvou dobrotu a milosrdenství. Prosíme tě o to
skrze Ježíše Krista,  našeho Pána a Spasitele,  který v jednotě
Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků. 

B

II

šemohoucí  Bože,  podivuhodně  jsi  vytovřil  důstojnost
lidské přirozenosti a ještě podiuvuhodně jsi ji obnovil. Ve

tvém milosrdenství ať sdílíme božský život toho, který přišel
sdílet  naši  lidskost,  Ježíše  Krista,  tvého  Syna,  našeho  Pána
který žije a kraluje s tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh
nyní i navěky.

V

III

ěčný Bože, ty jsi dal starci Simeonovi, aby uviděl tvého
Spasitele,  a Hanně jsi  dal v jejím vysokém věku slova,

aby  chválila  Vykupitele.  Prosíme  tě:  Otevři  také  naše  oči,
abychom uviděli  záři  tvé  lásky  ve  tvém Synu  Ježíši  Kristu,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky. 

V



STARÝ ROK (SILVESTR) 
Heslo dne: Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, 

nejvýš milosrdny (Ž 103,8)

čtení:
S: Iz 30,(8-14)15-17 III
Ep: Ř 8,31b-39 II
Ev: L 12,35-40 I

Ex 13,20-22 IV
J 8,31-36 V
Žd 13,8-9b VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Pozvedám své oči k horám. Haleluja!

S: Odkud mi přijde pomoc? Haleluja!

F: Pomoc mi přichází od Hospodina. Haleluja!

S: On učinil nebesa i zemi. Haleluja!

F: Hospodin tě chrání ode všeho zlého. Haleluja!

S: On chráni tvůj život. Haleluja!

antifona:

F: Hospodine, ty jsi stále tentýž. Haleluja!

S: Tvá léta nikdy neustanou. Haleluja!



kolekty: 

I

ěčný  Otče,  postavil  jsi  nás  do  světa,  který  existuje  v
prostoru  a  čase  a  uprostřed  událostí  našich  životů  nám

žehnáš svojí láskou. Dej, abychom v nadcházejícím novém roce
mohli poznávat tvoji přítomnost vidět tvoji lásku při díle a žít
ve  světle  události  která  nám dává  nepřestávající  radost  -  ve
světle příchodu tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. 

V

II

šemohoucí Bože, chránil  jsi  nás v uplynulém roce před
vším  zlým.  Prosíme  tě,  nevzpomínej  našich  starých

provinění,  ale  skloň se  k nám svou milostí:  tak abychom se
starým  rokem  odložili  starého  člověka  a  chodili  v  novotě
života.  Skrze našeho Pána Ježíše Krista,  tvého Syna,  který s
tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

V

III

šemohoucí, věčný Bože, prokazoval jsi nám v uplynulém
roce  mnoho dobrého.  Prosíme,  tě,  daruj  nám nový  rok

plný tvé milosti. Vylej na nás své svaté požehnání. Pro našeho
Pána  Ježíše  Krista,  tvého  Syna,  který  s  tebou  a  s  Duchem
svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. 

V



SVÁTEK JMÉNA JEŽÍŠ 
Heslo dne: Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve 

jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
(Ko 3,17)

čtení:
S:  Gn 17,1-8 III
Ep:  Ga 3,26-29 II
Ev:  L 2,21 I

Ř 1,1-7 IV
Nu 6,22-27 V
F 2,9-13 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Ať se  před jménem Ježíšovým skloni  každé  
koleno. Haleluja!

S: Ať  každý  jazyk  aby  vyzná:  Ježíš  Kristus  jest  Pán.  
Haleluja!

F: Hospodine,  Pane  náš,  jak  vznešené  je  tvoje  
jméno po vší zemi! Haleluja!

S: Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Haleluja!

F: Co je člověk, že na něho pamatuješ. Haleluja!

S: Syn člověka, že se ho ujímáš? Haleluja!

antifona:

F: Ježíš Kristus je tentýž. Haleluja!

S: Včera i dnes i na věky. Haleluja!



kolekty: 

I

ěčný Otče, ty jsi dal svému vtělenému Synu svaté jméno
Ježíš  aby  bylo  znamením  naší  spásy.  Pěstuj  v  každém

srdci lásku Spasitele světa, Ježíše Krista, našeho Pána, kterého
s tebou a Duchem svatým uctíváme a chválíme jako jediného
Boha nyní i navěky. 

V

II

ane, náš Bože, ty jsi nám daroval svého Syna, a dal jsi mu
jméno Ježíš, které znamená Zachránce. Tak jsi nám ukázal,

že on je Spasitelem světa. Pomoz nám, abychom v jeho jménu
začali nový rok a abychom vším, co konáme, oslavovali tebe,
našeho Otce, skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který
s tebou a Duchem svatým žije a vládne od věků navěky. 

P

III

ože, Stvořiteli, Ty se staráš o dílo svých rukou a setkáváš
se s námi v Ježíši Kristu, který se stal naším bratrem v

lidství. Prosíme Tě: dej, ať ve víře poznáváme tajemství jeho
vtělení. Naplň nás jeho láskou a žehnej našemu životu, aby svět
poznal, co jsi v nás započal ve svém Synu Ježíši Kristu, který s
Tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

B



NOVÝ ROK 

Heslo dne: Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve 
jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
(Ko 3,17)

čtení:
S:  Joz 1,1-9 IV
Ep: Jk 4,13-15 II
Ev: L 4,16-21 I

J 14,1-6 III
Př 16,1-9 V
F 4,10-13(14-20) VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém 
pokolení.

S: Od věků na věky jsi ty, Bože.

F: Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno.

S: A po všechny své dny se budeme radovat a plesat.

F: Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi.

S: Dílo našich rukou učiň pevným.

antifona:

F: Ježíš Kristus je tentýž. Haleluja!

S: Včera i dnes i na věky. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, Stvořiteli, Ty se staráš o dílo svých rukou a setkáváš
se s námi v Ježíši Kristu, který se stal naším bratrem v

lidství. Prosíme Tě: dej, ať ve víře poznáváme tajemství jeho
vtělení. Naplň nás jeho láskou a žehnej našemu životu, aby svět
poznal, co jsi v nás započal ve svém Synu Ježíši Kristu, který s
Tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky. 

B

II

ěčný Otče, v událostech našeho života nám dáváš darem
požehnání tvé lásky. Dej, abychom i v tomto novém roce

rozpoznali tvou přítomnost, uviděli při činu tvou lásku a žili ve
světle radostné zkušenosti, že k nám přišel tvůj Syn, náš Pán
Ježíš Kristus.  

V

III

ane Bože, nebeský Otče, poslal jsi svého milého Syna pro
naši  záchranu;  pomoz  nám,  abychom  tento  nový  rok

započali ve jménu Ježíšovu. Dej  nám,  náš  Otče,  abychom  ti
ve všem svém počínání  vzdávali   chválu. Pro Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána, který tebou a s Duchem svatým žije
a kraluje na věky věků. 

P



2.NEDĚLE PO NAROZENÍ PANĚ -
NOVOROČNÍ NEDĚLE

Heslo dne: Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce 
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 1,14b)

čtení:
S: Iz 61,1-3(4.9)10.11 IV
Ep: 1J 5,11-13 II
Ev: L 2,41-52 I

J 1,43-51 III
J 7,14-18 V
Ř 16,25-27 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Hospodine, svou řeč jsi vyvýšil nad každé své 
jméno. Haleluja!

S: Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal.

F: Klaním  se  ti  před  tvým  svatým  chrámem.  
Haleluja!

S: Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za 
tvou věrnost. Haleluja!

F: Sláva Hospodinova je velká. Haleluja!

S: Velebná důstojnost, moc a lesk v jeho svatyni. Haleluja!

antifona:

F: Budou  zpívat  o  Hospodinových  cestách.  
Haleluja!

S: Neboť sláva Hospodinova je velká. Haleluja!



kolekty: 

I

šemohoucí Bože, ty jsi naplnil celou zemi světlem svého
vtěleného Slova. Svou milostí nás posilni, abychom toto

světlo  odráželi  do  všeho  co  konáme,  skrze  Krista,  našeho
Spasitele a Pána, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
jako jediný Bůh nyní i navěky. 

V

II

ože, náš Vykupiteli, ty jsi stvořil světlo, abychom mohli žít
a tvůj milovaný Syn naplnil svým světlem náš svět. Svým

Duchem nás potěš ve všech temnotách a obrať nás ke světlu
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista který s tebou a Duchem
svatým žije a vládne jako jediný Bůh nyní i navěky.  

B

III

ože světla, Ty osvěcuješ všechny, kdo v Tebe věří. Zjev se
nám lidem, abychom Tě poznávali a obraceli se k Tobě.

Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, který
v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí na věky věků. 

B



SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ (EPIFANIE) 

Heslo dne: Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. (1J 2,8)

čtení:
S: Iz 60,1-6 V
Ep: Ef 3,2-3a.5-6 II
Ev: Mt 2,1-12 I

J 1,15-18 III
Ko 1,24-27 IV
2K 4,3-6 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Hospodine, tvé je králostvi. Haleluja!

S: Ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou 
sílu. Haleluja!

F: Hlahol Hospodinu celá země. Haleluja!

S: Radostně služ Hospodinu. Haleluja!

F: Vstupte před jeho tvář s plesem. Haleluja!

S: Vězte, Hospodin je Bůh. Haleluja!

antifona:

F: Buď  navěky  požehnáno  tvé  slavné  jméno.  
Haleluja!

S: Celou zemi nechť naplní tvá sláva. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, tento den jsi vedením hvězdy  zjevil svého Syna všem
národům. Veď nás i nyní ve víře k poznání své přítomnosti

v našich životech a přiveď nás nakonec do plnosti  své slávy
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána, který s tebou a Duchem
svatým žije a vládne jako jediný Bůh nyní i navěky.  

B

II

vatý Bože, ty jsi  září  hvězdy zjevil  svého jednorozeného
Syna lidem celé země. Veď nás, kteří jsme tě poznali, skrze

víru  do  své  přítomnosti,  tak  abychom  spatřovali  tvoji  slávu
tváří v tvář. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou a s
Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

S

III

ože, jsi skrytý ale přesto přítomný. Dnes jsi dal rozzářit
slávu svého Syna v naší pozemskosti a zjevil jsi ho jako

Spasitele celému světu.  Tak jako jsi  vedl mudrce z dalekých
krajů, přiváděj i nás stále blíže k němu, našemu Pánu a bratru
Ježíši Kristu. Jemu patří s tebou a s Duchem svatým klanění,
čest a sláva nyní a navěky. 

B



1.NEDĚLE PO ZJEVENÍ (KŘTU PÁNĚ) 
Heslo dne: Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové 

Boží. (Ř 8,14)

čtení:
S: Iz 42,1-4(5-9) VI
Ep: Ř 12,1-3(4-8) II
Ev: Mt 3,13-17  I

Mt 4,12-27 III
1K 1,26-31 IV
J 1,29-34 V

liturgická barva: bílá

introit:

F: Hospodine, tvé je králoství. Haleluja!

S: Ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou 
sílu. Haleluja!

F: Toto je můj milovaný Syn. Haleluja!

S: Jehož jsem si vyvolil. Haleluja!

F: Bože, předej své sody králi. Haleluja!

S: A svou spravedlnost královskému  synu. Haleluja!

antifona:

F: Jeho jméno bude věčné. Haleluja!

S: Všechny národy ho budou blahoslavit. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, náš Otče,  v Ježíšově křtu jsi  jej  prohlásil  za svého
milovaného Syna a pomazal jsi ho Duchem svatým. Dej,

ať  jsou  všichni  pokřtění  v  Krista  věrni  svému  povolání  být
tvými syny a dcerami a posilni nás svým Duchem, skrze Ježíše
Krista, našeho Spasitele a Pána, který s tebou a Duchem svatým
žije a vládne jako jediný Bůh nyní i navěky. 

B

II

vatý  Bože,  Stvořiteli  světla  a  dárce  všeho  dobrého,  tvůj
dech  se  vznášel  nad  vodami.  Naplň  nás  svou  milostí  a

proměň nás  svým Duchem abychom mohli  následovat  tvého
Syna,  našeho Spasitele  a Pána Ježíše Krista,  který s  tebou a
Duchem svatým žije a vládne jako jediný Bůh nyní i navěky. 

