VEČERNÍ CHVÁLY (NEŠPORY)
VSTUPNÍ INVOKACE:
Bože, pospěš nám na pomoc!
Slyš naše volání.
Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
ZPĚV ALELUJA (vynechat v postu)
CHVÁLY:
V neděli:
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože, tobě buď sláva a chvála navěky! Ke svobodě jsi vedl svůj lid
oblakovým sloupem ve dne a ohnivým sloupem v noci. Dej, abychom chodili ve světle tvé
přítomnosti a provolávali slávu tvému Kristu, vzkříšenému Vítězi, který zahání všechny temnoty
z našich srdcí, a chválili tebe, Otce i Syna i Ducha Svatého:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.
V pondělí:
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože, náš živote a naše světlo, tobě buď sláva a chvála na věky! Ani
když jsme se obrátili k temnotě a hříchu, neopustil jsi nás, jako matka neopouští své děti. Volal jsi
jako žena pracující k porodu a zaradoval ses z příchodu svého nového lidu. Tvé živé Slovo je
světlem zářícím ze tmy. Tvůj Duch každého dne obnovuje tvář země a podrobuje naši vůli pod
vládu tvé lásky, Otče i Synu i Duchu Svatý:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.
V úterý:
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože, stvořiteli světla i temnoty! Když vzejde večer, obnovuješ své
zaslíbení, že zjevíš mezi námi světlo své přítomnosti. Ať je tvé Slovo lucernou našim nohám a
světlem na naší cestě, abychom viděli tvou slávu přicházet mezi nás. Chraň nás, když ve slabosti
klopýtáme, a rozvaž naše jazyky ke zpěvu tvé chvály, Otče i Synu i Duchu Svatý:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.
Ve středu:
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože, naše světlo a naše spasení, tobě buď sláva a chvála navěky! Na
počátku jsi položil základy země. I nebesa jsou dílem tvých rukou. Abys zahnal temnotu naší noci,
poslal jsi svého Syna, prvorozeného všeho stvoření. On je naším Kristem, světlem světa, jehož
vítáme a zpíváme mu spolu se vším stvořením, Otče i Synu i Duchu Svatý:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.

Ve čtvrtek:
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože všech, tobě buď sláva a chvála navěky! Od úsvitu k soumraku je
zvěstována tvá sláva po celém světě. Dal jsi Krista jako světlo národům a skrze pomazání jeho
Ducha jsi nás ustanovil královským kněžstvem. Když nás povoláváš do jeho úžasného světla, dej, ať
naše životy vydávají svědectví tvé pravdě a naše rty ať nikdy nepřestávají zvěstovat tvou chválu,
Otče i Synu i Duchu Svatý:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.
V pátek:
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože, Pastýři svého putujícího lidu, jemuž jsi byl oblakovým sloupem ve
dne a ohnivým sloupem v noci. Zapal v nás oheň své lásky, která zazářila z tvého Syna, trůnícího na
kříži, abychom byli očištěni ode všech hříchů a připraveni vstoupit do tvé přítomnosti, Otče i Synu i
Duchu Svatý:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.
V sobotu:
Požehnaný jsi, svrchovaný Bože všech, tobě buď sláva a chvála navěky! V temnotě tohoto
pomíjejícího věku proroci zvěstovali slávu tvého království, které se zjevilo mezi námi v Kristu,
našem světle. Otevři naše oči, ať hledíme na tvou přítomnost, a naši píseň spoj se svatými, s jejich
chválou všech tvých velkolepých činů, Otče i Synu i Duchu Svatý:
Požehnaný jsi, Bože, navěky.
PÍSEŇ (Zpěvník CČSH nebo Zpěvy z Taizé)
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Po každém žalmu se říká:
Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
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1. týden
2Kor 1, 3-4
Kol 1, 9-11
1Jan 3, 1-2
Jak 1, 22-25
1Pt 1, 6-9
Řím 15, 1-3
Kol 1, 2-6

2. týden
2Te 2, 13-14
1Te 2, 13
Řím 3, 23-25
1Pt 5, 5-7
1Pt 1, 22-23
1Kor 2, 6-10
Žid 13, 20-21

3. týden
1Pt 1, 3-5
Jak 4, 11-12
Řím 12, 9-12
Ef 3, 20-21
1Pt 3, 8-9
Jak 1, 2-4
2Pt 1, 16-21

4. týden
Žid 12, 22-24
1Te 3, 12-13
Kol 3, 16-17
1Jan 2, 3-6
Kol 1, 15-20
Řím 8, 1-2
Řím 11, 33-36

