
NAROZENÍ PÁNĚ
RANNÍ CHVÁLY

Pozvání k modlitbě
A. Kristus se nám narodil, pojďte, klaňme se.

Žalm 94 (95)
Pojďme a jásejme vstříc Pánu, oslavme skálu naší spásy.
Přistupme před něj s chvalozpěvy, hudbou a písní vzývejme ho! A.

Protože Pán je Bůh náš mocný, Králem je nade všemi bohy.
Hlubiny zemské má v své moci, výšiny horské patří jemu.
Jeho je moře, sám je stvořil, i souše, sám je rukou zhnětl. A.

Pojďme a v úctě se mu klaňme, klekněme před Pánem, svým Tvůrcem!
On je náš Bůh, my jeho národ, my jsme ty ovce, jež on pase. A.

Kéž nasloucháte jeho hlasu! „Nezatvrďte se zas jak tehdy  
na poušti v Meribě a v Masse!

Tam, i když znali moje skutky, mě vaši předci pokoušeli. A.

Čtyřicet let ten lid mě dráždil, řekl jsem: vrtkaví jsou srdcem,  
národ, jenž nechce znát mé cesty.

Zařekl jsem se tedy v hněvu: Nevkročí do míst mého míru!“A.

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

Hymnus

A solis ortus cárdi-ne adúsque terræ límitem Christum ca-

ná-mus prínci-pem, natum Marí-a Vírgi-ne. 2. Be-átus auctor sǽ-

cu-li servíle corpus índu-it, ut carne carnem líbe-rans non pérde-

ret quod cóndi-dit. 3. Clausæ paréntis ví-sce-ra cæléstis intrat

gráti-a; venter pu-éllæ báiu-lat secréta quæ non nóve-rat. 4. Do-

mus pudíci pé-cto-ris templum repénte fit De-i; intá-cta né-sci-

ens vi-rum verbo concépit Fí-li-um. 5. Eníxa est pu-érpe-ra quem

Gábri-el prædíxerat, quem ma-tris alvo gésti- ens clausus Io-án-

nes sénse-rat. 6. Feno iacére pértu-lit, præsépe non a-bhórru-it,

parvó-que la-cte pastus est per quem nec ales ésu-rit. 7. Gaudet

chorus cælé-sti-um et ánge-li ca-nunt De-um, palámque fit pa-stó-

ri-bus pastor, cre-átor ómni-um. Dx. Iesu, tibi sit gló-ri-a, qui na-

tus es de Vírgine, cum Pa-tre et almo Spí-ri-tu, in sempitérna

sǽcu-la. A-men.
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A solis ortus cárdi-ne adúsque terræ límitem Christum ca-

ná-mus prínci-pem, natum Marí-a Vírgi-ne. 2. Be-átus auctor sǽ-

cu-li servíle corpus índu-it, ut carne carnem líbe-rans non pérde-

ret quod cóndi-dit. 3. Clausæ paréntis ví-sce-ra cæléstis intrat

gráti-a; venter pu-éllæ báiu-lat secréta quæ non nóve-rat. 4. Do-

mus pudíci pé-cto-ris templum repénte fit De-i; intá-cta né-sci-

ens vi-rum verbo concépit Fí-li-um. 5. Eníxa est pu-érpe-ra quem

Gábri-el prædíxerat, quem ma-tris alvo gésti- ens clausus Io-án-

nes sénse-rat. 6. Feno iacére pértu-lit, præsépe non a-bhórru-it,

parvó-que la-cte pastus est per quem nec ales ésu-rit. 7. Gaudet

chorus cælé-sti-um et ánge-li ca-nunt De-um, palámque fit pa-stó-

ri-bus pastor, cre-átor ómni-um. Dx. Iesu, tibi sit gló-ri-a, qui na-

tus es de Vírgine, cum Pa-tre et almo Spí-ri-tu, in sempitérna

sǽcu-la. A-men.
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 1. antifona AG 338
Koho jste viděli, pastýři? Řekněte nám, kdo se ukázal na zemi?  
Viděli jsme dítě a sbory andělů, jak chválí Pána, aleluja.

