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BÍLÁ SOBOTA 

Uvedení do první modlitby dne 

V. Pane, otevři mé rty.  

O. A má ústa tě budou chválit.  

Ant.: Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu;  
 on byl pro nás umučen a pohřben.   

Žalm 100 (99)  

Ant.: Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu;  
 on byl pro nás umučen a pohřben.  

Plesejte Hospodinu, všechny země, † služte Hospodinu 
s radostí, * vstupte před něho s jásotem! 

Uznejte, že Hospodin je Bůh, † on nás učinil, a my mu 
náležíme, * jsme jeho lid a stádce jeho pastvy 

Ant.: Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu;  
 on byl pro nás umučen a pohřben.  

Vstupte do jeho bran s díkem, † do jeho nádvoří 
s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! 

Neboť Hospodin je dobrý, † jeho milosrdenství je věčné, * 
po všechna pokolení trvá jeho věrnost. 

Ant.: Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu;  
 on byl pro nás umučen a pohřben.  

Sláva Otci i Synu *  i Duchu svatému,  

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

Amen.  
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Ant.: Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu;  
 on byl pro nás umučen a pohřben.  

 

Modlitba se čtením 

HYMNUS   

Chcem-li s Kristem živi býti,  
s ním se vždy těšiti,  
musíme hříchům zemříti,  
s ním pohřbeni býti.  

Místo jemu připraviti  
v skále srdce svého,  
to jest: v dobrém stálí býti  
podle slova jeho.  

Pochovejme ho v srdcích svých,  
mažme mastí drahou,  
ze všech těchto věcí vonných  
dobře připravenou:  

Z myrhy, což je bázeň Boží;  
ona hřích zahání  
a dobré skutky v nás množí,  
brání porušení.  

Aloe k tomu býti má,  
ta má moc hojící,  
což živou víru znamená,  
od hříchů čistící.  
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Též kadidlo, ta věc vonná,  
v tu mast se má stlouci,  
ono modlitbu znamená,  
pravou zbožnost vroucí.  

Jestliže to učiníme  
s láskou, oddaností,  
v srdci svém Krista najdeme  
živého s radostí.  

 

ŽALMY 

1. ant.  Dáváš mi přebývat v bezpečí.  

Žalm 4  

Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám, 
*  tys mě v soužení vysvobodil,  

smiluj se nade mnou * a slyš mou prosbu! -  

Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce? * Proč 

lpíte na tom, co je marné, a proč se sháníte po lži?  

Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého; * 

Hospodin vyslyší, když k němu zavolám. -  

Třeste se a nehřešte, * na svých ložích uvažujte 

ve svém srdci a buďte klidní!  

Spravedlivé oběti přinášejte * a důvěřujte v Hospodina! -  

Mnoho lidí říká: »Kdo nám ukáže dobro?« * Hospodine, 

ukaž nám svou jasnou tvář!  

Do mého srdce jsi vložil větší radost, * než bývá 

z nadbytku obilí a vinného moštu.  

Usínám klidně, sotva si lehnu,  vždyť ty sám, 
Hospodine, * dáváš mi přebývat v bezpečí! -   
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Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  

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

Amen.  

Ant.  Dáváš mi přebývat v bezpečí.  

2. ant.  Nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby 
tvůj svatý spatřil porušení.  

Žalm 16 (15)  

   Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.  Pravím 
Hospodinu: »Ty jsi můj Pán. *  Bez tebe nemám štěstí.«  

K svatým, kteří jsou v zemi, * jak podivuhodnou mi dal 

lásku!  

Rozmnožují si útrapy, * kdo se drží cizích bohů;  

nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve,  * přes mé 

rty nepřejde ani jejich jméno. -  

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, *  

ty mně zachováváš můj úděl.  

Můj podíl padl do rozkošného kraje, * mám velikou 

radost ze svého dědictví!  

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě 

i za noci vybízí mé nitro.  

Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, 

když je mi po pravici. -  

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, * i mé tělo 

bydlí v bezpečí,  

neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, * nedopustíš, 

aby tvůj svatý spatřil porušení.  

Ukážeš mi cestu k životu,  u tebe je hojná radost, * 

po tvé pravici je věčná slast. -   
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Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  

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

Amen.  

Ant.  Nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby 
tvůj svatý spatřil porušení.  

 

3. ant.  Zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.  

Žalm 24 (23)  

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo 

jej obývají.  

Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy 

vod. -  

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát 

na jeho svatém místě?  

