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Pobo nost
v den památky V ech vìrných zemøelých
I
Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat
ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné
podmínky, lze za zpìvu almù vhodnì vybraných z pohøební agendy pøejít do høbitovní kaple nebo k hlavnímu køí i na høbitovì.
Zpívá se vhodná píseò, napø. Odpoèiòte v pokoji (Kancionál 924).
Knìz s pøisluhujícími jde k velikonoèní svíci a osloví vìøící tìmito
nebo podobnými slovy:

Bratøi a sestry, u této velikonoèní svíce, která nám
pøedstavuje vzkøí eného Pána, vzpomeòme nyní na
na e drahé zesnulé. Nás ivé spojuje se zemøelými
zmrtvýchvstalý Kristus. V dy on je Pánem nad mrtvými i ivými a v nìm ijí v ichni, kdo ho milují. Svìtlo
velikonoèní svíce ukazuje nám vìøícím, kteøí putujeme
zde na zemi, cestu do nebeské vlasti. Na im zesnulým
Kristus záøí jako vìèné svìtlo. Proto na i vzpomínku
na zesnulé nenaplòuje smutek a al, ale prozaøuje ji
víra ve vìèný ivot a nadìje na vzkøí ení. S apo toly
vyznáváme: vìøím ve vzkøí ení tìla a v ivot vìèný.
V této víøe a nadìji nyní vzpomínáme na na e zemøelé
bratry a sestry.
Zpívá se nìkteré responsorium, napø. Vìøím, e mùj Vykupitel
ije (Pohøební obøady, str. 35) nebo jiný vhodný zpìv.
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LITANIE ZA ZEMØELÉ I.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bo
Bo
Bo
Bo

e, ná nebeský Otèe, smiluj se nad nimi.
e Synu, Vykupiteli svìta,
e Duchu Svatý,
e v Trojici jediný,

Svatá Bo í Rodièko, oroduj za nì.
Svatá Panno panen,
V ichni svatí andìlé a archandìlé, orodujte za nì.
V echny sbory nebeských duchù,
V ichni svatí patriarchové a proroci,
V ichni svatí apo tolové a evangelisté,
V ichni svatí muèedníci,
V ichni svatí biskupové a vyznavaèi,
V ichni svatí uèitelé církve,
V ichni svatí knì í a jáhnové,
V ichni svatí mni i a poustevníci,
V echny svaté panny a vdovy,
V ichni svatí a svìtice Bo í, pøimlouvejte se za nì.
Milostiv jim buï, odpus jim, Pane.
Milostiv jim buï, vysvoboï je, Pane.
Od bolestného tou ení po tobì
Svým vtìlením
Svým narozením
Svým svatým jménem
Svým køtem a svatým postem
Svou dokonalou poslu ností
Svou nekoneènou láskou
Svou smrtelnou úzkostí a svým utrpením
Svým krvavým potem
Svým bolestným bièováním
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Svou trnovou korunou
Svým tì kým køí em
Svým hrozným ukøi ováním
Svou bolestnou opu tìností
Svou pøehoøkou smrtí
Svými svatými ranami
Svým slavným zmrtvýchvstáním
Svým podivuhodným nanebevstoupením
Sesláním Ducha Svatého
Pro bolesti své svaté Matky
Na pøímluvu v ech svatých
V den soudu
My høí níci, prosíme tì, vysly nás.
Abys du ím v oèistci prokázal své milosrdenství
Abys jim odpustil v echny viny
Abys je svou drahocennou krví vysvobodil z oèistce
Aby je svatý archandìl Michael uvedl do nebeské vlasti
Abys zemøelé na í farnosti,
zvlá tì na e zesnulé knìze, pøijal do své slávy
Abys na e zemøelé rodièe a pøíbuzné, pøátele
a dobrodince vysvobodil z muk oèistce
Abys v em zemøelým dal odpoèinutí vìèné
Je í i, Synu Bo í a Králi slávy
Beránku Bo í, který snímá høíchy svìta,
dej jim odpoèinutí.
Beránku Bo í, který snímá høíchy svìta,
dej jim odpoèinutí.
Beránku Bo í, který snímá høíchy svìta,
dej jim odpoèinutí vìèné.
Modleme se.
Bo e, Stvoøiteli, Pane ivých i mrtvých, tys stvoøil èlovìka k svému obrazu a ve své nekoneèné lásce jsi ho
pøijal za své dítì. Kdy v poku ení upadl do høíchu,
smrtí svého Syna na køí i jsi ho pozdvihl. Od Kristova
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vzkøí ení u na e smrt není beznadìjným zánikem.
Pevnì vìøíme, e my, kteøí jsme byli køtem pohøbeni
do smrti tvého Syna, budeme mít úèast i na jeho zmrtvýchvstání.
Pokornì tì prosíme za ty, kdo u ukonèili svoji ivotní
pou a pøekroèili bránu smrti. A je tvé velké milosrdenství vysvobodí z oèistce. Vezmi je do království, kde
u není pláè, ani zármutek, ani bolest, ale vìèná radost. Nás v ak, kteøí nyní vzpomínáme na na e zemøelé, milosrdný Bo e, veï cestou spravedlivého ivota
a posiluj svou milostí, abychom ili podle víry. A kdy
se pøiblí í poslední hodina na eho ivota, dej, abychom ve tvém Synu nalezli milosrdného soudce, který
s tebou ije a kraluje na vìky vìkù. Amen.
Nebo:

LITANIE ZA ZEMØELÉ II.
Pane smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bo
Bo
Bo
Bo

e, ná nebeský Otèe, smiluj se nad nimi.
e Synu, Vykupiteli svìta,
e Duchu Svatý,
e v Trojici jediný,

Svatá Maria, Matko Bo í, pøimlouvej se za nì.
Matko milosrdenství,
Matko církve,
Útoèi tì høí níkù,
Útìcho zarmoucených,
Svatý Josefe,
Svatý Jene Køtiteli,
Svatý archandìli Michaeli,
Svatý Jene Sarkandøe,
V ichni svatí a svìtice Bo í, pøimlouvejte se za nì.
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Milostiv jim buï, odpus jim, Pane.
Milostiv jim buï, vysvoboï je, Pane.
Od ka dé viny a trestu
Pro svou nekoneènou lásku
Pro milostiplné narození svého Syna
Pro jeho køest a svatý pùst
Pro jeho úzkost a smrtelný pot
Pro jeho bolestné bièování
Pro jeho potupnou trnovou korunu
Pro jeho bolestiplnou køí ovou cestu
Pro jeho svaté rány
Pro jeho modlitby na køí i
Pro jeho odpu tìní zloèinci
Pro jeho láskyplnou obì
Pro jeho opu tìnost
Pro jeho odevzdanost do tvých otcovských rukou
Pro jeho hoøkou smrt
Pro bolest jeho svaté Matky
Pro jeho slavné zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Pro seslání Ducha Svatého
My høí níci, prosíme tì, vysly nás.
Daruj v em zemøelým svùj pokoj
Pøiveï je k patøení na tvou tváø
Povolej je k hostinì vìèného ivota
Smiluj se nad tìmi, na které nikdo nevzpomíná
Vysvoboï v echny, za jejich høíchy jsme spoluvinni
Dopøej nám, abychom spolu se svými zemøelými rodièi,
pøíbuznými a pøáteli nalezli u tebe vìèný domov
Pøiveï na e zemøelé duchovní správce
a dobrodince do svého vìèného svìtla
Pøijmi zemøelé na eho farního spoleèenství
do svého nebeského království
Daruj svou vìènou spásu obìtem ne tìstí,
katastrof a válek
Dopøej jim v em vzkøí ení ke slávì
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Beránku Bo í, který snímá høíchy svìta,
dej jim odpoèinutí.
Beránku Bo í, který snímá høíchy svìta,
dej jim odpoèinutí.
Beránku Bo í, který snímá høíchy svìta,
dej jim odpoèinutí vìèné.
Modleme se.
Nebeský Otèe,
svìøujeme v echny zemøelé tvému milosrdenství.
Odpus jim v echno, èím se provinili
a oèisti je ode v eho co jim brání,
abys na nich mohl dokonèit dílo vykoupení,
které má svùj poèátek v jejich køtu;
uveï je do království svìtla a pokoje.
Skrze Krista, na eho Pána. Amen.
Modlitby k získání plnomocných odpustkù
Nyní se spoleènì pomodlíme modlitby
k získání plnomocných odpustkù pro zemøelé:
Otèe ná ..., Vìøím v Boha...
A na úmysl Svatého otce: Zdrávas, Královno...
Slavnostní po ehnání
Bùh, zdroj v eho ivota,
nám skrze svého Syna dal nadìji na vzkøí ení:
a ve vás tuto nadìji upevní
a a vám ehná.
Amen.
A dá v em zemøelým odpoèinutí, svìtlo a mír,
a v em ivým a odpustí høíchy.
Amen.
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A v em, kdo vìøí ve vzkøí ení Krista,
dá úèast na jeho ivotì.
Amen.
Po ehnej vás v emohoucí Bùh,
Otec i Syn @ i Duch Svatý.
Amen.
Zpívá se píseò Matièko Kristova (Kancionál 922) nebo K nebesùm dnes zale písni (Kancionál 804).