CHVÍLE TICHA
RESPONSORIUM:
Hospodin je mé světlo a má spása.
Hospodin je mé světlo a má spása.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Hospodin je silou mého života.
Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému.
Hospodin je mé světlo a má spása.
MARIIN CHVALOZPĚV (MAGNIFICAT):
Duše má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Od této chvíle budou mne blahoslavit
všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům,
Abrahamovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i † Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PROSBY:
V neděli:
Bože, dobrý Otče, děkujeme ti za tvou blízkost ve slově a svátostech, za naše společenství u tvého
stolu. Prosíme tě za nás i za všechny hosty tvého domu. Pomoz nám předávat dál, co jsme přijali.
Voláme tě:
Bože, oslav své jméno.
Máme být tvými posly - posly radosti pro smutné a zahořklé, malomyslné a truchlící, posly pokoje
pro ty, kdo se přou a bojují, pro trpící pod mocí násilí a války, posly svobody pro vězněné,
utlačované a bázlivé. Dej nám odvahu a vytrvalost pro tento úkol. A jestliže selžeme, odpusť nám
skrze Ježíše Krista, našeho bratra. Voláme tě:
Bože, oslav své jméno.
Prosíme tě za všechny, kteří dnes zvěstovali tvé slovo a sloužili tvými svátostmi. Dej, ať sami
naleznou pokoj, kterým žehnali ostatním. Prosíme tě za všechny, kteří dnes byli pokřtěni. Pomoz
jim stávat se lidmi podle tvého obrazu, lidmi, kteří dokáží milovat druhé jako sami sebe. Voláme tě:
Bože, oslav své jméno.
V pondělí:
Pane, ty nám dáváš vše, co potřebujeme. I dnešní den jsme prožili z tvé štědrosti. V tvé blízkosti a
poslušnosti je naše radost. Voláme tě:
Vyslyš naše prosby.
Udílej nám svobodu, v níž bychom ti mohli bez překážek sloužit. Pomáhej nám nelpět na věcech
tohoto světa. Dej, ať všechno, čím nás obdařuješ, nám pomáhá k dílu, k němuž jsi nás povolal. Učiň,
ať nám všechny věci slouží k dobrému. Voláme tě:
Vyslyš naše prosby.
Pane, prosíme tě, ať všichni kdo se dnes znesvářili, nenechají nad svým hněvem zapadnout slunce.
Smiluj se nade všemi, kteří jdou spát, aniž by se před tebou sklonili. Voláme tě:
Vyslyš naše prosby.
Občerstvi zemdlené a posiluj ty, kteří musí o této noci pracovat. Ochraňuj ty, kdo jsou na cestách.
Bdi u nemocných. Stůj při zarmoucených. Dej spícím i těm, kdo spát nemohou, svůj pokoj a mír.
Voláme tě:
Vyslyš naše prosby.
V úterý:
Pane, slyš naši modlitbu, skloň se k našemu volání, když nás tísní síly temnoty, moc zloby a duch
lži. Buď naším hradem, mocnou ochranou proti nepřátelům. K tobě se utíkáme a voláme:
Bože, stůj při nás.

Prosíme tě za všechny, kteří zápasí, za všechny, kteří pro tvou slávu bojují proti způsobům tohoto
světa, za všechny, kdo jsou kvůli tvému jménu odmítáni a pronásledováni. K tobě se utíkáme a
voláme:
Bože, stůj při nás.
Opatruj celý svůj lid, ať nepodléhá svodům Zlého. Ukaž nám všem svou moc, abychom neklesali na
duchu, ale vše přemáhali ve tvé síle. K tobě se utíkáme a voláme:
Bože, stůj při nás.
Ve středu:
Pane, děkujeme ti v této večerní hodině, žes nám dopřál sílu k naší práci a nesl nás svým
slitováním. Proměň v požehnání, co nás znepokojuje a tíží. Prosíme tě:
Bože, ukaž své milosrdenství.
Jako úroda země roste pod sluncem, větrem a mraky, dej, ať i my zrajeme pro tvou žeň. Žehnej
našemu vycházení i vcházení po všechny naše dny. Prosíme tě:
Bože, ukaž své milosrdenství.
Ochraňuj naše rodiny i rodinu své církve. Buď společníkem těch, kdo žijí sami. Spoj nás ve
vzájemné lásce a úctě. Vládni svým požehnáním v domovech, školách a pracovištích. Probuď si
věrné svědky a vyznavače ve všech oblastech života. Prosíme tě:
Bože, ukaž své milosrdenství.
Žehnej našemu národu, aby žil ve svobodě a míru. Dej těm, kdo vládnou, moudrost a sílu, aby svůj
úřad vykonávali ke tvému zalíbení. Podněcuj mír mezi národy, opatruj nás a celý svět před válkou
a krveprolitím. Prosíme tě:
Bože, ukaž své milosrdenství.
Přemož, co nás rozděluje. Zabraňuj všem, kdo rozsévají sváry. Probuď v nás odvahu k pravdě a
smysl pro spravedlnost. Posiluj naši připravenost navzájem si sloužit. Stvoř z nás jediný svůj lid.
Prosíme tě:
Bože, ukaž své milosrdenství.
Ve čtvrtek:
Pane, děkujeme ti za tvé divy a tajemství. Nám všem, kdo ti náležíme, jsi chlebem života. Jsi pravý
vinný kmen. Tvé světlo vítězí nad každou temnotou. Tvá pravda zahání všechen klam. Tvá láska
osvobozuje od veškerého strachu. Děkujeme ti za tvou blízkost a vzýváme tě:
Přijď tvé království.