S

III

šemohoucí  Bože,  Pomazal  jsi  Ježíše  při  křtu  Duchem
svatým   a  zjevil  jsi  ho  jako  svého  milovaného  Syna.

Všechny, kdo se zrodili z vody a z Ducha, zachovej věrné ve
tvé službě, abychom se mohli všichni radovat, že jsme nazváni
dětmi  Božími  skrze  Ježíše  Krista,  našeho  Spasitele  a  Pána,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne jako jediný Bůh
nyní i navěky. 

V



2.NEDĚLE PO ZJEVENÍ
Heslo dne: Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se 

stala skrze Ježíše Krista. (J 1,17)

čtení:
S: Ex 33,17b-23 III
Ep: Ř 12,(4-8)9-16 II
Ev: J 2,1-11 I

1K 2,1-10 IV
Mk 2,18-20(21-22) V
Žd 12,12-18(19-21)... VI

…22-25a

liturgická barva: zelená

introit:

F: Ať se ti klani celá země. Haleluja!

S: Ať zpívá žalmy tvému jménu. Haleluja!

F: Chválu  vzdejte  Hospodinu  a  vzývejte  jeho  
jméno. Haleluja!

S: Uvádejte národům ve známost jeho skutky. Haleluja!

F: Připomínejte divy, jež vykonal. Haleluja!

S: Jeho zázraky a rozudky jeho úst. Haleluja!

antifona:

F: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc. 
Haleluja!

S: Jeho tvář hledejte ustavičně. Haleluja!



kolekty: 

I

ože,  příteli  života  a  radosti,  ty  jsi  nám  ve  svém  Synu
Ježíšovi zjevil svou nádheru a velikost. Dej, ať ho máme

stále  před  očima,  ať  nasloucháme  jeho  slovu  a  věrně  ho
následujeme. Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista, našeho
Pána a  bratra,  který s  tebou v jednotě  Ducha svatého žije  a
působí navěky. 

B

II

šemohoucí,  věčný   Bože,    ty    řídíš    a    spravuješ
všechno   na   nebi   i na zemi; přívětivě vyslyš úpěnlivé

lkaní  svého  lidu.  A dopřej   svůj   pokoj   našim časům.  Pro
našeho  Pána  Ježíše  Krista,  tvého  Syna,  který  s  tebou  a  s
Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

V

III

ěčný Bože, ty řídíš všechno v nebesích i na zemi podle
svého  plánu:  Vyslyš  naši  modlitbu  a  dej  nám  mír  po

všechny dny našeho života. Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého  Syna,  který  s  tebou  a  Duchem  svatým  žije  a  vládne
odvěků navěky.

V



3.NEDĚLE PO ZJEVENÍ
Heslo dne: Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a 

budou stolovat v Božím království. (L 13,29)

čtení:
S: 2Kr 5,(1-8)9-15... IV

...(16-18)19a
Ep: Ř 1,(14-15)16-17 II
Ev: Mt 8,5-13  I

J 4,46-54 III
J 4,5-14 V
Sk 10,21-35 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Chvalte Hospodina, všechny národy. Haleluja!

S: Všichni lidé, chvalte ho zpěvem. Haleluja!

F: Neboť  se  nad  námi  mohutně  klene  jeho  
milosrdenství. Haleluja!

S: Hospodinova věrnost je věčna. Haleluja!

F: Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi. Haleluja!

S: Spas,  můj  Bože,  svého služebíka,  který v tebe doufá.  
Haleluja!

antifona:

F: Bůh nám dává svoje požehnání. Haleluja!

S: Nechť se ho bojí všechny dálavy země. Haleluja!



kolekty: 

I

šemohoucí Bože, tvé slovo nás chce uzdravit na těle i na
duši:  Vyslyš,  prosíme,  naši  prosbu  a  dej,  abychom tvé

slovo slyšeli a vzali si je k srdci. Dej, aby tvé slovo působilo
dále do světa, do kterého přišel jako Spasitel a zachránce tvůj
Syn, Ježíš Kristus, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky. 

V

II

ane Ježíši, tys své učedníky hledal mezi prostými rybáři.
Dej, abychom se také my po jejich příkladu uměli vzdávat

pozemského  bohatství  ve  prospěch  nebeského.  Vždyť  ty,  v
jednotě  s  Otcem a Duchem svatým žiješ  a  kraluješ  na věky
věků. 

P

III

ože, ty jsi naše síla a radost, ty od nás odnímáš všechno
zoufalství  a  smutek.  Dej,  abychom  naslouchali  tvému

slovu a pevně se ho drželi na své cestě k naplnění života skrze
Ježíše  Krista,  tvého Syna a  našeho bratra,  který  s  tebou a  s
Duchem  svatým  žije  v  našem  středu  nyní  a  navěky.   

B



4.NEDĚLE PO ZJEVENÍ
Heslo dne: Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná 

mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. (Ž 66,5)

čtení:
S: Iz 51,9-16 V
Ep: 2K 1,8-11 II
Ev: Mk 4,35-41  I

Mt 14,22-33 III
Ef 1,15-20a IV
Gn 8,1-12 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Nad hukot mohutných vodstev,  nad vznosné  
příboje mořské. Haleluja!

S: Je vznešenější Hospoin na výšině. Haleluja!

F: Poručil  a povstal bouřný vichr,  jenž do výše  
zvedl vlnobití. Haleluja!

S: Ztráceli v té soiušti hlavu. Haleluja!

F: Ve svém soužení úpěkli k Hospodinu. Haleluja!

S: Utišil tu bouři, ztichlo vinobití. Haleluja!

antifona:

F: Vzdáváme  ti,  Hospodine,  chválu  za  tvé  
milosrdenství. Haleluja!

S: A za divy, jež pro lidi konáš. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, v blízkosti tvého Syna ztrácí zlo svou sílu – nemocní
jsou uzdravováni a mnohým se zvěstuje evangelium. Dej,

abychom dokázali tvé slovo uchovávat a šířit s důvěrou, že ono
samotné  je  tím  nejlepším  lékem  uzdravujícím  k  životu
věčnému. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána, který s
tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. 

B

II

ože,  původce  našeho  života,  od  tebe  přichází  dobro  a
trpělivost. Osvoboď nás od egoismu a hněvu a dej nám

lásku, k níž jsi nás stvořil. Dej, ať tě ve svém životě stále víc
poznáváme a jednou ať tě uvidíme tváří v tvář. Prosíme tě o to
skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

B

III

ane Bože, nebeský Otče,  Ty znáš naši lidskou slabost, pro
kterou nemůžeme obstát v mnohých nebezpečích. Prosíme

Tě,  dej  nám  tu  milost,  abychom  pohotově  odpověděli  na
povolání našeho Spasitele Ježíše Krista a zvěstovali všem lidem
dobré zprávy jeho spasení, tak abychom s celým světem mohli
chápat slávu jeho podivuhodných činů . Vždyť On s Tebou a
s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

P



5.NEDĚLE PO ZJEVENÍ 
Heslo dne: Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a 

zjeví záměry srdcí. (1K 4,5)

čtení:
S: Iz 40,12-25 III
Ep: 1K 1,(4-5)6-9 II
Ev: Mt 13,24-30  I

Ez 33,10-16 IV
Iz 49,1-6 V
Mk 1,29-39 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Jakože jsem živ, je výrok Panovíka Hospodina,
nechci, aby svévolník zemřel. Haleluja!

S: Ale aby se odvrátil od své cesty a měl život. Haleluja!

F: Tvoje  činy,  Hospodine,  jsou  tak  velkolepé.  
Haleluja!

S: Tvoje záměry jsou přehluboké. Haleluja!

F: Hledej blaho v Hospodinu. Haleluja!

S: Dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Haleluja!

antifona:

F: Jak  dobré  je  vzdávat  Hospodinu  chválu.  
Haleluja!

S: Tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. Haleluja!



kolekty: 

I

svoboď nás,  Bože,  od pout  hříchu  a dej  nám,  prosíme,
svobodu a bohatství života, který jsi nám zjevil ve svém

Synu a našem Spasiteli Ježíši Kristu,  který s tebou a s Duchem
svatým žije a kraluje na věky věků. 

O
II

šemohoucí  a  milosrdný Bože,  poslal  jsi  svého jediného
Syna jako slovo života,  aby naše oči  viděly  a  naše  uši

slyšely.  Pomoz nám věřit  s radostí  tomu, co nám říká Písmo
svaté.  Prosíme  o  to  skrze  tvého  Syna  Ježíše  Krista,  našeho
Pána, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jediný
Bůh nyní i navěky. 

V

III

vatý Bože, žádný člověk se k tobě nemůže přiblížit vlastní
sílou, ty nám vycházíš vstříc a povoláváš nás do své služby.

Dej nám ochotu naslouchat tvému slovu a chválit před lidmi tvé
jméno. O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista, který
s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

S



POSLEDNÍ NEDĚLE PO ZJEVENÍ 
Heslo dne: Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou 

jeho sláva. (Iz 60,2)

čtení:
S: Ex 3,1-10(11-14) III
Ep: 2K 4,6-10 II
Ev: Mt 17,1-9  I

Zj 1,9-18 IV
J 12,34-36(37-41) V
2P 1,16-19(20-21) VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Než se hory zrodily, než vznikl svět a  země.  
Haleluja!

S: Od věků na věky jsi ty, Bože. Haleluja!

F: Hospodin kraluje! Zajásej, země. Haleluja!

S: Raduj se, ostrovů množství. Haleluja!

F: Oblak a mrákora jsou kolem něho. Haleluja!

S: Spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Haleluja!

antifona:

F: Jak  dobré  je  vzdávat  Hospodinu  chválu.  
Haleluja!

S: Tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Bože, nebeský Otče, ty jsi oslavil z nebes svého Syna.
Dej nám milost, abychom toto zjevení jeho slávy přijali ve

víře, ochotně jej následovali a skrze jeho utrpení a smrt mohli
přijít ke slávě vzkříšení. Prosíme o to skrze něho, tvého Syna a
našeho Spasitele a Pána, který s tebou a Duchem svatým žije a
vládne jako jediný Bůh nyní i navěky. 

P

II

ilující Bože, děkujeme ti, že jsi zjevil slávu Ježíše Krista
předtím  než  za  nás  trpěl  a  zemřel.  Dej  nám  víru,

abychom ho rozpoznali jako tvého drahého Syna a posiluj nás,
když spolu s ním trpíme, dokud nebudeme mít podíl na jeho
slávě. Neboť on s tebou a Duchem svatým žije a vládne jako
jediný Bůh nyní i navěky.  

M

III

šemohoucí Bože, zářivé světlo tvé pravdy svítí z vrcholu
hory  [Tábor]  do  našich  srdcí  Proměň  nás  skrze  svého

milovaného Syna a osvěť svět svým obrazem [v něm], skrze
[něho,]  Ježíše  Krista,  našeho  Spasitele  a  Pána,   který  žije  a
vládne s tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky.

