
51 Prokázal sílu svým ramenem, *  
      rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,  
52 mocné svrhl z trůnu *  
      a ponížené povýšil,  
53 hladové nasytil dobrými věcmi *  
      a bohaté propustil s prázdnou. 
 

54 Ujal se svého služebníka Izraele, *  
      pamatoval na své milosrdenství,  
55 jak slíbil našim otcům, *  
      Abrahámovi a jeho potomkům na věky. 
 
Sláva Otci i Synu *  
    i Duchu Svatému,  
jako byla na počátku i nyní i vždycky *  
    a na věky věků. Amen. 
 

Ant. ke Kantiku PM: Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával svým 
učedníkům. 
 

PROSBY  
Náš Spasitel při poslední večeři, v noci, kdy byl zrazen, svěřil své Církvi, aby stále slavila památku na jeho 
smrt a vzkříšení. Klaňme se mu a prosme ho: POSVĚŤ LID, KTERÝ JSI VYKOUPIL SVOU KRVÍ. 
 

Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním pevněji přimkneme k tobě ve tvém utrpení,  
— abychom s tebou dosáhli slávy vzkříšení.  
Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených, vyslyš její prosby  
— a posilni nás svou útěchou, abychom i my mohli těšit zarmoucené.  
Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,  
— aby se na nich projevila tvá spása.  
Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži,  
— dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.  
Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá tvému tělu oslavenému,  
— a také nás přijmi jednou do své slávy.  
 

Otče náš, … 
 

MODLITBA  
Bože, tys ustanovil svého Syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a sám sebe obětoval 
za naši spásu; on z nás svou krví učinil tvůj lid a přikázal nám, abychom slavili památku jeho 
oběti; vyslyš naše prosby a dej, ať se na nás projeví moc a síla jeho kříže a vzkříšení. Neboť 
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  
 
Předsedající: 
Pán nám žehnej,  
ode všeho zlého nás ochraňuj  
a doveď nás do života věčného. Amen. 

Zelený čtvrtek - památka Večeře Páně 
 

VEČERNÍ CHVÁLY 
 

V. Bože, shlédni a pomoz.  
R. Pane, pospěš mi pomáhat. 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,  
jako byla na počátku i nyní i vždycky  
a na věky věků. Amen.  
 

HYMNUS 
 

Ty památkou smrti Pána mého jsi,  
živý Chlebe, život lidem nesoucí.  
Dopřej i mé duši jenom z tebe žít  
a sladkostí tvou své srdce nasytit. 
 

Božský Pelikáne, Ježíši můj, slyš:  
kéž svou krví z hříchů i mě očistíš.  
Vždyť jediná její krůpěj může hned  
od všech poskvrn omýt celý tento svět. 
 

Pane, ať tě jednou uzřím tváří v tvář,  
a v mé duši vzplane jen tvé slávy zář,  
kéž vzdávám dík tobě, Otci s Duchem tvým,  
navždy připojený k sborům nebeským. Amen.  
 

PSALMODIE 
 

Ant. 1: Kristus, prvorozený z mrtvých a Král králů země, učinil nás královstvím Bohu, svému Otci. 
 

1 Svěř, Bože, soudcovský svůj úřad králi, *  
      svou spravedlnost královskému synu!  
2 Ať spravedlivě vládne tvému lidu, *  
      ať stojí za právem svých ponížených. – 
 

3 Přinášet budou hory pokoj lidu, *  
      pahorky budou plodit spravedlnost.  
4 On zjedná právo utištěným z lidu, †  
      on dětem chudých bude pomocníkem *  
      a utlačovatele zdrtí na prach.  
5 Ať žije, pokud slunce bude zářit, *  
      co měsíc bude svítit – z rodu na rod! – 
 

6 Ať sestoupí jak vláha na lučiny, *  
      jak deště, které napájejí zemi.  
7 Za něho bude vzkvétat spravedlnost *  
      a pokoj, dokud měsíc neuhasne.  
8 Panovat bude od moře až k moři, *  
      od Velké řeky po sám konec země. – 
 

9 Kořit se před ním budou nepřátelé, *  
       prach budou lízat jeho protivníci.  



10 Králové Taršíše a ostrované †  
       dary mu budou nosit, daně platit *  
       králové z krajů arabských a Sáby.  
11 Králové všichni budou se mu klanět, *  
       národy všechny pokorně mu sloužit. 
 