Prosíme tě, učiň nás dědici nebeského království. Spoj novým poutem, co je mezi námi rozerváno.
Uzdrav, co je nemocné. Oživ, co je mrtvé a neplodné. Spoj nás v jeden chrám své církve, ať je
místem smíření a domem milosti u nás i po celém světě. Děkujeme ti za tvou blízkost a vzýváme tě:
Přijď tvé království.
Sešli ztraceným záchranu, spoutaným svobodu, zraněným srdcím uzdravení a klid. Dej nám pro
naše bratry a sestry otevřené oči a ruce, ochotné pomáhat. Obnovuj v nás důvěru dítěte, abychom
na tebe očekávali a tobě vzdávali čest. Děkujeme ti za tvou blízkost a vzýváme tě:
Přijď tvé království.
V pátek:
Děkujeme ti, Bože, žes nad námi rozepjal kříž, abys nás s láskou nalezl. Prosíme tě, odstraň, co ti v
našich srdcích odporuje. Rozbij náš vzdor a naši pýchu, přemož každou ochablost a zbabělost. Pod
křížem svého Syna nás obdař důvěrou a sílou k překonání Zlého. Voláme tě:
Zachraň nás, Bože.
Svěřujeme ti, Pane, tvou bojující církev zde na zemi. Prosíme tě za bratry a sestry, kteří kvůli víře
trpí pronásledováním. Dej, ať se krev mučedníků stane svědectvím o tvé nepřemožitelné pravdě.
Voláme tě:
Zachraň nás, Bože.
Smiluj se nad lidským utrpením a sténáním celého stvoření. Těš a posiluj, co je ztrápené a rozbité.
Dej, ať umírající naleznou posilu v Kristově kříži. Voláme tě:
Zachraň nás, Bože.
V sobotu:
Pod svou ochranou dopřál jsi nám, Pane, završit tento týden. Děkujeme ti za všechno, co se zdařilo.
Proměň v požehnání i to, co jsme nezvládli či pokazili. Prosíme tě:
Bože, ukaž své slitování.
Ty víš o temných hodinách, které bychom nejraději skryli, a přece nic před tebou není utajeno. Uč
nás trpělivě snášet tvůj soud, vždyť jsi náš Spasitel a Vykupitel. Prosíme tě:
Bože, ukaž své slitování.
Opatruj ve své ochraně lidi, s nimiž jsme se setkali. Dej v bezpečí vyrůstat všem dětem, které se v
uplynulém týdnu narodili. Novomanželům dej, ať setrvají spojeni v lásce a věrnosti. Pro ty, které jsi
povolal k sobě, doufáme v tvůj pokoj. Truchlící posilni svou útěchou. Prosíme tě:
Bože, ukaž své slitování.
Naplň naše dny důvěrou a smyslem. Připrav nás na hodinu, kdy nás odvoláš. Dopřej nám dobré
skonání. Prosíme tě:
Bože, ukaž své slitování.

Naplň neděli radostí a velikonočním jasem. Shromáždi ty, kdo ti věří, k oslavě spásy. Ať se stáváme
společenstvím lásky a naděje. Stůj při těch, kdo zvěstují tvou radostnou zvěst a rozdílejí tvé dary.
Požehnej všechnu službu, která se děje k tvé cti a slávě. Prosíme tě:
Bože, ukaž své slitování.
MODLITBA PÁNĚ:
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako
v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest
království i moc i sláva na věky. Amen.
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA:
Hospodine, Bože všemohoucí, přijď a zažeň temnotu z našeho srdce, abychom v záři tvého jasu
poznali tebe, jediné nehasnoucí světlo, slavné od věků až na věky.
Amen.
POŽEHNÁNÍ:
Ať nám Pán † žehná, ochraňuje nás od všeho zlého a dovede nás do života věčného.
Amen.
Dobrořečme Pánu.
Bohu díky.
Večerní chvály je možno zakončit mariánskou antifonou:
Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života
tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