V



DOBA POSTNÍ
Postní   období   nabylo   v   církvi   pevného  místa  mnohem  později
než   období velikonoční.  Sledujeme-li  dějinný vývoj,   shledáme   se  s
ním  teprve   ve   4.    století   v  souvislosti  s  rozvíjením a upevněním
katechumenátu. Předtím se o postní době mluví u církevních  otců   jen
příležitostně,   a   to  v  souvislosti   s   krátkými   časovými  údobími
(jeden den, ve 3. století v Alexandrii jeden týden, v navázání na Ex 12,8 a
Dt 16,3). Ve čtvrtém století oddělila církev jako postní období 40 dní (lat.
quadraginta) před velikonoci, nepočítaje v to neděle, neboť ty postními
dny být nemohly. Vedle úzkého spojení   s  přípravou katechumenů  na
křest   sloužilo  toto období  ke  konání   církevní kázně: ti, kdo se veřejně
prohřešili, byli v postním čase vyloučeni od večeře Páně. Po upřímném
pokání byli na Velký pátek znovu přijati do sborového společenství. Avšak
podle   J.  A.   Jungmanna   byla   postní   doba  mnohem  více   než
postem  přípravou   na velikonoční svátky. Pro pochopení obsahu tohoto
období je velmi důležité jeho biblické pozadí. Číslo čtyřicet  je v Písmu
spjato se základními událostmi Božího lidu, jako je např. exodus Izraele
ze smrti do života a jeho 40leté putování k Hospodinovu království (Ex
16,35;  Nu 14,33),   čtyřicet   dní   Mojžíšova pobytu na hoře Sinaj   při
uzavření   smlouvy  (Ex 24,18),   čtyřicetidenní  Eliášova   cesta   k  Boží
hoře   (1  Kr   19,8).  Také   sám Kristus pobýval 40 dní na poušti před
začátkem  své  veřejné  činnosti  a  vstupem  do  Jeruzaléma  (Mt   4,2).
Pokušení  na poušti   je  rozhodujícím předznamenáním  jeho příběhu,
který vrcholí  vítězným utrpením. Proto není náhodou, že církev pro 1.
postní neděli zvolila právě perikopu o pokušení,   jímž   Ježíš  vstupuje do
vysvoboditelského   zápasu  proti  satanovi.   Rovněž  ostatní   postní
perikopy připomínají,  že Syn Boží  přišel,  aby  rušil skutky ďáblovy (1 J
3,8). Z  tohoto biblického  pozadí   je   patrno,   že   církev  prožívala
postní    období   už   v  perspektivě  Kristova  vítězství  ve  vzkříšení  a
přijímala účast na jeho boji s mocnostmi zla a hříchu. Tato účast s sebou
jistě nese utrpení, odříkání i půst, to však není jediným ani samostatným
tématem  postní  doby.  Boj  s  hříchem  se  projevoval  obnovou  věrnosti
křestní   smlouvě,   posvěcením   jednotlivce   i   sboru,   přípravou
katechumenů a úsilím o návrat odpadajících do obecenství sboru. 



V poreformačni   tradici   se  však  chápání  postního období   zúžilo v
přípravu  na Velký pátek.  Jeho  tématem se stalo utrpení,  kříž,  Kristova
krev - bez souvislosti  se Vzkříšením.   Tím   se   z   něho   ztratila
dynamika,   kterou   starokřesťanský   hymnus vyjadřuje slovy: smrtí smrt
přemohl.  Do  středu  se  dostal  zájem  na  osobním  spasení  a  článek  o
ospravedlnění  se zindividualizoval.  Návrat    k    základnímu   záměru
předvelikonočního   období,   jak   jej   vyjadřují starokřesťanské modlitby
a perikopy,  nám může pomoci, abychom postní dobu opět přijali jako
výzvu k zápasu s hříchem a přípravu na Kristovo vítězství. Tento zápas v
sobě zahrnuje rozpoznání  a vyznání  hříchu,   jež  tvoří  významnou část
postních  bohoslužeb.  Přitom je  příležitost  připomenout  závazek křestní
smlouvy, a tak dopomoci   svátosti  křtu,   aby měla  v  životě  posluchačů
významnější  místo než dosud. V době postu je na místě navštívit nově
pokřtěné, konfirmované a pozvat je k stolu Páně o velikonočních svátcích.
Důraz   na  pokání   není    samoúčelný.   V pokání    totiž  poznáváme
velikost  Božího smilování, přijímáme odpuštění a vstupujeme do nového
života  v  moci  Vzkříšeného.  Sborům,   které   pod  tíhou  vin  propadají
malomyslnosti   a pocitu bezmoci,   se postní období může stát časem
upevnění  víry  v  milosrdenství  Hospodinovo,  časem  obnovy  a  nových
vztahů.  Postní    neděle    bývají    označovány    latinskými   názvy,
vycházejícími   z    tradičních introitů.   Pozdějším vývojem dochází  k
tomu,  že  i  tři  neděle  před  postem jsou  chápány  jako  příprava,    což
naznačují   jejich  jména-   „Devítník",   t.   j.  devátá  neděle  (latinsky
Septuagesima, t. j. 70. den) před velikonoci, „Neděle po Devítníku" (lat.
Sexagesima, 60. den), „Neděle masopustní" (lat. Quinquagesima, padesátý
den.).



SEPTUAGESIMAE
Heslo dne: Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své 

prosby o smilování,  ale pro tvé velké slitování.  
(Da 9,18)

čtení:
S: Jr 9,22-23 IV
Ep: 1K 9,24-27 II
Ev: Mt 20,1-16a  I

L 17,7-10 III
Mt 9,9-13 V
Ř 9,14-24 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Požehnáno  buď  jméno  Boží  od  věků  až  na  
věky.

S: Jeho moudrost i bohatýrská síla.

F: Hospodine, jak nesmírná je tvoje dobrotivost.

S: Kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí

F: Vyslyšel jsi moje prosby.

S: Když jsem k tobě o pomoc volal.

antifona:

F: Milují  tě  vroucně,  Hospodine,  moje  sílo.  
Haleluja!

S: Hospodine, má skálo, má pevná tvrzi. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Bože, nebeský Otče, takoví, jací jsme, nemůžeme před
tebou obstát. Proto tě prosíme, vlož  svého  svatého Ducha

do našich srdcí,  abychom nalezli  útěchu v  tvé milosti.  Dej,
abychom s  tvou pomocí  překonávali  všechno,  co nás souží.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista,  který s  tebou a s Duchem
svatým žije a kraluje na věky věků. 

P

II

ože, sílo všech, kdo svou naději skládají v tobě: milostivě
přijmi  naše  modlitby.  Poněvadž  pro  mdlobu  svého

smrtelného těla nemůžeme nic konat bez tebe, pomoz nám svou
milostí, abychom, zachovávajíce tvá přikázání, se ti líbili v tom,
co  chceme,  i  v  tom,  co  konáme.  Skrze  našeho  Pána  Ježíše
Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky
věků. 

B

III

ože, prosíme tě: Vyslyš milostivě modlitby svého lidu, a
dej,  když neseme spravedlivý trest  za  naše přestoupení,

abychom  byli  milosrdně  zachráněni  pro  slávu  tvého  jména,
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, který s tebou a Duchem
svatým žije a vládne, jediný Bůh, odvěků navěky. 

B



SEXAGESIMAE 

Heslo dne: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá 
srdce ve vzdoru! (Žd 3,15)

čtení:
S: Iz 55,(6-9)10-12a V
Ep: Žd 4,12-13 II

Ev: L 8,4-8(9-15)  I

Mk 4,26-29 III
2 K(11,18.23b-30);... IV
...12,1-10
Sk 16,9-15 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Věčně, Hospodine, stojí tvé slovo. 

S: Stojí pevě v nebesích.

F: Světlem pro mé nohy je tvé slovo.

S: Osvěcuje moji stezku.

F: Podpírej mě, jak jsi řekl, a budu žít.

S: V mých nadějích mě nezahanbuj

antifona:

F: Tobě obětují oběť díků. Haleluja!

S: Budu vzývat Hospodinovo jméno. Haleluja!



kolekty: 

I

ane,  náš  Bože,  docela  blízko je  tvé  slovo,  blízko  je  tvá
milost. Jednej s námi s mocí a milosrdenstvím. Nedovol,

abychom  k  tobě  byli  hluší,  ale  učiň  nás  otevřenými  a
připravenými  pro  Ježíše  Krista,  tvého  Syna,  který  přišel,
přichází a ještě přijde, aby hledal a zachránil ztracené, a který s
tebou a Duchem svatým žije a vládne od věků na věky. 

P

II

ane, náš Bože, prosíme tě, probuď naše srdce, abychom se
nebránili  tvému  hojivému  působení  na  nás  a  neustále

přijímali  dary  tvé  milosti.  Skrze  našeho  Pána  Ježíše  Krista,
tvého  Syna,  který  s  tebou  a  Duchem  svatým  žije  a  vládne
odvěků navěky. 

P

III

ane Bože, ty zpytuješ naše srdce a víš, že se sami na sebe
nemůžeme spolehnout. Dopřej nám posilu a útěchu ve tvé

milosti. Ty buď naším útočištěm před svody světa a ďábelským
pokušením. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který
s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

P



ESTOMIHI  

Heslo dne: Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se 
naplní všechno, co je psáno u proroků. (L 18,31)

čtení:
S: Am 5,21-24 IV
Ep: 1K 13,1-13 II
Ev: Mk 8,31-38  I

L 10,38-42 III
L 18,31-43 V
Iz 58,1-9a VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Buď mi skálou zástitnou.

S: Buď opevněným domem pro mou spásu.

F: Tys můj skalní štít a tvrz má pevná.

S: Veď mě pro své jméno a doveď  mě k cíli.

F: Hospodine,  utíkám  se  k  tobě,  kéž  nejsem  
navěky zahanben.

S: Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Haleluja!

antifona:

F: Svého ducha kladu do tvých rukou. Haleluja!

S: Vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Ježíši  Kriste,  ty jsi  vydal svůj život pro život světa.
Prosíme tě: Uveď nás do tvého tajemství, že život nalezne

jen ten, kdo jej vydá. Tak najdeme radost a naplnění. Ty, který s
Otcem a Duchem svatým žije a vládne od věků na věky. 

P
II

ěrný Bože, činíš nás hodnými,  abychom byli  účastníky
svatého utrpení,  jímž tvůj milý Syn překonal moc hříchu i

smrti.  Dej,  abychom  zachovávali  památku  jeho  utrpení  s
vážností a zbožností, v jeho následování vzali na sebe kříž, a
tak naplnili tvou svatou vůli. Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na
věky věků. 

V

III

ane Bože, ty jsi rád milosrdný a rád upouštíš od trestu. Ve
své  veliké  laskavosti  nad  námi  vyslov  osvobozující

rozsudek a rozvaž nám pouta hříchu. Skrze našeho Pána Ježíše
Krista,  tvého  Syna,  který  s  tebou  a  Duchem  svatým  žije  a
vládne odvěků navěky. 

P



POPELEČNÍ STŘEDA
Heslo dne: Prach jsi a v prach se navrátíš. (Gn 3,19b)

čtení:
S: Jl 2,12-18(19) III
Ep: 2P 1,-11 II
Ev: Mt 6,16-21  I

2K 7,8-10(11-13a) IV
Mt 7,21-23 V
Ex 32,1-6.15-20 VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Hospodine,  nevcházej  v  soud  se  svým  
služebníkem.

S: Vžyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.

F: Hospodine, slyš mou modlitbu.

S: Přej sluchu mým prosbám.

F: Odpověz  mi  pro  svou  pravdu,  pro  svou  
spravedlnost.

S: Ohlas mi zrána své milosrdenství.

antifona:

F: Dej mi poznat cestu, po níž mám jít.

S: Neboť k tobě pozvedám svou duši.



kolekty: 

I

šemohoucí, věčný Bože, ty nemáš v nenávisti nic co jsi
stvořil a odpouštíš hříchy všech kdo činí pokání. Stvoř v

nás nové a čestné srdce, abychom upřímným vyznáním svých
hříchů mohli přijmout od tebe, Boha veškerého milosrdenství,
plné odpuštění skrze Krista, našeho Spasitele a Pána, který žije
a  vládne  s  tebou  a  Duchem  svatým  jako  jeden  Bůh  nyní  i
navěky.  

V

II

ěrný Bože, s důvěrou v Tebe začínáme období duchovní
obnovy a přípravy na velikonoční slavnost. Prosíme Tě:

buď s námi  v těchto čtyřiceti dnech a veď nás, abychom se k
Tobě  obraceli,  řídili  se  Tvými  slovy  a  sloužili  Ti  ve  svých
bližních skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s Tebou a  Duchem svatým žije v našem středu nyní a
navěky. 

V

III

ilostivý Bože, ze své lásky a milosrdenství jsi vdechl do
prachu dech života a stvořil jsi nás k službě tobě a našim

bližním. Vyslyš naše modlitby a posilni  nás tváří  v tvář naší
smrtelnosti,   s  důvěrou  v  milosrdenství  tvého  Syna  Ježíše
Krista, našeho Spasitele a Pána, který žije a vládne s tebou a
Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky.

M



1. POSTNÍ NEDĚLE INVOCAVIT
Heslo dne: Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 

(1J 3,8b)

čtení:
S: Gn 3,1-19(20-24) III
Ep: Žd 4,14-16 II
Ev: Mt 4,1-11  I

2K 6,1-10 IV
L 22,31-34 V
Jk 1,12-18 VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí.

S: Přečká noc ve stínu Všemocného.

F: Říkám o Hospodinu: Mé útočiště,  má pevná  
tvrz.

S: Je můj Bůh, v nějž doufám.

F: Až mě bude volat, odpovím mu.