Sláva Otci i Synu *  
    i Duchu Svatému,  
jako byla na počátku i nyní i vždycky *  
    a na věky věků. Amen. 
 

Ant. 1: Kristus, prvorozený z mrtvých a Král králů země, učinil nás královstvím Bohu, svému Otci. 
 
Ant. 2: Pán ochrání ubožáka před mocnými, chudáka, který nemá zastání. 
 

12 Ujme se nebožáka, jenž ho vzývá, *  
       chudáka, který nemá zastání.  
13 On slituje se nad slabým a chudým, *  
       on utlačené vrátí k životu.  
14 Vysvobodí je z útisku a křivdy, *  
       je v jeho očích drahá jejich krev. – 
 

15 Ať žije! Zlato arabské mu dají †  
       a stále za něho se budou modlit *  
       a bez ustání jemu blahořečit.  
16 Kéž obilí je stálá hojnost v zemi, *  
       až do samého vršku horských svahů;  
    plod jeho jako Libanon ať kypí, *  
       ať jeho stébla vzkvétají jak tráva! – 
 

17 Navždy buď požehnáno jeho jméno, *  
       jež potrvá, co slunce sluncem bude.  
    V něm všechny kmeny dojdou požehnání *  
       a všechny národy ho budou slavit. – 
 

18 Buď požehnaný Pán, Bůh Izraele, *  
       jenž jediný ty všechny divy koná:  
19 Buď požehnáno jeho slavné jméno, *  
       zem plna jeho slávy. Amen, amen! 
 
Sláva Otci i Synu *  
    i Duchu Svatému,  
jako byla na počátku i nyní i vždycky *  
    a na věky věků. Amen. 
 

Ant. 2: Pán ochrání ubožáka před mocnými, chudáka, který nemá zastání. 
 

Ant. 3: Věrní zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví. 
 
11,17 Díky ti vzdáváme, *  
           Pane Bože vševládný,  
        neboť ty jsi, tys byl a přijdeš, *  

           a vzal jsi do ruky svou svrchovanou moc a ujal ses vlády. – 
 

    18 Národy se rozzuřily, *  
           ale přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé,  
        čas odměny tvým služebníkům, prorokům a svatým, *  
           a těm, kdo ctí tvé jméno, malým i velkým. – 
 

12,10 Nyní nadešla spása a moc i království našeho Boha *  
           a vláda jeho Pomazaného,  
        neboť byl svržen žalobník našich bratří, *  
           který na ně žaloval před Boží tváří ve dne v noci. – 
 

    11 Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví *  
           a slovem svého svědectví,  
        a svůj život nemilovali tolik, *  
           že by se zalekli smrti.  
    12 Proto se radujte, nebesa, *  
           a kdo v nich přebýváte!  
 
Sláva Otci i Synu *  
    i Duchu Svatému,  
jako byla na počátku i nyní i vždycky *  
    a na věky věků. Amen. 
 

Ant. 3: Věrní zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví. 
 

KRÁTKÉ ČTENÍ (Žid 13, 12-15) 
 

Ježíš podstoupil utrpení za bránou, aby vlastní krví posvětil lid. Vyjděme tedy k němu mimo 
tábor a snášejme urážky jako on! Vždyť tady nemáme město k trvalému pobytu; to budoucí 
město hledáme. Skrze něho tedy podávejme Bohu stále oběť chvály, to je ovoce rtů, které 
chválí jeho jméno.  
 

KRÁTKÉ RESPONSORIUM  
 

Kristus byl poslušný až k smrti. A to k smrti na kříži 
 

KANTIKUM PANNY MARIE 
 

Ant. ke Kantiku PM: Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával svým 
učedníkům. 
 

46 Velebí má duše Pána *  
47    a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,  
48 že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *  
      Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,  
49 že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; *  
      jeho jméno je svaté  
50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení *  
      k těm, kdo se ho bojí. 
 