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,  jehož duše 
nebaží po marnosti, * kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.  

Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od 

Boha, svého spasitele.  

To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář 

Jakubova Boha. -  

Zdvihněte, brány, své klenby,  zvyšte se, prastaré 
vchody, * ať vejde král slávy!  

Kdo je ten král slávy?  Silný a mocný Hospodin, * 

Hospodin udatný v boji. -  

Zdvihněte, brány, své klenby,  zvyšte se, prastaré 
vchody, * ať vejde král slávy!  

Kdo je ten král slávy?  Hospodin zástupů, * 

on je král slávy! -   

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

Amen.  

Ant.   Zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy.  

V. Pohlédni na mě a vysvoboď mě,  

O. podle svého výroku mě probuď k životu.  

PRVNÍ ČTENÍ 

Z listu Židům                                                              4, 1-13 

Pospěšme si, abychom vešli na místo Božího odpočinku 

Přislíbení, že je možno vejít na místo (Božího) 
odpočinku, (trvá dále). Proto se bojme, aby snad někdo 
z nás nemyslel, že se tam nemůže dostat. Ta radostná 
zvěst (platí) totiž stejně nám jako (Izraelitům na poušti). 
Jenomže jim nic nepomohlo, že to slyšeli; pouze to 
vyslechli, ale scházela jim přitom víra. Na to místo 
odpočinku totiž vejdeme, jen když věříme, jak to (Bůh) řekl:  

»A tak jsem ve svém hněvu přísahal:  
Nevejdou na místo, kde by si u mě mohli odpočinout.«  

Je to (ono odpočinutí) po stvoření světa, když (Bůh) 
svoje dílo dokončil. (V tom smyslu) se kdesi říká o sedmém 
dnu: »Odpočinul Bůh sedmého dne ode všech svých 
prací«; tady však čteme: »Nevejdou na místo, kde by si 
u mě mohli odpočinout.« Zůstává tedy (možnost),  že tam 
někteří vejdou, ale ti, kterým už dříve ta radostná zvěst 
(platila), tam nevešli, protože byli neposlušní. A právě proto 
(Bůh) zase znova stanoví jakýsi »den«: »Dnes« - říká to 
ústy Davida po dlouhé době, jak už bylo dříve řečeno –  

»až uslyšíte dnes jeho hlas,  
nezatvrzujte svoje srdce!«  
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Kdyby je byl totiž Jozue uvedl na to místo odpočinku, 
nemluvil by (Bůh) o jiném, pozdějším dnu. Zůstává proto 
(v platnosti) onen sváteční odpočinek, (vyhrazený) Božímu 
lidu; neboť kdo vejde na místo jeho odpočinku, ten si také 
odpočine od svých prací, jako Bůh si odpočal od svých.  

Pospěšme si tedy, abychom vešli na to místo 
odpočinku; ať nikdo nepodlehne takovému příkladu 
neposlušnosti. Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než 
každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, 
kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími 
lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před 
Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé 
a odkryté a jemu se budeme zodpovídat.  

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ                                  Srv. Mt 27, 66.60.62 

O.  Když byl Pán pohřben, přivalili před vchod do hrobky 

velký kámen * a postavili na stráž vojáky.  

V.  Zajistili hrob tím, že zapečetili kámen * a postavili na 

stráž vojáky.  

 

DRUHÉ ČTENÍ 

Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu  

(PG 43, 439.451.462-463) 

Sestoupení Páně do pekel 

Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho 
a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila 
a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří 
od věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých.  
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Jistě jde hledat praotce lidstva jako ztracenou ovci. 
Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí v naprostých 
temnotách a ve stínu smrti; jistě přichází vysvobodit 
z bolestí uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou, 
jako Bůh i Evin syn.  

Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho 
praotec Adam uviděl, v úžasu se bil v prsa a na všechny 
volal: »Můj Pán ať je se všemi!« A Kristus Adamovi 
odpovídá: »I s tebou.« Chápe ho za ruku a burcuje ho 
slovy: Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.  

Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem; 
pro tebe a pro ty, kteří se mají z tebe narodit nyní říkám 
a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: 
Vyjděte ven. A těm, kdo byli v temnotě: Mějte světlo. 
A spícím: Vstaňte.  

Přikazuji ti: Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil 
proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň 
z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli. Vstaň, dílo 
mých rukou, vstaň můj obraze učiněný k mé podobě. Vstaň 
a vyjděme odtud. Neboť tys ve mně a já v tobě, jsme přece 
jedna nedílná osoba.  

Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe 
jsem já, Pán, přijal tvou podobu služebníka. Pro tebe jsem 
já, který jsem na nebi, přišel na zem a do podsvětí. 
Pro tebe, člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci, 
odložený mezi mrtvé. Pro tebe, který jsi vyšel ze zahrady, 
jsem byl ze zahrady vydán Židům a v zahradě ukřižován.  

Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, 
abych v tobě obnovil dřívější dech. Pohleď na mé 
zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou porušenou 
podobu obnovil opět k svému obrazu.  
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Pohleď na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych 
odstranil břemeno hříchů tížící tvá ramena. Pohleď na mé 
ruce šťastně přibité ke kmeni kříže; to pro tebe, jenžs kdysi 
nešťastně vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji.  

Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj bok. To pro tebe, 
který jsi usnul v ráji a nechal vyvést ze svého boku Evu. 
Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě vyvede 
ze spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti 
tobě.  

Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; 
já už tě neusadím do ráje, ale na nebeský trůn. On tě 
zahnal od stromu života, který byl předobrazem; avšak já 
jsem sám život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem 
cheruby, aby tě opatrovali jako služebníci a přikazuji jim, 
aby tě měli v takové úctě, jaká přináleží Bohu.  

Trůn s cheruby je uchystán, nosiči jsou pohotově 
a připraveni, svatební komnata je vystrojena a jídla 
přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou vyzdobeny, 
poklady věčných statků otevřeny a nebeské království je 
připraveno už od věků.  

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ                 

O.  Odešel náš pastýř, pramen živé vody, při jeho smrti        
se zatmělo slunce; přemohl toho, který držel v zajetí 
prvního člověka. * Dnes náš Spasitel vyvrátil z veřejí 

brány smrti.  

V.  Rozrazil závory říše zemřelých a zničil moc ďáblovu. *  
Dnes náš Spasitel vyvrátil z veřejí brány smrti.   
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RANNÍ CHVÁLY 

ŽALMY 

1. ant.  Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad jediným 
synem, protože nevinný Pán byl zabit.  

Žalm 64 (63)  

Slyš, Bože, můj hlasitý nářek, * chraň můj život před 

strachem z nepřítele.  

Ukryj mě před smečkou zločinců, * před tlupou 

pachatelů nepravosti. -  

Ostří si jazyk jako meč, * vrhají jedovatá slova jako 

šípy,  

aby z úkrytu zasáhli nevinného, * aby ho náhle zasáhli, 

bez ohledu.  

Rozhodli se pro hanebný plán,  smlouvají se, jak by 
skryli své nástrahy, * říkají si: »Kdo nás uzří? «   

Osnují zločiny, skrývají své promyšlené plány, * nitro   

i srdce každého je nepřístupné. -   

Ale Bůh je zasáhne šípy, * náhle budou ranami 

probodáni.  

Vlastní jazyk je přivede k pádu, * smějí se jim všichni, 

kteří je vidí.  

Kdekdo cítí bázeň, rozhlašuje, co Bůh činí, * a uvažuje 

o jeho skutcích. -   

Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu, * 

jásají všichni lidé upřímného srdce. -   

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  

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

Amen.  
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Ant. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad jediným 
synem, protože nevinný Pán byl zabit.  

2. ant.  Z moci podsvětí zachraň, Pane, mou duši.  

Kantikum                Iz 38,10-12d.14cd.17-20 

Řekl jsem: Uprostřed svého života mám odejít 
k branám podsvětí * mám postrádat zbytek svých let.  

Řekl jsem: Nemám už vidět Hospodina v zemi živých, * 

nemám už hledět na nikoho mezi obyvateli světa. -   

Můj příbytek je stržen,  je ode mě odnesen * jako stan 

pastýřů.  

Bůh svinul jako tkadlec můj život, * odřízl mě 

od osnovy.  

V slabosti se mé oči zdvihají vzhůru: * Pane, trpím 

násilí, zastaň se mě! -   

Hle, v pokoj se změnila má hořkost!  Tys tedy 
zachránil mou duši z propasti zhouby, * ano, za svá záda 

jsi hodil všechny mé hříchy.  

Vždyť podsvětí tě nebude slavit  ani smrt tě nebude 
chválit. * Ti, kdo sestupují do jámy, nebudou čekat na tvou 

věrnost.  

Kdo žije, jen kdo žije, bude tě slavit jako já dnes. * Otec 

bude o tvé věrnosti vypravovat synům.  