S: V soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou.

antifona:

F: Ne jenom chlebem bude člověk živ.

S: Ale každým slovem, které vychází z úst Božích.



kolekty: 

I

ane Bože, naše sílo, boj mezi dobrem a zlem zuří kolem
nás i mezi námi. Zachovej nás pevnými ve svém slovu, a

když  padneme,  znovu  nás  zvedni  a  obnov  nás  skrze  Krista,
našeho Spasitele a Pána, který žije a vládne s tebou a Duchem
svatým jako jeden Bůh nyní i navěky. 

P

II

ane,který  jsi  pro  nás  učinil  čtyřicet  dní  a  čtyřicet  nocí
postu, dej nám milost takového odříkání aby se naše tělo

podřídilo Duchu a my mohli být vždy poslušni  tvých božských
pokynů ke spravedlnosti a pravé svatosti pro tvoji čest a slávu,
který žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým jako jeden Bůh
bez konce na věky.  

P

III

šemohoucí milosrdný Bože, tvůj Syn se postil na poušti,
kde byl vystaven všem pokušením jako my a přesto jim

nepodlehl.  Ochraňuj  nás,  když  jsme  pokoušeni  a  uč  nás
vzdorovat  ďáblu  v  důvěře  ve  tvé  slovo.  Prosíme o  to  skrze
tvého Syna Ježíše Krista,  našeho Pána,  který žije a vládne s
tebou a Duchem svatým jako jediný Bůh nyní i navěky.

V



2. POSTNÍ NEDĚLE REMINISCERE 
Heslo dne: Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že 

Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 
(Ř 5,8)

čtení:
S: Iz 5,1-7 IV
Ep: Ř 5,1-5(6-11) II
Ev: Mk 12,1-12  I

Mt 12,38-42 III
J 8,(21-26a)26b-30 V
Žd 11,8-10 VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své 
milosrdenství.

S: Které je od věčnosti.

F: Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak 
ponížený.

S: Ochraňuj,  můj  Bože,  svého  služebníka,  který  v  tebe  
doufá

F: Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni sbou ruku.

S: Nezapomeň na ponižované.

antifona:

F: Ať mě budeš v den soužení volat.

S: Já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat!



kolekty: 

I

ože, náš vůdče a průvodče, ve vodách křtu nám přinášíš
nové narození, abychom žili jako tvoje děti. Posilni naši

víru ve tvá zaslíbení, abychom skrze tvého Ducha  mohli tvůj
život  předávat  celému světu skrze Krista,  našeho Spasitele  a
Pána,  který žije a vládne s tebou a Duchem svatým  jako jeden
Bůh nyní i navěky.  

B

II

šemohoucí Bože, nebeský Otče, tys nám přikázal bdělost
a střízlivost.  Uzpůsob nás k tomu, abychom s trpělivostí

nesli  ovoce dobrých skutků. Dej,  abychom jako tvé děti  byli
nalezeni v pravé poslušnosti. Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna,  který s  tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na
věky věků. 

V

III

ože,  náš  Otče,  dosvědčil  jsi  na  hoře,  že  Ježíš  je  tvůj
milovaný Syn a přikázal jsi nám, abychom ho poslouchali.

Živ nás svým slovem abychom očištěným duchovním zrakem,
byli schopni poznávat tvou slávu. Prosíme tě o to skrze tvého
syna  Ježíše  Krista,  našeho  Pána  a  bratra,  který  s  tebou  a
Duchem svatým žije nyní a na věky. 

B



3. POSTNÍ NEDĚLE OCULI 
Heslo dne: Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není 

způsobilý pro království Boží. (L 9,62)

čtení:
S: 1 Kr 19,1-8(9-13a) VI
Ep: Ef 5,1-8a II
Ev: L 9,57-62  I

Mk 12,41-44 III
1 P 1,(13-17)18-21 IV
Jr 20,7-11a(11b-13) V

liturgická barva: fialová

introit:

F: Stále upírám své oči k Hospodinu.

S: On vyprostí ze sítě mé nohy.

F: Oči  Hospodinovy  jsou  obráceny  k  
spravedlivým.

S: Když volají o pomoc, on nakloní své ucho.

F: Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v  
srdci.

S: Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.

antifona:

F: Hospodin vykoupí duše svých služebíků.

S: Nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.



kolekty: 

I

ilosrdný Bože,  zdroji  živé  vody,  ty  hasíš  naši  žízeň a
smýváš naše hříchy. Dávej nám tuto vodu stále.  Nech

nás pít ze studny která oplývá krásou tvé pravdy skrze Krista,
našeho Spasitele a Pána,  který žije a vládne s tebou a Duchem
svatým jako jeden Bůh nyní i navěky. 

M

II

šemohoucí, věčný Bože, prosíme tě, popatři na upřímnou
žádost  svých  věrných  a  rozprostři  nad  námi  svou

všemocnou  ruku,  tak  abychom  bojovali  proti  všem  útokům
Zlého.  Skrze  našeho  Pána  a  Spasitele  Ježíše  Krista,  který  s
tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků.

V

III

vatý Bože, skrze svého Syna jsi nás povolal abychom žili
věrně  a  jednali  odvážně.  Zachovej  nás  pevné  ve  své

smlouvě  milosti  a  nauč  nás  moudrosti,  která  přichází  pouze
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána, který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky. 

S



4. POSTNÍ NEDĚLE LAETARE 
Heslo dne: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,

zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. 
(J 12,24)

čtení:
S: Iz 54,7-10 VI
Ep: 2K 1,3-7 II
Ev: J 12,20-26  I

J 6,55-65 III
F 1,15-21 IV
J 6,47-51 V

liturgická barva: fialová

introit:

F: Radujte se s dcerou jeruzalémskou  a  jásejte  
nad ní všichni, kdo ji milujete.

S: Veselte se s ní všichni.

F: Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě.

S: Těm kteří se vydávají na pouť.

F: Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce.

S: Hospodin je dárce milosti a slávy.

antifona:

F: Den ve tvých nádvořích je lepší.

S: Než tisíce jinde.



kolekty: 

I

akloň svůj sluch k našim prosbám, Pane Ježíši Kriste, a
přijď mezi nás. Svým milostiplným životem a smrtí pro

nás přines světlo do temnot našich srdcí a pomaž nás Duchem
svatým, neboť ty žiješ a vládneš s Otcem a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.  

N

II

ože,  bohatý  v  milosrdenství,  ponížením svého  Syna  jsi
pozdvihl  tento padlý svět  a  vzkřísil  jsi  nás  z  beznaděje

smrti. Veď nás do svého světla, aby všechny naše činy mohly
odrážet tvou lásku skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jeden Bůh
nyní i navěky. 

B

III

ane náš a Bože, ty ses ve svém Synu podivuhodně smířil s
lidským pokolením. Dej   svému   lidu,   aby   v   pohotové

víře   a   s   radostnou   oddaností spěchal vstříc velikonočním
svátkům. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána,' který
s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

P



5. POSTNÍ NEDĚLE JUDICA 
Heslo dne: Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 

sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. 
(Mt 20,28)

čtení:
S: Gn 22,1-13 III
Ep: Žd 5,7-9 II
Ev: Mk 10,35-42 I

Nu 21,4-9 IV
J 11,47-53 V
Žd 13,12-14 VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Dopomoz  mi.  Bože,  k  právu,  ujmi  se  mého  
sporu.

S: Dej mi vyváznout před člověkem záludným a podlým.

F: Sešli své světlo a svojí věrnost, ty ať mě vedou.

S: Ty ať mě přivedou ke tvé svaté hoře.

F: Na Boga čekej, opět mu budu vzdávat chválu.

S: On je můj Bůh, mů spása.

antifona:

F: Kristus si zamiloval církev.

S: A sám se za ni obětoval.



kolekty: 

I

šemohoucí Bože, tvůj Syn přišel do světa aby nás všechny
vysvobodil z hříchu a ze smrti. Rozprostři nad námi moc

svého Ducha abychom mohli povstat k novému životu v Kristu
a  sloužili  ti  ve  spravedlnosti  po  všechny  dny  skrze  Ježíše
Krista, našeho Spasitele a Pána,  který žije a vládne s tebou a
Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky. 

V

II

tvořiteli  Bože,  připravil  jsi  na  pustině novou cestu  a  tvá
milost  zavlažuje  naši  poušť.  Otevři  naše  srdce,  aby byla

přeměněna novými věcmi, které činíš, aby naše životy mohly
zvěstovat výjimečnost tvé lásky, kterou jsi nám dal skrze Ježíše
Krista, našeho Spasitele a Pána,  který žije a vládne s tebou a
Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky.

S

III

ane,  náš  nebeský Otče,  připravil  jsi  nám cestu  spásy ve
svém Synu. Prosíme, dej, abychom mu byli oddáni a v jeho

následování  se  učili  poslušnosti.  Veď nás  pro  Krista  do  své
nebeské slávy, kde on s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje
na věky věků. 

P



6. POSTNÍ NEDĚLE PALMARUM
Heslo dne: Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v 

něho věří, měl život věčný. (J 3,14-15)

čtení:
S: Iz 50,4-9 IV
Ep: F 2,5-11 II
Ev: J 12,12-19  I

Mk 14,3-9 III
J 17,1(2-5)6-8 V
Žd 12,1-3 VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Požehnaný,  který  přicházi  ve  jménu  
Hospodina.

S: Hosanna na výsostech.

F: Odpověz  mi,  Hospodine,  vždyť   tvé  
milosrdenství je dobrotivé.

S: Pro své velké slitování shlédni na mne.

F: Pokorní to spatří a budou mít radost.

S: Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci.

antifona:

F: Hoden jest Beránek přijmout moc, bohatství,  
moudrost i silu.

S: Poctu, slávu i dobrořečení.



kolekty: 

I

šemohoucí  Bože,  ve  své  nekonečné  lásce  k  lidem  jsi
poslal našeho Pána Ježíše Krista aby na sebe vzal lidskou

přirozenost a vytrpěl smrt na kříži. Ve svém milosrdenství nám
dej podíl na jeho poslušnosti tvé vůle a na slavném vítěztví a
vzkříšení toho který s tebou a Duchem žije a vládne jako jeden
Bůh, nyní i na věky.  

V

II

šemohoucí  Bože,  ty  jsi  založil  svoji  vládu  v  lidských
srdcích  na  pokorné  službě  Ježíše  Krista.  Skrze  svého

Ducha nás zachovej v radostném průvodu těch,  kdo svými ústy
vyznávají  Ježíše  jako  Pána  a  svými  životy  jej  slaví  jako
Spasitele, neboť on s tebou a Duchem žije a vládne jako jeden
Bůh, nyní i na věky. 

V

III

ože, veliký a nepochopitelný, tvůj Syn, náš Spasitel, se v
poslušnosti tvé vůle stal člověkem, ponížil se a vydal se za

posměchu na kříž. Dej nám sílu,  abychom ho následovali na
cestě utrpení a měli účast na jeho vzkříšení. O to tě prosíme
skrze něho, tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou a Duchem
svatým žije a život tvoří na věky věků.  

B



VELKÝ TÝDEN 

Heslo dne: A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých 
rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech 
skonal. (L 23,46)

čtení:
Pondělí: Iz 50,5-10 J 12,1-9
Úterý: Žd 9,16-28 J 12,25-33 nebo pašije Mk 14 a 15
Středa: Žd 4,15-5,9 J 12,34-48 nebo pašije L 22 a 23

J 19,41-42 III
L 32,50-36/Nu 21,4-9 II
Mt 27,62-66  I

Iz 43,24b-15 IV
F 2,5-9 V
Žd 10,19-23(24-25) VI

liturgická barva: fialová

introit:

F: Hospodine, vyslyš mou modlitbu.

S: Kéž k tobě pronikne moje volání.

F: Neukrývej přede mnou svůj obličej.

S: V den soužení mého, nakloň ke mně ucho.

F: Celý dny mě moji nepřátelé tupí.

S: Proklínají mě a za potřeštěnce mě mají.

antifona:

F: Byl vyťat ze země živých.

S: Raněn byl pro nevěrnost lidu.



kolekty: 

PON. 

ože, tvůj Syn si zvolil cestu, která vedla k radosti skrze
bolest a ke slávě skrze kříž. Zasaď tento kříž do naších

srdcí abychom i my v jeho síle a v lásce mohli nakonec přijít k
radosti a slávě. 