Pokud se antifona nezpívá chorálně:
A. 1. Koho jste viděli, pastýři? †|| Řekněte nám, kdo se ukázal na zemi? | 

Viděli jsme dítě a sbory andělů, jak chválí Pána, aleluja.
Žalm 62 (63)

Pane, můj Bože, tebe jen hledám, * 
po tobě žízní celá má duše,

po tobě umdlévá touhou mé 
tělo, * tak jako vyprahlá žíznivá 
země.

Tolik tě toužím ve svatyni spatřit, * 
abych moh‘ vidět tvou moc a tvou 
slávu!

Vždyť tvá milost je lepší než 
život, * proto mé rty ti zpívají 
chválu.

Tak tě chci velebit, co živ budu, * ve 
jménu tvém jenom ruce spínat.

Duše má bude jak morkem se 
sytit, * jásavě budou tě chválit 
má ústa.

Když v lůžku za noci na tebe mys
lím, * rozjímám o tobě za nočních 
bdění,

neboť ty stal ses mi pomocní-
kem, * v stínu tvých křídel ra
dostně plesám.

Přilnul jsem k tobě celou svou duší, * 
ty mě svou pravicí podpíráš mocně.

Kdo však mi bez příčin záhubu 
strojí, * ti se propadnou do hlu-
bin země,

ti budou vydáni napospas meči, * ti 
se kořistí šakalů stanou.

Král pak se bude radovat 
v Bohu, † oslaven bude, kdo pří
sahal na něj, * protože lhářům se 
zacpou ústa.

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

Q
II

uem vidístis? pastóres, dícite; annunti-á-te nobis: In terris

quis appáru-it? Natum vídimus et choros angeló-rum collaudántes

Dóminum, allelúia, allelúia.
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 2. antifona AG 339
Anděl řekl pastýřům: Zvěstuji vám velikou radost,  
neboť se vám dnes narodil Spasitel světa, aleluja. (Srov. Lk 2, 10–11)

Pokud se antifona nezpívá chorálně:
A. 2. Anděl řekl pastýřům: †|| Zvěstuji vám velikou radost, | neboť se vám 

dnes narodil Spasitel světa, aleluja.
 Kantikum Dan 3, 57–88.56

Velebte Pána, vy díla Páně, * věčně 
ho chvalte a oslavujte!

Velebte Pána, andělé Páně, * ne
besa nebes, velebte Pána!

Velebte Pána, nebeské vody, * moc
nosti všechny, velebte Pána!

Velebte Pána, měsíci, slunce, * 
vy hvězdy na nebi, velebte Pána!

Velebte Pána, vy deště a rosy, * bouře 
a vichry, velebte Pána!

Velebte Pána, ohni a žáre, * mra
zy a vedra, velebte Pána!

Velebte Pána, lijáky, sněhy, * ledy 
a zimy, velebte Pána!

Velebte Pána, sněhy a jíní, * vy 
dny a noci, velebte Pána!

Velebte Pána, světlo i temno, * blesky 
a mraky, velebte Pána!

Okrsku zemský, zvelebuj Pána, * 
věčně jej chval a oslavuj jej!

Velebte Pána, vy hory a  vrchy,  * 
všechno, co na zemi pučí, chval Pána!

Velebte Pána, prameny vody, * 
moře a řeky, velebte Pána!

Velebte Pána, zvířata moří, † jakož 
i vše, co se ve vodách hýbe, * nebeští 
ptáci, velebte Pána!

Pána chval, zvěři divá i krotká, * 
rody všech lidí, velebte Pána!

Izrael ať vždy jen velebí Pána: * věčně 
ho chvalte a oslavujte!

Velebte Pána, vy kněží Páně, * 
sluhové Boží, velebte Pána!

Chvalte jej, věrní, duší i duchem, * 
zbožní a pokorní srdcem, ho chvalte!

A
VIId

ngelus ad pastóres a- it: Annúnti-o vobis gáudi-um ma-

gnum, qui-a natus est vobis hó-di-e Salvátor mundi, allelúia.
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Velebte Pána, Ananiáši, Azariá
ši a Misaeli, * věčně ho chvalte 
a oslavujte!

Otce i Syna i svatého Ducha * veleb
me věčně a oslavujme.

Pane, tys veleben na klenbě ne-
bes, * na věky chválen a oslavo-
ván. A.