Hospodine, zachraň mě, * a za zvuku citery budeme 

zpívat po všechny dny svého života v Hospodinově domě. -   

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  

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

Amen.  

Ant.     Z moci podsvětí zachraň, Pane, mou duši.  
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3. ant.  Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám 
klíče od smrti a podsvětí.  

Žalm 150  

Chvalte Hospodina v jeho svatyni, * chvalte ho na jeho 

vznešené obloze!  

Chvalte ho pro jeho mocná díla, * chvalte ho pro jeho 

svrchovanou velebnost! -   

Chvalte ho hlaholem trouby, * chvalte ho harfou 

a citerou! 

Chvalte ho bubnem a tancem, * chvalte ho strunnými 

nástroji a flétnou! -   

Chvalte ho zvučnými cimbály,  chvalte ho cimbály 
hlučnými!  *  Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! -   

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  

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

Amen.  

Ant.   Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám 
klíče od smrti a podsvětí.  

Krátké čtení                                                             Oz 5,15c;6,1-2             

Tak praví Hospodin: V soužení po mně budou toužit: 
»Nuže, vraťme se k Hospodinu! On nás rozdrásal a on nás 
uzdraví, on nás zranil a on nás obváže. Po dvou dnech 
nám vrátí život, třetího dne nás vzkřísí, před jeho tváří 
budeme žít.«  
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Místo zpěvu po krátkém čtení následuje: 

V.  Kristus byl pro nás poslušný až k smrti, a to k smrti 
na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad 
každé jiné jméno.  

O.  Kristus byl pro nás poslušný až k smrti, a to k smrti 
na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad 
každé jiné jméno.  

Ant. k Zach. kant.: Zachraň nás, Spasiteli světa, tys nás 
vykoupil svou krví prolitou na kříži; stůj 
při nás, Bože náš.  

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM                                            Lk 1, 68-79    

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť 

navštívil a vykoupil svůj lid.  

Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého 

služebníka Davida,  

jak slíbil od pradávna  *  ústy svých svatých proroků;  

zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás 

nenávidí.  

Slitoval se nad našimi otci,  rozpomenul se na svou 
svatou smlouvu,  *  na přísahu, kterou se zavázal našemu 

otci Abrahámovi:  

že nám dopřeje,  abychom mu beze strachu 
a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně a spravedlivě 

sloužili po všechny dny svého života. -   

A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, * neboť půjdeš 

před Pánem připravit mu cestu,  

dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů  
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z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil 

ten, který vychází z výsosti,  

aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, *  

a uvedl naše kroky na cestu pokoje. -   

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  

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

Amen.  

Ant. k Zach. kant.:  Zachraň nás, Spasiteli světa, tys nás 
vykoupil svou krví prolitou na kříži; stůj 
při nás, Bože náš.  

PROSBY 

Náš Vykupitel pro nás trpěl, byl pohřben a vstal z mrtvých. 
Klanějme se mu s upřímnou zbožností a pokorně ho 
prosme:  

     Pane, smiluj se nad námi.  

Kriste, náš Spasiteli, tvá Matka ti byla svou bolestí 
nejblíže, když stála pod křížem a u tvého hrobu; 
—  kéž i my máme ve svých bolestech účast na tvém 

utrpení. 

Pane Ježíši Kriste, tys padl do země jako zrno, z něhož 
nám vzešla úroda božského života,  
—  dej, abychom odumřeli hříchu a žili pro Boha.  

Náš Pastýři, tys ležel tři dny v hrobě, všem skrytý,  
—  nauč nás zamilovat si život skrytý s tebou v Bohu.  

Náš Vykupiteli, jako nový Adam jsi vysvobodil z říše smrti 
všechny spravedlivé od počátku světa,  
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—  učiň, ať všichni, kdo zhřešili, uslyší tvůj hlas a 
povstanou ze smrti k životu.  

Kriste, Synu Boha živého, tys nám dal skrze křest účast 
na své smrti a na svém vzkříšení,  
—  dej, ať takto s tebou spojeni žijeme novým životem.  

Otče náš, . . .   

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn sestoupil mezi mrtvé 

a tys ho slavně vzkřísil; prosíme tě, dej, ať všichni, kdo 
byli ve křtu spolu s ním pohřbeni, spolu s ním také 

vstanou ze smrti k věčnému životu. Neboť on s tebou 

v jednotě Ducha svatého...  

Amen. 

Požehnání     