B
ÚTER. 

ane Ježíši, voláš nás, abychom tě následovali. dej ať v tvé
službě  naše  láska  nevychladne  a  ať  neselžeme  nebo  tě

neodmítneme v čase zkoušky. 
P

STŘ. 

šemohoucí Bože, tvůj Syn a náš Spasitel prošel ponížením
v  lidských  rukou  a  utrpením  na  kříži.  Dej,  ať  jej

následujeme  na  jeho  křížové  cestě   a  nacházíme  v  ní  cestu
života a pokoje.

V



VELKÝ ČTVRTEK - 
DEN USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ

Heslo dne: On zajistil památku svým divům; Hospodin je 
milostivý, plný slitování. (Ž 111,4)

čtení:
S: Ex 12,1.3-4.6-7.11-14V
Ep: 1K 11,23-26 II
Ev: J 12,1-15(34-35) I

Mk 14,17-26 III
1K 10,16-17 IV
Žd 2,10-18 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Pane, kdo jí tvé tělo a pije tvou krev.

S: Má život věčný.

F: On zajistil památku svým divům.

S: Hospodin je milostivý, plný slitování.

F: Dal potravu těm, kdo se ho bojí.

S: Navěky je pamětliv své smlouvy.

antifona:

F: Nove  přikázání  vám  dávám,  abyste  se  
navzájem milovali.

S: Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.



kolekty: 

I

ože,  náš  dobrý  a  laskavý  Otče,  chceme  slavit  hostinu
lásky, kterou nám odkázal tvůj Syn, který se z lásky k nám

vydal až do krajnosti. Dej, ať nás tato jeho večeře sjednocuje.
Dej, ať všichni křesťané najdou cestu k jednomu stolu, stejně
tak, jako věříme, že se všichni bez rozdílu jednou sejdeme na
věčné  hostině  ve  tvém království,  které  nám svým utrpením
otevřel Ježíš Kristus, náš bratr a Pán, který s tebou v jednotě
Ducha svatého žije a všechen život tvoří na věky věků.  

B

II

vatý Bože, zdroji vší lásky: v noci kdy se za nás vydal nám
Ježíš  dal  nové  přikázání  abychom se  navzájem  milovali

jako on miloval nás. Napiš toto přikázání do našich srdcí a dej
nám ochotu sloužit  jeden druhému tak jako byl  služebníkem
všech tvůj Syn Ježíš Kristus který s tebou a Duchem svatým
žije a kraluje jako jediný Bůh po všechny věky věků.  

S

III

ocný a milosrdný Bože, v tajemství utrpení svého Syna
nabízíš  věčný  život  v  tvé  přítomnosti  celému  světu.

Shromáždi  nás  kolem  Kristova  kříže  a  zachovej  nás  k
budoucímu  vzkříšení  skrze  Ježíše  Krista,  našeho  Pána  a
Spasitele, který s tebou a Duchem žije a vládne jako jeden Bůh,
nyní i na věky. 

M



VELKÝ PÁTEK -
 DEN UKŘIŽOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE

Heslo dne: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. (J 3,16)

čtení:
S: Iz (52,13-15)53,1-12 VI
Ep: 2K 5,(14b-18)19-21 II
Ev: J 19,16-30  I

L 23,33-39 III
Žd 9,15.26b-28 IV
Mt 27,33-50(51-54) V

liturgická barva: černá nebo fialová

introit:

F: Hle, beránek Boží.

S: Který sníma hřích světa

F: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

S: Daleko spása má, ač o pomoc volám.

F: Nebuď mi vzdálen, Hospodine.

S: Má sílo, pospěš mi na pomoc.

antifona:

F: Byl vyťat ze země živých.

S: Raněn byl pro nevěrnost lidu.



improperia

Lide  můj,  co  jsem  ti  učinil?  Nebo  v  čem  jsem  tě
zarmoutil.  Odpověz  mi.  Já  jsem  tě  vyvedl  ze  země
Egyptské a vysvobodil tě vodami křtu ale tys připravil
kříž Spasiteli svému. 

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Vedl  jsem  tě  pouští  po  čtyřicet  let  a  krmil  jsem  tě
manou. Doprovázel jsem tě v soužení a dal jsem ti své
tělo, chléb z nebe, ale tys připravil kříž Spasiteli svému.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 

Lide  můj,  co  jsem  ti  učinil?  Nebo  v  čem  jsem  tě
zarmoutil. Odpověz mi.

Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. 



kolekty: 

I

šemohoucí  Otče,  věčný  Bože,  pro  nás  jsi  vydal  svého
Syna bolestnému utrpení na kříži, abys nás vytrhl z moci

zlého  nepřítele.  Učiň,    abychom    jeho    oběť    vděčně
přijímali,   a   tak   dosáhli   odpuštění   vin   a  vysvobození z
věčné smrti. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který
s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

V

II

ože,  náš Otče,  tys nás nezanechal  moci  temnoty,  ale ve
svém slitování jsi nás vykoupil.  Ochraňuj, vysvobozuj a

posvěcuj nás skrze tvého Syna, který za nás trpěl a zemřel a
kterého jsi  vytrhl ze smrti.  Skrze Ježíše Krista,  našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky. 

B

III

ože, na kříži tvůj Syn přijal smrt tak jak přijal i náš lidský
život, s důvěrou a statečností. Dej ať se my, kdo jsme se

zrodili z jeho probodnutého boku, držíme pevně víry v něho a v
každý čas hledáme milosrdenství v něm, Ježíši Kristu, našem
Spasiteli a Pánu, který s tebou a Duchem svatým žije a kraluje
jako jediný Bůh po všechny věky věků. 

B



VELKÁ SOBOTA
Heslo dne: Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také 

vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil 
všechno, co jest. (Ef 4,10)

čtení:
S: Ez 37,1-14 VI
Ep: 1P 3,18-22 II
Ev: Mt 27,(57-61)62-66 I

Jon 2 III
Žd 9,11-12.24 IV
J 19,(31-37)38-42 V

liturgická barva: černá nebo fialová

introit:

F: Hospodine, otevři hroby a vyveď z nich svůj  
lid.

S: Vlož do nás svého ducha ať oživneme.

F: Samým zlem se sytí moje duše.

S: K podsvětí spěje můj život.

F: Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu.

S: Jsem jako muž, který pozbyl síly.

antifona:

F: Nezemřu, budu žít.

S: Budu vypravovat o Hospodinových činech.



DOBA VELIKONOČNÍ 
VELIKONOČNÍ TÝDEN

Pašijní   příběh  má  v  podání   evangelií   svou  vnitřní   souvislost   a
dynamiku,   která  vrcholí    v  Kristově   vzkříšení,    jak   to    církev
vyjádřila   slovy   velikonočního   kánonu:  „Kristus  vstal   z  mrtvých.
Smrtí   smrt  přemohl.  Dal   život   těm,  kteří   jsou v hrobě"  (byzantská
liturgie).  Ve velikonočním  týdnu církev čtením pašijních oddílů  sleduje
Krista  na  jeho  cestě  od  vstupu  do  Jeruzaléma  až  na  kříž.  Má-li  jej
následovat do hlubin jeho utrpení,   je  třeba,  aby žila z víry v oslaveného
Pána;   jinak se  jí ztratí půda pod nohama. Na druhé straně ovšem platí, že
jen  církev,  která  má  podíl  na  Kristově  kříži,  může  mít  účast  na  slávě
velikonoční  události.  Tak  je  ve  víře  kříž  a  zmrtvýchvstání  co  nejúžeji
spjato.  Ukřižování  je  oslavení  (J  30  17,5).  Vzkříšený  je  nám ve  víře
přítomen vždy jako ukřižovaný; Ukřižovaný je pak ten, který byl vzkříšen.
Jen v tomto vnitřním  napětí a sepětí má víra podíl na Kristu. Proto  je
velice  nesprávné,   jestliže   se   ztratí  vnitřní   souvislost  Velkého  pátku
a Velikonoční neděle.  To se stalo v západní tradici  již v době středověku.
V  5.  století  tvořil   Velký  pátek,   Bílá  sobota  a  Velikonoční   neděle
organickou  jednotu (paschální triduum),   což   bylo   zvýrazněno   také
institucí   katechumenátu   a   jeho   liturgickými formami.   S   narušením
souvislosti   celé   šíře   velikonoční   zvěsti   pronikly   do katechumenátu
myšlenky  mystérií,   které   zastiňovaly   čistotu   evangelia.  Nesprávné
pochopení   velkopátečního  dění   umožňovalo   rozvíjet   samostatnou
tematiku Kristova utrpení,    jež    se    stávalo   jednak   výzvou   k
napodobování,    jednak    zdrojem  osobních   prožitků    soucitu    a
mystického   noření   do  Kristových   ran.  Avšak   podle   svědectví
evangelií  Ježíš Nazaretský odmítl pláč nad sebou: „Nade mnou neplačte!
Plačte nad sebou a nad svými  dětmi"  (L 23,28).  Velkopáteční  zbožnost
vyjadřující  soucit  nad  trpícím Kristem je nebiblická.
Ve   velikonočním  týdnu   čítala   církev   od   nejstarších   dob   pašijní
příběhy.   Je dokladem její bohoslovecké citlivosti, že synody ve 4. století
odmítly četbu harmonií evangelií  (např.  Tatiánovo Diatessaron,  které se
až do té  doby čítalo)  a  žádaly čtení  pašijních příběhů vždy z  jednoho
evangelia. Tak se četlo na Květnou neděli z Matouše,  ve čtvrtek z Lukáše,
v pátek z Jana, v sobotu a na Boží hod z Marka. Pojetí   Zeleného   čtvrtku
jako   dne   ustanovení   svaté  Večeře   -   běžné   v   tradici  katolické a
luterské - nemá snižovat  význam vysluhování  v následujících svátečních 



dnech. Bílá   sobota,   dříve   den   přípravy   katechumenů,   který   končil
oblečením  bílého roucha při křtu, ztratila vymizením katechumenátu svůj
původní obsah, stala se prostě všedním  dnem.   Pravoslavná   a   katolická
tradice   uchovává   pro   tento   den   bohatou  liturgii,  z níž některé
luterské  církve  podržely   jen  čtení   oddílů  o  Ježíšově  pohřbu  a
připomínku křtu. U   nás   může   Bílá   sobota   nabýt   nového   významu
obnovou    katechumenátu.  Shromáždění  katechumenů  mohou  být
vhodnou přípravou pro Velikonoční neděli.Ve   středověku   byla   také
zvěst   Neděle   velikonoční   deformována.   Pozbyla  souvislost   s
Ježíšovým  zápasem  na   kříži   a   ztratila   jásavý   charakter   vítězství
nad mocnostmi zla; pozornost se soustředila k individuálnímu věčnému
životu.  Proto   je   třeba  obnovit   v  bohoslužebném   rámci   vnitřní
dynamiku  mezi   Velkým pátkem  a  Velikonoční   nedělí:   kříž    jako
znamení   zápasu  s   mocnostmi   zla není    jen znamením utrpení a
výzvou  k  pokání,  nýbrž  především  znamením  Kristova  vítězství  a
oslavení.  Bohoslužby   na  Velký   pátek   se   od   nejstarších   dob
vyznačovaly   velikou střízlivostí, hlubokým pokáním, vděčností za Boží
milost v Kristu a ochotou k oběti a ke kříži.
Velikonoční  neděle  je  radostným ujištěním,  že  cesta  následování,  cesta
kříže, není marná   a  má   zaslíbení.   Již   zde   a   nyní   smíme  mít   v
předjímce   podíl   na  Kristově konečném vítězství a žít nadějí pro svět:
že žádné síly zla  nemohou zmařit  Boží dílo  spásy mezi  všemi národy.
Proto je charakteristickým rysem Velikonoční neděle radost, chvalořečení,
díkůvzdání.   Radosti   dává   církev   výraz   i   slavením   Velikonočního
pondělí.   Písmo  obsahuje  veliké  množství   chvalozpěvů   (doxologií),
které  je v  tuto a následující   neděle   možno   užít   i   ve   sborech,   jichž
se   zmocňuje   pocit   únavy   a  malomyslnosti. Žijeme-li totiž skutečně
ze  zvěsti  o  Ukřižovaném  a  Vzkříšeném,  nemohou  se  nám  biblické
chvalozpěvy   jevit   jako   nepřiměřené.  Chladná,   rozumářsky   tlumená
zbožnost   není projevem novozákonní víry. Duch svatý je i dnes mocen
naplnit církev stejnou radostí a chválami jako v době apoštolské. Církev
odpočátku  mluvila  o  velké  noci,  v  níž  Ukřižovaný  přešel  ze  smrti  do
života  (odtud i náš název „velikonoce"). Volbou biblických oddílů pro
tuto velikou noc církev vyznávala,  jak chápe Kristovo vítězství nad smrtí:
četlo  se  starozákonní   vyprávění   o  noci,  v  níž  byl  izraelský  lid
vysvobozen z Egypta, o jeho přechodu Rákosovým mořem,  o  chlebu  z
nebe,   sytícím  lid na  poušti;  k  tomu ovšem přistupovaly pašijní  oddíly
evangelii.



