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Úvod 

 
 

Hymnus  
(kancionál, č. 835) 

 

 
 
 

2. Po staletí paměť přetrvává / o tvé lásce k prosté chudině, / v srdci jejím žila 
tvoje sláva / v každé těžké dějin hodině. / S odvahou jsi slovo Boží kázal, / 
příklad Páně měl vždy za svůj štít / a kde příkaz mlčení tě vázal / slova uměls 
v hloubi duše skrýt. 
3. I když svět kříž těžký na nás vloží, / tebe vzývat chceme za dnů zlých, / 
zasvětíme s tebou službě Boží / jazyk svůj i dílo rukou svých. / Slova pravdy 
chceme mluvit stále, / hotovi se rozdat pro bližní, / podobní však uzavřené 
skále / mlčet tam, kde slovo Boží zní. 
4. Vyslyš naše prosby, svatý Jene, / přimlouvej se za nás u Boha, / ať se nad 
tvou vlastí stále klene / míru, lásky jasná obloha. / Nechať věrných Čechů 
zbožné plémě / chová v úctě čistý odkaz tvůj! / Za svůj lid a blaho české 
země, / mučedníku Páně, oroduj! 

 
 
 

První antifona 
Žalm 118 (117)  

I (1-18) 
 
 

 
 
 



 
Nechť řekne dům Árónův: * »Jeho milosrdenství trvá navěky.«  
Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: * »Jeho milosrdenství trvá navěky.«  
 
V soužení jsem volal Hospodina, * Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.  
Hospodin je se mnou, nebojím se, * co by mi mohl udělat člověk?  
 
Hospodin je se mnou, on je můj pomocník, * a já vítězně shlížím na své 
nepřátele.  
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v člověka.  
 
Lépe je utíkat se k Hospodinu * než důvěřovat v mocné. 
Všichni pohané mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.  
 
Odevšad mě obklíčili, * avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.  
Obklíčili mě jako včely, + sežehli jak oheň trní, * avšak potřel jsem je 
v Hospodinově jménu.  
 
Vrazili do mě, abych padl, * avšak Hospodin mi pomohl.  
Hospodin je má síla a statečnost, * stal se mou spásou.  
 
Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.  
Hospodinova pravice mocně zasáhla, + Hospodinova pravice mě pozvedla, * 
Hospodinova pravice mocně zasáhla.  
 
Nezemřu, ale budu žít * a vypravovat o Hospodinových činech.  
Hospodin mě sice těžce ztrestal, * nevydal mě však smrti.  
     
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhá antifona 
III (19-29) 

 
 

 
 

 
Toto je brána Hospodinova, * jí procházejí spravedliví.  
Děkuji ti, žes mě vyslyšel * a stal se mou spásou. 
Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.  
Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.  
Toto je den, který učinil Hospodin, * jásejme a radujme se z něho!  
Hospodine, dej spásu, * Hospodine, popřej zdaru! 
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. * Žehnáme vám  

z Hospodinova domu.  
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. * Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi  

až k rohům oltáře!  
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; * budu tě slavit, můj Bože!  
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, * jeho milosrdenství trvá navěky.  
 
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.  
 

 



Třetí antifona 
Kantikum  

1 Petr 2, 21-24 
 
 

 
 
 

 
On nezhřešil * a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.  
Když mu spílali, * on jim to spíláním neoplácel,  
když trpěl, nevyhrožoval, * ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě.  
On sám na svém těle vynesl * naše hříchy na dřevo kříže,  
abychom byli mrtví hříchům * a žili spravedlivě.  
Jeho ranami * jsme uzdraveni.  
 
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,  
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.  

Krátké čtení 
Zj 3,10-12 

 
Protože jsi zachoval nařízení o mé trpělivosti, i já tě zachovám v hodině 
zkoušky, která má přijít na celý svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Přijdu 
brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu. Kdo zvítězí, z toho 
udělám sloup v chrámě svého Boha a nikdy už z něho nevyjde; napíšu na 
něho jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, 
který sestupuje z nebe od mého Boha, a také svoje nové jméno. 
 
 
 
 
 

Zpěv po krátkém čtení 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magnificat 
Lk 1,46-55 

 

 
Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,  
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.  
 
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.  
Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.  
 
Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,  
hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.  
 
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,  
jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi 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 
 
Děkujeme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, 
odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s vděčností 
volejme: 
 

 
 
Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, tys nás miloval až do 
krajnosti, 
- stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno. 
Tys prolil svou krev za spásu světa, 
- dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem. 
Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví, 
- dej, ať v síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do 

věčného života. 
Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle, 
- posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách. 
Tys povolal naše zemřelé z tohoto světa k sobě, 
- stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i ve vzkříšení. 
 
Otče náš 
 

Závěrečná modlitba 
 
Bože, tys vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce 
zpovědního tajemství;  
dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti a věrně plníme službu, ke které 
jsi nás povolal. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. 