Na konci tohoto kantika se nepřipojuje zakončení Sláva Otci.
 3. antifona AG 340
Synáček se nám dnes narodil a jeho jméno je Mocný Bůh, aleluja. (Srov. Iz 9, 6)

Pokud se antifona nezpívá chorálně:
A. 3. Synáček se nám dnes narodil || a jeho jméno je Mocný Bůh, aleluja.

Žalm 149

Zazpívejte Pánu novou píseň, * ať zní 
jeho chvála v obci zbožných!

Izrael ať raduje se z Tvůrce, * děti 
Siónu ať Krále chválí!

Slaví jeho jméno v chorovodech, * 
na bubny a citery mu hrají!

Pán v svém lidu našel zalíbení, * 
vítězstvím on věnčí ponížené.

Ať se věrní mocně zaradují, * ať i na 
svých ložích zaplesají!

V  hrdle svém ať Boží chválu 
mají, * v ruce jílec dvousečného 
meče,

aby mohli pohanům se pomstít, * 
aby vyřkli tresty nad národy,

uvázali v pouta jejich krále, * do 
okovů jejich přední muže,

naplnili na nich psané právo. * To je 
oslavou všech jeho zbožných.

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva-
tému,

jako byla na počátku i nyní i vždyc-
ky * a na věky věků. Amen. A.

P
VIIIG

árvulus fí-li-us hódi-e natus est nobis, et vocábi-tur De-us

fortis, allelúia, allelúia.
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 Krátké čtení Žid 1, 1-2
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům 
skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého 
Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět.

Krátké responsoriumA

Pán dal poznat. * Ale-luja, aleluja. Pán. Dílo své spásy.

Ale-luja, aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Pán.

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 340
Sláva na výsostech Bohu  
a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení, aleluja. (Lk 2, 14)

Pokud se antifona nezpívá chorálně:
A.  Sláva na výsostech Bohu || a na zemi pokoj lidem, v kterých má 

Bůh zalíbení, aleluja.
 Zachariášovo kantikum Lk 1, 68–79

Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, * 
protože navštívil a vykoupil svůj lid. 

A vzbudil nám mocného spasi
tele * z rodu Davida, svého slu-
žebníka,

jak slíbil ~od pradávna * ústy svých 
svatých proroků: 

že nás zachrání od našich nepřá
tel * a z rukou všech, kteří nás 
nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci * a rozpo
menul se na svou svatou smlouvu: 

na přísahu, kterou se zavázal 
našemu otci Abrahámovi, * ~že 
nám dá,

abychom mu beze strachu * a vysvo
bozeni z rukou nepřátel 

zbožně a spravedlivě sloužili * po 
všechny dny svého života.

G
VIIIG

lóri-a in excélsis De-o, et in terra pax homí-ni-bus bonæ

voluntá-tis, alle-lúia, allelúia.
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Prosby
Narodil se nám Kristus, věčné Boží Slovo. Vzdávejme mu chválu, 
oslavujme ho a volejme: 
R. Ať tvé narození přinese radost celému světu.
Kriste, věčné Slovo, sestoupil jsi na svět  

a naplnils naše srdce velikou radostí, 
— neustále nás navštěvuj a svou milostí oblažuj. 
Náš Spasiteli, tvé narození je pro nás důkazem Boží věrnosti, 
— ať i my s tvou pomocí věrně zachováváme křestní sliby. 
Králi nebe a země, při tvém narození andělé zvěstovali lidem pokoj, 
— ať tvůj pokoj naplní celý náš život. 
Pane, tys pravý vinný kmen, který nám dává život, 
— učiň, ať zůstáváme s tebou spojeni jako živé ratolesti  

a přinášíme hojné ovoce.  Otče náš.

Závěrečná modlitba
Všemohoucí Bože, tvé vtělené Slovo nás prozářilo novým světlem; ° dej, 
prosíme, ať víra, která svítí v našich srdcích, † září i z našich skutků.  °  
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyš
šího, * neboť půjdeš před Pánem, 
abys mu připravil cestu 

a dal jeho lidu poznat spásu * 
v odpuštění hříchů

pro slitování a milosrdenství našeho 
Boha, * kterým nás navštívil Vychá
zející z výsosti, 

aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě 
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 vždy cky *a na věky věků. Amen.
 A.