VELIKONOCE 

Heslo dne: Kristus Pán říká: Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem 
na  věky  věků.  Mám  klíče  od  smrti  i  hrobu.  
(Zj 1,18)

čtení – Jiřní velikonoční:
S: Iz 26,13-14(15-18)19 III
Ep: Ko 3,1-4 II
Ev: Mt 28,1-10 I

1Tes 4,13-14 IV
J 5,19-21 V
2Tm 2,8a(8b-13) VI

čtení -  Hlavní velikonoční bohoslužba:
S: 1S 2,1-2.6-8a IV
Ep: 1K 15,1-11 II
Ev: Mk 16,1-8 I

Mt 28,1-10 III
J 20,11-18 V
1K 15,19-28 VI

liturgická barva: bílá

introit:

I

Adiutorium nostrum
II

F: Kristus byl vzkříšen. Haleluja!

S: Pán byl opravdu vzkříšen. Haleluja!

F: Hospodinova pravice se vyvýšila. Haleluja!

S: Hospodinova pravice koná mocné činy. Haleluja!

F: Nezemřu, budu žít. Haleluja!

S: Budu vypravovat o Hospodinových činech. Haleluja! 

antifona:

F: Já jsem vzkříšení  i  život,  říka Ježíš  Kristus.  
Haleluja!

S: Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Haleluja!



kolekty: 
I

ože, ty jsi dal svého jediného Syna aby trpěl smrt kříže pro
naše  vykoupení  a  jeho  slavným  vzkříšením  jsi  nás

vysvobodil  z moci smrti.  Dej,  ať každý den umíráme hříchu
abychom s ním mohli žít navěky v radosti vzkříšení skrze tvého
Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který žije a vládne s tebou a
Duchem Svatým jako jeden Bůh, nyní i navěky.  

B

II

šemohoucí,  věčný Bože,  ve  svém Synu jsi  zvítězil  nad
smrtí a otevřel jsi nám nebeskou bránu. Drž nás pevně na

cestě  k  tobě  a  řiď  naše  kroky,  abychom  dosáhli  dokonalé
svobody a věčného života.  Skrze Ježíše Krista,  našeho Pána,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří na věky. 

V

III

ilosrdný Bože, již více nehledáme Ježíše mezi mrtvými,
neboť on žije a stal se Pánem života. Rozhojni v našich

myslích  i  srdcích  vzkříšený  život,  na  kterém  máme  podíl  s
Kristem, a pomoz nám růst jako svému lidu k plnosti věčného
života s tebou, skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
kterého  s  tebou  a  Duchem  Svatým  chválíme  a  ctíme  jako
jediného Boha, nyní i navěky.  

M



VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Heslo dne: Kristus Pán říká: Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem 
na  věky  věků.  Mám  klíče  od  smrti  i  hrobu.  
(Zj 1,18)

čtení:
S: Iz 25,8-9 V
Ep: 1K 15,12-20 II
Ev: L 24,13-35  I

L 24,36-45 III
1K 15,50-58 IV
Sk 10,34a.36-43 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Kristus byl vzkříšen. Haleluja!

S: Pán byl opravdu vzkříšen. Haleluja!

F: Kámen, jejž stavitelé zavrhli. Haleluja!

S: Stal se kamenem úhelným. Haleluja!

F: Toto je den, který učinil Hospodin. Haleluja!

S: Jásejme a radujme se něho. Haleluja! 

antifona:

F: Kristus zlomil moc smrti. Haleluja!

S: A zjevil nepomíjející život v evangeliu. Haleluja! 



kolekty: 

I
šemohoucí  Bože,dáváš  nám  radost  z  oslavy  vzkříšení
našeho Pána. Dej nám také radost ze života ve tvé službě

a nakonec nás přiveď do plnosti  života věčného skrze tvého
Syna, Ježíše Krista,  našeho Pána, kterého s tebou a Duchem
Svatým chválíme a ctíme jako jediného Boha, nyní i navěky. 

V

II

šemohoucí   Bože,   vzkříšením   svého   jednorozeného
Syna jsi  otevřel  nový věk svého království. Prosíme tě,

dej  nám  podíl  na  ovoci  Kristova  zmrtvýchvstání.  Učiň,
abychom dosáhli svobody  tvých dětí  a blížili  se k věčnému
životu.  Skrze našeho Pána Ježíše Krista,  tvého Syna, který s
tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

V

III

ilosrdný  Bože,  každoročním  slavením  velikonoc
obnovuješ  víru  svého  lidu.  Dej  nám  vždy  hlouběji

poznávat,  jak  svaté  je  obmytí  křtu,  kterým  jsi  nás  očistil.
Mocný je Duch, jímž   jsme znovuzrozeni   a   drahá je krev,
kterou jsme byli vykoupeni. Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna,  který s  tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na
věky věků. 

M



1. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
QUASIMODOGENITI 

Heslo dne: Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše 
Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství
dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé 
naději. (1P 1,3)

čtení:
S: Iz 40,26-31 VI
Ep: 1P 1,3-9 II
Ev: J 20,19-29  I

J 21,1-14 III
Ko 2,12-15 IV
Mk 16,9-14(15-20) V

liturgická barva: bílá

introit:

F: Jako novorozené děti mějte touhu  jen  po  
nefalšovaném duchovním mléku. Haleluja!

S: Abyste jím rostli ke spasení. Haleluja!

F: Ubránils mě před smrtí. Haleluja!

S: Mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Haleluja!

F: Uvěřil jsem. Haleluja!     

S: Proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. Haleluja!

antifona:

F: Kristus byl vzkříšen. Haleluja!

S: Pán byl opravdu vzkříšen. Haleluja! 



kolekty: 

I

ože,  děkujeme ti,  že  se  o  těchto velikonocích naše  víra
znovu  rozhořela.  Prosíme  tě:  opatruj  v  nás  tento  dar

věčného života a dej, ať všichni stále hlouběji chápeme, že jsme
nebyli pokřtěni vodou, ale Duchem svatým, a že krev, kterou
jsme byli vykoupeni, je krev tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána a bratra, který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří
na věky věků.  

B

II

ože, my jsme tvého Syna Ježíše Krista neviděli na vlastní
oči  a  naše  ruce  se  nedotýkaly  jeho  těla.  Přesto  se

odvažujeme v něho věřit. Prosíme tě: Vyzbroj nás svou silou a
sešli nám svého Ducha, který nás uvede do plné pravdy. Ty jsi
náš Bůh, požehnaný navěky. 

B

III

šemohoucí Bože, svou milostí jsi nás znovuzrodil svátostí
křtu. Prosíme tě: Pomoz nám, abychom v tomto novém

životě následovali našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, který
s tebou a Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky. 

V



2. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
MISERICORDIAS DOMINI 

Heslo dne: Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já 
je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život 
(J 10,11a.27-28a)

čtení:
S: Ez 34,1-2(3-9)... III

...10-16.31
Ep: 1P 2,21b-25 II
Ev: J 10,11-16(27-30) I

1P 5,1-4 IV

J 21,15-19 V
Žd 13,20-21 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Hospodinova  milosrdenství  je  plná  země.  
Haleluja!

S: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem. Haleluja!

F: Hospodin je můj pastýř. Haleluja!

S: Nebudu mít nedostatek. Haleluja!

F: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách.  
Haleluja!

S: Vodí mě na klidná místa u vod. Haleluja!

antifona:

F: Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami 
sebe. Haleluja!

S: Jsme jeho lid, ovce, které pase. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, světlo tvé moudrosti osvěcuje bloudící, aby našli svůj
domov u tebe. Pomoz nám žít tak,abychom se bezdůvodně

nenazývali  křesťany,  ale  skutečně  jimi  byli.  Prosíme tě  o  to
skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána a bratra, který v
jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí navěky věků.

B

II

ože pokoje, ty jsi vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, dobrého
pastýře, a voláš nás do jeho stádce. Dej nám tvého Ducha,

abychom  poznali  hlas  dobrého  pastýře  a  následovali  Ježíše
Krista,  našeho Pána,  který  s  tebou a  Duchem svatým žije  a
kraluje odvěků navěky. 

B

III

ože  pokoje,  ty  jsi  vyvedl  ze  smrti  našeho  Pána  Ježíše
Krista velkého Pastýře ovcí. Vyzbroj nás skrze jeho krev,

která  pečetí  věčnou  smlouvu,  všemi  dobrými  věcmi,  které
potřebujeme ke konání tvé vůle a konej v nás to, co ti je milé.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána který
žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jediný Bůh nyní i
navěky. 

B



3. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
JUBILATE 

Heslo dne: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, 
pominulo, hle, je tu nove! (2K 5,17)

čtení:
S: Gn 1,1-4a.26-31;... V

...2,1-4
Ep: 1J 5,1-4 II
Ev: J 15,1-8  I

J 16,16(17-19)... III
...20-23a

2K 4,16-18 IV
Sk 17,22-28a(28b-34)VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Hlahol Bohu, celá země. Haleluja!

S: Jeho chválu šiřte chvalozpěvem. Haleluja!

F: Pojďte, pohleďte na Boží skutky. Haleluja!

S: Tím,  co  koná  mezi  lidskými  syny,  vzbuzuje  bázeň.  
Haleluja!

F: Věčně  vládne  svou  bohatýrskou  silou.  
Haleluja!

S: Pronárody sleduje svým zrakem. Haleluja!

antifona:

F: Pane Ježíši, dej nám pochopit Písma. Haleluja!

S: A naše srdce ať hoří, když k nám hovoříš. Haleluja!



kolekty: 

I

vatý, spravedlivý a milosrdný Pane, Bože, kterýž jsi nám
hostem  a  příchozím  zde  na  této  zemi  dvéře  do  vlasti

nebeské skrze Krista otevříti ráčil: pomáhej nám pomocí Ducha
svého  zdržovati  se  od  tělesných  žádostí  a  tebe  pobožným
životem ctíti. Posilňuj nás i v tom, abychom i těm, kteřiž nám
utrhají,  dobře  činili,  křivdy  trpělivě  snášeli  a  když  bez  viny
pohanění  snášíme, v pevné véře molostí  tvou  se potěšovali.
Uslyšíš  nás,  ó  Bože  dobrotivý,  pro  Ježíše  Krista,  Pána  a
Sapistele našeho. 

S

II

ože, tvůj Syn Ježíš je dobrým pastýřem svého lidu. Dej,
abychom, slyšíce jeho hlas, poznávali jej jako toho, který

každého  z  nás  volá  jménem.  Dej,  abychom  ho  následovali,
kamkoliv nás povede, on, jenž s tebou a s Duchem svatým žije
a kraluje na věky věků. 

B

III

ěčný  a  ke  všem  milosrdný  Bože,  se  všemi  anděly  a
svatými  chválíme  tvoji  velebnost  a  moc.  Vzkříšením

svého Syna nám zjev sám sebe a inspiruj  nás  k následování
Ježíše  Krista,  našeho  Spasitele  a  Pána,  kterého  s  tebou  a
Duchem Svatým chválíme a ctíme jako jediného Boha, nyní i
navěky. 

V



4. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH
CANTATE

Heslo dne: Zpívejte Hospodinu piseň novou, neboť učinil 
podivuhodné věci. (Ž 98,1)

čtení:
S: Iz 12,1-6 V
Ep: Ko 3,12-17 II
Ev: Mt 11,25-30  I

Mt 21,14-17(18-22) III
Sk 16,23-34 IV
Zj 15,2-4 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Zpívejte Hospodinu píseň novou.  Haleluja!

