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LITANIE 
 

K apoštolům a českým zemským patronům  

( J. J. Božan, Slavíček rájský) 
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NEŠPORY 
 

V.  Bože, pospěš mi na pomoc. 
O.  Slyš naše volání. 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,  
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. 
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HYMNUS 
Píseň o sv. Matěji apoštolu 

(A. V. Michna z Otradovic, Svatoroční muzika) 

 

 
 

2.  K řádu apoštolskému / Jidáše povolal /  
 o němž že k nešťastnému / konci příjde, poznal. 
 

3.  Dlouho při sobě choval / Jidáše zlostného /  

 však apoštolskou chval / slávu pro jiného. 
 

4.  Ten jest byl Matěj svatý / z počtu Kristového / 

 muž v svatosti bohatý / od věku mladého. 
 

9.  Proč Jidáš padl, stál Matěj / nezpytůj křesťane / 

 rci: Ve všem spravedlivej / tvůj soud jest ó Pane! 
 

11.  Kdo stojí muž padnouti / s Jidášem proklatým / 
 ty nedej se svrhnouti / stůj s Matějem svatým! 
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ŽALMY 
1. ant. Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno. 

 

Žalm 113 (112) 

Buď velebeno Hospodinovo jméno 
 

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. (Lk 1,52) 
 
1Chvalte, Hospodinovi služebníci, *  

chvalte jméno Hospodinovo! 
2Buď velebeno Hospodinovo jméno *  

nyní i navěky! 
3Od východu slunce až na jeho západ *  

buď chváleno Hospodinovo jméno! – 
 

4Povznesen je Hospodin nade všechny národy, *  

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

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

 

7Slabého zdvihá z prachu, *  

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

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

jako šťastné matce dětí. 
 

Ant. Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno. 
 

2. ant. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. 
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Žalm 116 (115), 10-19 

Poděkování v chrámě 
 

Skrze (Krista) podávejme Bohu stále oběť chvály. (Žid 13,15) 

 
 

10Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * 

„Jsem tak sklíčen!“ 
11Pravil jsem ve svém rozrušení: * 

„Každý člověk klame!“ – 

 



12Čím se odplatím Hospodinu * 

za všechno, co mi prokázal? 
13Vezmu kalich spásy * 

a budu vzývat jméno Hospodinovo. – 

 
14Splním své sliby Hospodinu * 

před veškerým jeho lidem. 
15Drahocenná je v Hospodinových očích * 

Ssmrt jeho zbožných. – 
 

16Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, † 

jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * 
rozvázal jsi moje pouta. 

17Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * 

a budu vzývat tvé jméno. – 
 

18Splním své sliby Hospodinu * 

před veškerým jeho lidem 
19v nádvořích domu Hospodinova * 

uprostřed tebe, Jeruzaléme! – 
 

Sláva Otci i Synu * 

i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, i nyní i vždycky * 
a na věky věků. Amen. 

 

Ant. Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. 
 

3. ant. Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky. 
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Kantikum 

Kristus, Boží služebník 

Flp 2, 6-11 
 

Kristus Ježíš, 6ačkoli má božskou přirozenost, * 

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

 a stal se jedním z lidí. 

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

 a to k smrti na kříži. 

 



9Proto ho také Bůh povýšil * 

 a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, 
10takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno * 
 na nebi, na zemi i v podsvětí 
11a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: * 

 Ježíš Kristus je Pán. 
 

Ant. Pán, náš Bůh všemohoucí, se ujal království, aleluja. 
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KRÁTKÉ ČTENÍ 

Ef 4, 11-13 
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ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ 

 
V. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! *  Všechno jsi moudře učinil. 

O.  Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! *  Všechno jsi moudře učinil. 

V.  Země je plná tvého tvorstva. 
O.  Všechno jsi moudře učinil. 

V.  Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. 
O.  Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!  * Všechno jsi moudře učinil. 
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MAGNIFICAT PRIMI TONI 

(Philippus de Monte) 
 

Antifona ke kantiku Panny Marie: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 
pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce. 
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PROSBY 
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OTČE NÁŠ 
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ZÁVĚREČNÁ MODLITBA A POŽEHNÁNÍ 

Pange lingua 

(T. L. de Victoria) 
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ZÁVĚREČNA PÍSEŇ 

(Benešovský kancionál) 
 

 
 

4.  Blahoslavená smrt / svatých apoštolův /  
 i všech mučedlníkův / Božích milovníkův / 

 Dejž nám prosíme Pane / Všemohúcí Buože /  

 svatých následovati / šlechetně živ býti / s nimi přebývati. 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

 

KULTURNĚ–VZDĚLÁVACÍ ČÁST PROGRAMU 

koncert duchovní hudby v podání souboru Hora Fugit 

 

1. Hospodine pomiluj ny 
Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718): Capella regia musicalis (1693/4) 

 

2. Buože Votče z veliké milosti 
Jan Trojan Turnovský (c. 1550-1606) 

 

3. O Christe Jesu – O Jezu Kriste 
Herman Hollanders (c. 1595-c. 1640) 

 

4. O daremné světské utěšení & Starodávná píseň za mrtvé 
Benešovský kancionál (přelom 15. a 16. století)  
Adam Michna z Otradovic (1600–1676): Svatoroční muzika (1661)  

 

5. Miserere mei Deus a 5 – Smiluj se nade mnou Bože 
Alessandro Orologio (1555-1633): Promptuarii musici (1611) 

 

6. V sobotu – večerní píseň 
Václav Karel Holan Rovenský (1644–1718): Capella regia musicalis (1693/4) 

 

7. Zdrávas Královno 
Jan Jozeff Božan (1644–1716): Slavíček rájský (1719) 
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