S: Neboť učinil podivuhodne věci. Haleluja!

F: Pějte Hospodinu žalmy, při citaře nechť zvučí 
žalmy. Haleluja!

S: S doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem 
Králem. Haleluja!

F: Ať  se  moře  s  tím,  co  je  v  něm,  rozburácí.  
Haleluja!

S: Svět i ti, kdo na něm sídlí. Haleluja!

antifona:

F: O  Hospodinově  milosrdenství  chci  zpívat  
věčně. Haleluja!

S: Svými ústy ve známost uvádět tvou věrnost. Haleluja!



kolekty: 

I

šemohoucí  Bože,  pravé  poznání  Tebe  znamená  věčný
život. dej nám znát svého Syna Ježíše Krista - naši cestu,

pravdu a život - tak dokonale, abychom mohli pevně následovat
jeho kroky  na cestě vedoucí do věčného života. Skrze téhož
tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou a Duchem
svatým žije a vládne  jako jeden Bůh nyní i navěky.   

V

II

ože, náš Otče,  tys nás vykoupil skrze svého Syna a ujal
ses nás jako svých milovaných dětí. Pohleď na všechny,

kdo věří v Krista a dej, ať ve spojení s tebou najdou pravou
svobodu.  Skrze  našeho  Pána,  Ježíše  Krista,  který  v  jednotě
Ducha svatého, s tebou žije a působí navěky. 

B

III

ane Bože, učíš nás, že bez lásky naše skutky neznamenají
vůbec nic. Vlij do našich srdcí svůj nejvzácnější dar lásky

abychom oživeni  tvým Duchem mohli  poznat  dobro a  pokoj
skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele a Pána, kterého s tebou a
Duchem Svatým chválíme a ctíme jako jediného Boha nyní i
navěky. 

P



5. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH 
ROGATE

Heslo dne: Požechnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a 
své milosrdenství mi neodepřel.  (Ž 66,20)

čtení:
S: Ex 32,7-14 VI
Ep: 1Tm 2,1-6a II
Ev: J 16,23b-28(29-32)33 I

L 11,5-13 III
Ko 4,2-4(5-6) IV
Mt 6,(5-6)7-13(14-15)V

liturgická barva: bílá

introit:

F: Proste a dostanete. Haleluja!

S: Aby vaše radost byla plná. Haleluja!

F: Pojďte, zaplesejme Hospodinu. Haleluja!

S: Oslavujme hlaholem skálu své spásy. Haleluja!

F: Vstupme  před  jeho  tvář  s  díkůvzdáním.  
Haleluja!

S: Oslavujme ho hlaholem žalmů. Haleluja!

antifona:

F: Uslyšíte-li dnes jeho hlas. Haleluja!

S: Nezatvrzujte své srdce. Haleluja!



kolekty: 

I

ože všeho života, celým srdcem se radujeme ze vzkříšení
tvého  Syna.  Dej,  ať  toto  velikonoční  tajemství,  které  v

těchto padesáti dnech slavíme ovlivní a změní celý náš život. O
to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí navěky věků. 

B

II

šemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak
opravdově,  aby  se  naše  spojení  se  vzkříšeným Kristem

trvale projevovalo v celém našem životě. Neboť on s tebou v
jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  

V
III

ilosrdný Bože, zaslíbil jsi nám, že nám dáš, zač budeme
prosit ve jménu tvého Syna. Nauč nás správně se modlit,

abychom  všechnu  pomoc  očekávali  od  tebe.  Skrze  Ježíše
Krista,  tvého  syna  a  našeho  Pána  a  bratra,  který  s  tebou  a
Duchem svatým žije a život tvoří nyní a navěky.  

M



SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
Heslo dne: Ježíš řekl: A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu

všecky k sobě. (J 12,32)

čtení:
S: 1 Kr 8,22-24.26-28 III
Ep: Sk 1,3-4(5-7)8-11 II
Ev: L 24,(44-49)50-53 I

Zj 1,4-8 IV
J 17,20-26 V
Ef 1,20b-23 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? 
Haleluja!

S: Tento Ježíš, který byl od vás vzat do  nebe,  znovu  
přijde. Haleluja!

F: Lidé všech národů, tleskejte v dlaně. Haleluja!

S: Hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Haleluja!

F: Bůh kraluje nad všemi pronárody. Haleluja!

S: Bůh sedí na svém svatém trůnu. Haleluja!

antifona:

F: Kristus je s námi po všecky dny. Haleluja!

S: Až do skonání tohoto věku. Haleluja!



kolekty: 

I

šemohoucí Bože, tvůj jediný Syn byl vzat do nebe a ve
tvé  přítomnosti  se  za  nás  přimlouvá.  Přijmi  nás  a  naše

modlitby za celý svět a na konci přijmi všechno do své slávy
skrze Ježíše Krista, našeho svrchovaného Pána, kterého s tebou
a Duchem Svatým chválíme a ctíme jako jediného Boha nyní i
navěky.  

V

II

ěčný  Bože,  v  Nanebevstoupení  svého  Syna  jsi  povýšil
každého  člověka  a  prokázal  jeho  hodnotu.  Daruj  nám

pevnou důvěru, že i my jsme povoláni ke slávě, do které nás
předešel Kristus, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a
působí na věky věků.

V

III

šemohoucí  Bože  a  náš  svatý  Otče,1  tvůj  Syn  a  náš
Spasitel  vstoupil  na  nebesa,  aby  naplnil  všechno.

Milostivě nám daruj víru, že podle svého zaslíbení zůstává se
svou církví na zemi až do konce věků; vždyť on, tvůj Syn a náš
Pán, s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

V



6. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH 
EXAUDI

Heslo dne: Ježíš řekl: A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu
všecky k sobě. (J 12,32)

čtení:
S: Jr 31,31-34 IV
Ep: Ef 4,13-21 II
Ev: J 15,26-16,4  I

J 7,37-39 III
J 14,15-19 V
Ř 8,1-2(3-9)10-11 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Hospodine,  slyš  můj  hlas,  když  volám.  
Haleluja!

S: Smiluj se nade mnou, odpověz mi. Haleluja!

F: Hospodin je světlo mé a moje spása. Haleluja!

S: Koho bych se bál? Haleluja!

F: Hospodin je záštita mého života. Haleluja!

S: Z koho bych měl strach? Haleluja!

antifona:

F: Každý jazyk ať vyzná: Ježíš Kristus jest Pán. 
Haleluja!

S: K slávě Boha Otce. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, přetvářej mysli svých věrných lidí podle své vůle. Dej
ať  milujeme  to,  co  přikazuješ  a  toužíme  po  tom  co

zaslibuješ aby uprostřed všech změn tohoto světa zůstalo naše
srdce pevné tam, kde je k nalezení pravá radost, v Ježíši Kristu,
našem  Spasiteli  a  Pánu,  kterého  s  tebou  a  Duchem Svatým
chválíme a ctíme jako jediného Boha nyní i navěky.  

B

II

ože, náš Otče, oslavením svého Syna jsi porušil hranice
mezi světem tam a tady, mezi nebem a zemí, mezi časem a

věčností. Dej, ať s ním překonáme všechny hranice a překážky
a  žijeme z  jeho  Ducha.  Prosíme Tě  o  to  skrze  něho,  Ježíše
Krista, který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí na
věky věků.  

B

III

ilostivý a slávyplný Bože, vyvolil jsi nás za své vlastní a
skrze svaté jméno Krista  nás chráníš  před vším zlým.

Svým Duchem přeměň nás i svůj milovaný svět abychom mohli
najít radost ve tvém Synu Ježíši Kristu, našem Spasiteli a Pánu,
kterého  s  tebou  a  Duchem  Svatým  chválíme  a  ctíme  jako
jediného Boha nyní i navěky. 

M



SVÁTEK SESLÁNÍ DUCHA SVÁTECHO 

Heslo dne: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví 
Hospodin zástupů. (Za 4,6)

čtení – Neděle:
S: Nu 11,11-12.14-17. ...V

...24-25
Ep: Sk 2,1-18 II
Ev: J 14,23-27 I

J 16,5-15 III

1K 2,12-16 IV
Ř 8,1-2(3-9)10-11 VI

čtení -  Pondělí:
S: Gn 11,1-9 III
Ep: 1K 12,4-11 II
Ev: Mt 16,13-19 I

Ef 4,11-15(16) IV
J 4,19-26 V
Sk 2,22-23.42-33. ... VI

...36-39

liturgická barva: bílá

introit - Neděle:

I

Adiutorium nostrum
II

F: Božé  láska  je  vylita  do  našich  srdcí  skrze  
Ducha svatého. Haleluja!

S: Který nám byl dán. Haleluja!

F: Toto je den, který učinil Hospodin. Haleluja!

S: Jásejme a radujme se něho. Haleluja!

F: Žechnáme  vám  z  Hospodinova  domu.
Haleluja!

S: Požechnaný,  jenž  přichází  v  Hospodinově  jménu.  
Haleluja!



introit - Pondělí:
F: Duch Hospodinův naplňuje zemi. Haleluja!

S: On,  jenž  všemu  dává  řád,  zná  každou  myšlenku.  
Haleluja!

F: Prosím, Hospodine, pomoz. Haleluja!

S: Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Haleluja!

F: Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Haleluja!

S: Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu. Haleluja!

antifona – Neděle:

F: Všichni  byli  naplněni  Duchem  svatým.  
Haleluja!

S: A mluvili o velikých skutcích Božích. Haleluja!

antifona - Pondělí:

F: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.  
Haleluja!

S: Jeho milosrdenství je věčné. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Bože, ty jsi vyučil srdce svého věrného lidu sesláním
světla Ducha svatého. Naplň nás týmž Duchem, abychom

mohli milovat to, co je dobré a správné a stále se radovali v
jeho  potěšení.  Prosíme  o  to  skrze  Ježíše  Krista,   našeho
Spasitele a Pána, který žije a vládne s Tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.  

P

II

šemohoucí  a  milosrdný  Bože,  ty  jsi  seslal  o  Letnicích
svého  svatého  Ducha,  aby  Kristovi  učedníci  odvážně

hlásali dobrou zprávu. Vyšli i nás v síle téhož Ducha, abychom
mohli  rozšiřovat  oheň  tvé  lásky.  Prosíme  o  to  skrze  Ježíše
Krista,  našeho Spasitele a Pána, který žije a vládne s Tebou a
Duchem svatým jako jeden Bůh nyní i navěky.  

V

III

ože a Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty povoláváš svůj
lid  ze  všech  národů a  sjednocuješ  ho  v  Duchu svatém.

Dej,  ať  tvá  církev  zůstane  věrná  tvému  poslání,  aby  byla
kvasem lidstva, které chceš v Kristu obnovit a přetvořit v jednu
rodinu. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, který v jednotě s
Duchem svatým s tebou žije a působí na věky.  

B

IV

ože, ty jsi v tento den vyučil srdce svých věřících tím, že
jsi  jim  seslal  světlo  svého  svatého  Ducha:  Daruj  nám

protřednictvím téhož Ducha pravou rozumnost ve všech věcech
a stálou radost z jeho svaté útěchy' pro zásluhu Ježíše Krista,
našeho Spasitele,  který žije a vládne s tebou v jednotě téhož
Ducha, jediný Bůh, odvěků navěky.  

B



SVÁTEK TROJICE SVATÉ 
TRINITATIS 

Heslo dne: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země
je plná jeho slávy. (Iz 6,3)

čtení:
S: Iz 6,1-13 III
Ep: Ř 11,(32)33-36 II
Ev: J 3,1-8(9-15)  I

Ef 1,3-14 IV
Nu 6,22-27 V
2K 13,11(12)13 VI

liturgická barva: bílá

introit:

F: Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému,  
jedinému Bohu. Haleluja!

S: Buď čest a sláva na věky věků. Haleluja!

F: Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi. Haleluja!

S: Tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Haleluja!

F: Tvoje  království  je  království  všech  věků.  
Haleluja!

S: Tvoje vláda přečká všechna pokolení. Haleluja!

antifona:

F: Bůh seslal Ducha Syna svého do srcí našich.  
Haleluja!

S: V němž voláme: Abba, Otče. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, stvořiteli nebe a země, ty jsi Pánem vesmíru. Ve svém
Synu Ježíši Kristu jsi s námi sdílel náš život i naši smrt.

Tvůj Duch žije v nás a udržuje nás při životě. Dej, ať tvá láska,
tvé přátelství a tvé smilování získají v našem životě prostor. Ať
přijde tvé království. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého
Syna, našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a
působí na věky věků.   

B

II

šemohoucí stvořiteli a vždy živý Bože, Trojjediný a jediný
ve třech, chválíme tvoji moc  a stojíme v úžasu před tvojí

slávou. Zachovej nás pevnými v této víře, braň nás ve všech
protivenstvích  a  nakonec  nás  přiveď do své  přítomnosti  kde
žiješ v nekonečné radosti a lásce, Otče, Synu i Duchu svatý,
jako jeden Bůh, nyní i na věky.   

V

III

ože nebe a země, před založením světa a počátkem času
jsi  trojjediným  Bohem:  Tvůrcem  stvoření,  věčným

Slovem spásy a životodárným Duchem moudrosti.  Uveď nás
svým Duchem do vší pravdy, abychom mohli zvěstovat vše, co
Kristus zjevil a radovali se ve slávě, na které nám dal podíl.
Sláva  a  čest  budiž  tobě,  Otče,  Synu  i  Duchu  svatý,  nyní  i
navěky. 

B



1. NEDĚLE PO TROJICI 

Heslo dne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá 
mne. (L 10,16)

čtení:
S: Dt 6,4-9 VI
Ep: 1J 4,16b-21 II
Ev: L 16,19-31  I

J 5,39-47 III
Jr 23,16-29 IV
Mt 9,35-38/... V
...10,1(2-4)5-7

liturgická barva: zelená

introit:

F: Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase.

S: Z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

F: O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše.

S: Ať to slyší pokorní a radují se.

F: Velebte Hospodina se mnou.

S: Vyvyšujme spolu jeho jméno.

antifona:

F: Hospodin  vykoupí  duše  svých  služebníků.  
Haleluja!

S: Nikdo z těch,  kteří  se k němu utíkají,  vinu neponese.  
Haleluja!



kolekty: 

I

ože,  tys  nás  vysvobodil  z  okovů  hříchu.  Milosrdně
vyslechni naše modlitby a chraň nás před zlem, kterému

čelíme. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho
Pána, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým jako jediný
Bůh nyní i navěky.    

B

II

ane, náš Bože, ty nejen lásku žádáš, ale ty nás miluješ, ty
jsi  sama láska.  Prosíme  tě:  Měj  s  námi  trpělivost,  když

jsme nelaskaví, a dej nám svého Ducha, který nás obnovuje a
spojuje navzájem. O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše
Krista, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne navěky.    

P

III

ane  náš  Bože,  ty  jsi  silou  všech,  kdo  v  tebe  doufají.  A
protože bez tebe nemůžeme nic,  pomáhej nám, abychom

podle  tvých  přikázání  sloužili  tobě  a  svým  bližním.  Skrze
našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem
svatým žije a vládne odvěků navěky.  

P



2. NEDĚLE PO TROJICI 

Heslo dne: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi  břemeny,  a  já  vám  dám  odpočinout.  
(Mt 11,28)

čtení:
S: Iz 55,1-3b(3c-5) V
Ep: Ef 2,17-22 II
Ev: L 14,(15)16-24 I

Mt 22,1-14 III
1K 14,1-3.20-25 IV
1K 9,16-23 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Blaze  těm,  kdo  jsou  pozváni  na  svatbu  
Beránkovu.

S: U tebe je pramen žití.

F: Tvoje  milosrdenství,  Hospodine,  sahá  až  k  
nebi.

S: Tvoje věrnost se dotýká mraků.

F: Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo.

S: Propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy.

antifona:

F: Blaze  těm,  kdo  hladovějí  a  žízní  po  
spravedlnosti. Haleluja!

S: Neboť oni budou nasyceni. Haleluja!



kolekty: 

I

ane, milosrdný Bože, prosíme tě: Dávej své církvi svatého
Ducha, aby nás probudil k novému životu a obnovil v nás

radost  ze  zvěstování  evangelia.  Skrze  našeho  Pána  Ježíše
Krista,  tvého  Syna,  který  s  tebou  a  Duchem  svatým  žije  a
vládne odvěků navěky.     

P

II

ane a Bože, zveš nás do tvého domu, ke tvému stolu, ke
tvému slovu. Děkujeme ti za tvé pozvání a prosíme tě: Dej

nám najít domov ve tvém domě, abychom přijímali odpuštění u
tvého stolu a naše víra aby rostla z tvého slova. O to prosíme
tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem
svatým žije a vládne navěky.      

P

III

šemohoucí, nejmilostivější Bože,  zachovávej  nás ve své
nekonečné dobrotě  od všech věcí,  které  by nám mohly

uškodit, tak abychom tělem i duší mohli v svobodných srdcích
naplnit  ty  věci,  které  patří  k  tvým  záměrům.  Skrze  Ježíše
Krista, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem
svatým žye a kraluje na věky věků. 

V



3. NEDĚLE PO TROJICI 
Heslo dne: Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co 

zahynulo. (L 19,10)

čtení:
S: Ez 18,1-4.21-24. ... VI

…30-32
Ep: 1Tm 1,12-17 II
Ev: L 15,1-7(8-10) I

L 15,1-3.11b-32 III

1J 1,5-2,6 IV
L 19,1-10 V

liturgická barva: zelená

introit:

F: Dobrořeč, má duše, Hospodinu.

S: Nezapomínej na žádné jeho dobrodiní.

F: On ti odpouští všechny nepravosti.

S: Ze všech nemocí tě uzdravuje.

F: Po celý tvůj věk tě sytí dobrem.

S: Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

antifona:

F: Jako se nad syny slitovává otec. Haleluja!

S: Slitovává se Hospodin na těmi, kdo se ho bojí. Haleluja!



kolekty: 

I

ože, ty nesneseš, aby se ti ztratilo jediné z tvých lidských
dětí. Hledáš nás, když jsme se od tebe vzdálili. Hledáš nás

více,  než  my  hledáme  tebe.  Držíme  se  tvého  zaslíbení,  a
důvěřujeme  tvé  vynalézavé  lásce.  Skrze  našeho  Pána  Ježíše
Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a život
tvoří odvěků navěky.     

B

II

šemohoucí a dobrotivý Pane, náš nebeský Otče, dej,  aby
běh  tohoto světa byl tvou prozřetelností  řízen na cestu

míru, ' tak aby ti tvá církev mohla radostně sloužit v důvěře a
pokoji. Skrze Ježíše Krista,   tvého Syna a našeho Pána,  který s
tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

V

III

ilosrdný Bože, ty hledáš všechny lidi,  kteří se od tebe
odvrátili. I nás hledáš. Prosíme tě, aby si nás našlo tvé

slovo,  a  abychom se nechali  najít.  Skrze našeho Pána Ježíše
Krista,  tvého  Syna,  který  s  tebou  a  Duchem  svatým  žije  a
vládne odvěků navěky. 

M



4. NEDĚLE PO TROJICI 
Heslo dne: Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte 

zákon Kristův. (Ga 6,2)

čtení:
S: Gn 50, 15-21 III
Ep: Ř 14,10-13 II
Ev: L 6,36-42  I

1P 3,8-15a(15b-17) IV
J 8,3-11 V
Ř 12,17-21 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Hospodine, celým srdcem ti vzdávám chválu.

S: O všech tvých divuplných činech chci vypravovat.

F: Budu se radovat, jásotem tě oslavovat.

S: Tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy.

F: Hospodin rozsoudí svět spravedlivě.

S: Povede při národů dle práva.

antifona:

F: Hospodin  je  spravedlivý,  miluje  vše,  co  je  
spravedlive. Haleluja!

S: Jeho tvář pohlíží na přímého. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Ježíši  Kriste,  ustanovil   jsi  na zemi  svou svatou
církev a pověřils  ji zvěstí smíření. Prosíme tě, sešli nám

Ducha  svatého,  abychom spasitelnou  pravdu  vyznávali.  Dej,
abychom navzájem žili jako děti  svého nebeského Otce,' vždyť
ty,  Pane, s Otcem i s Duchem žiješ a kraluješ na věky věků. 

P

II

ože, Ježíš nám ukázal, že jsi plný milosrdenství a lásky,
Pomoz  nám,  abychom  i  my  byli  milosrdní,  nebyli

malicherní a úzkoprsí a nezraňovali druhé tvrdým soudem. Dej,
abychom  se  naučili  chápat  druhé,  dodávat  jim  odvahu  a
nacházet  společně  cesty  ku  pokoji.  O to  prosíme tebe,  Otce
našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem svatým žije
a vládne navěky. 

B

III

ěčný  Bože,  chceš,  aby  bylo  křesťanstvo  vedeno  a
obnovováno tvým Duchem. Vyslyš naši modlitbu a dej,

aby ti všichni křesťané sloužili s pevnou vírou a poslušností.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a
Duchem svatým žije a vládne odvěků navěky. 

V



5. NEDĚLE PO TROJICI 
Heslo dne: Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z 

vás, je to Boží dar (Ef 2,8)

čtení:
S: Gn 12,1-4a IV
Ep: 1K 1,18-25 II
Ev: L 1,35-42  I

J 1,35-42 III
L 14,25-33 V
2Te 3,1-5 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Chvalu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.

S: Jeho milosrdenství je věčné.

F: Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina?

S: Kdo rozhlásí o něm všechnu chválu?

F: Blaze těm, kdo se drží práva.

S: Kdo si v každém čase vedou spravedlivě.

antifona:

F: Hospodine,  chci  být  ustavičně  s  tebou.  
Haleluja!

S: Uchopils mě za pravici. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Bože, nebeský Otče, sešli nám, prosíme, Ducha pravdy
a pokoje, abychom celým srdcem rozeznávali, co se ti líbí,

a také to činili. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou i s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. 

P
II

ože,  od  tebe  přichází  všechno  dobré.  Daruj  nám svého
Ducha, abychom poznávali, co je správné. Učiň, abychom

to  pod  tvým  milostivým  vedením  také  konali.  Skrze  Ježíše
Krista, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem
svatým žije a kraluje na věky věků. 

B

III

ane  Bože,  nebeský  Otče,  sešli  své  církevní  obci  Ducha
pravdy  a  pokoje,  abychom následovali  tvého  Syna  a  ze

srdce činili to, co se ti líbí. Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého  Syna,  který  s  tebou  a  Duchem  svatým  žije  a  vládne
odvěků navěky. 

P



6. NEDĚLE PO TROJICI 
Heslo dne: Nyní toto praví Hospodin: Neboj se, já jsem tě 

vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 
(Iz 43,1)

čtení:
S: Iz 43,1-7 V
Ep: Ř 6,3-8(9-11) II
Ev: Mt 28,16-20  I

Dt 7,6-12 III
Sk 8,26-39 IV
1P 2,2-10 VI

liturgická barva: zelená

introit:

F: Neboj se, já jsem tě vykoupil.

S: Povolal jsem tě tvým jménem.

F: Radostně služ Hospodinu

S: Vězte, že Hospodin je Bůh.

F: On nás učinil, a ne my sami sebe.

S: Jsme jeho lid, ovce, které pase.

antifona:

F: Bůh nám dává svoje požehnání. Haleluja!

S: Nechť se ho bojí všechny dálavy země. Haleluja!



kolekty: 

I

ane Bože,  připravils  nám věčné dědictví. Zapal v našich
srdcích plamen  své lásky, abychom tě vždycky milovali.

Dej, abychom toužili po darech tvých zaslíbení, které jsou větší
nad všechny naše představy. Skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na
věky věků. 

P

II

ane,    zachovávej    církev  v  pevné   víře    a    lásce,
abychom  s  pomocí   tvé  milosti  vyhlašovali  statečně

tvoji   pravdu.   Dej,   abychom   stáli   ve   službě   tvé
spravedlnosti  a tvých mnohých slitování. Skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým
žije a kraluje na věky věků. 

P

III

ane,  náš  Bože,  ty  jsi  připravil  neviditelné  poklady  pro
všechny, kdo tě milují. Vlej nám do srdce hlubokou touhu

po tobě, abychom tě milovali nade všechno a získali zkušenost,
že  podivuhodně  naplňuješ  svá  zaslíbení.  Skrze  našeho  Pána
Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a
vládne odvěků navěky. 

P