Pobo nost
v den památky V ech vìrných zemøelých
II
Úvod
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Otec milosrdenství a Bùh ve keré útìchy
a je s vámi se v emi.
I s tebou.
Uvedení.
Úkon kajícnosti.

Tys nám ukázal cestu k Otci,
Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Tys nám svou smrtí daroval nový ivot,
Kriste, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Tys nám pøipravil pøíbytek v domì svého Otce,
Pane, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
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V emohoucí vìèný Bo e,
ty jsi Pán nad ivými i mrtvými.
V em dává poznat své milosrdenství.
Prosíme tì za na e zemøelé;
odpus jim, èím høe ili a chybovali,
aby mohli navìky ít v plnosti tvého ivota a tvé lásky.
Skrze tvého Syna...
Bohoslu ba slova
Ètení (1 Sol 4,13-14.17-18)
Ètení z prvního listu
svatého apo tola Pavla Soluòanùm
Nechceme vás, bratøi, nechat v nevìdomosti o tìch,
kteøí u zemøeli. Nesmíte pro nì truchlit tak jako ostatní, kdo nemají nadìji. Ponìvad vìøíme, e Je í
umøel i vstal z mrtvých, vìøíme také, e s Je í em pøivede Bùh k ivotu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
A pak u budeme s Pánem nav dycky. Tì te se proto
navzájem tìmito slovy.
Nebo: 1 Kor 15,20-23

alm 130 (129),1-2.3- 4.5- 6a.6b- 8; odp.: srov. 5
Doufám v Hospodina, doufám v jeho slovo.
Nebo: Aleluja.
Z hlubin volám k tobì, Hospodine, *
Pane, vysly mùj hlas!
Tvùj sluch a je naklonìn *
k mé sna né prosbì!
Odp.
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Bude -li uchovávat v pamìti viny, Hospodine, *
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpu tìní, *
abychom ti mohli v úctì slou it.
Odp.
Doufám v Hospodina, *
du e má doufá v jeho slovo,
má du e èeká na Pána *
více ne strá e na svítání.
Odp.
Více ne strá e na svítání *
a èeká Izrael na Hospodina,
nebo u Hospodina je slitování, *
hojné je u nìho vykoupení.
On vykoupí Izraele *
ze v ech jeho provinìní.
Odp.
Promluva

Následuje procesí po cestách høbitovem mezi hroby, kropení
svìcenou vodou, pøíp. okuøování kadidlem. Pøitom se zpívá alm
nebo jiný vhodný zpìv.
Úvodem celebrant øekne:

Nyní po ehnáme hroby na ich zemøelých. Pøitom spoleènì prosme, aby Bùh, ná milosrdný Otec, naplnil
na na ich zemøelých své velké dílo vykoupení, které
pøi jejich køtu z vody a z Ducha Svatého zapoèal.
Pøímluvy
Vzpomínáme na na e zesnulé pøíbuzné, dobrodince,
pøátele a známé a na v echny, kdo nám v ivotì prokazovali dobro. Prosme Pána za nì a za v echny, kdo
na tomto høbitovì odpoèívají.
Bo e, Otèe v ech ivých!
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Svìøujeme ti s dùvìrou na e zesnulé rodièe a pøátele,
s nimi nás spojuje pouto spoleèné víry a lásky; dej
jim vìènou radost v nebeském domovì.
Prosíme tì, vysly nás!

A v ichni poznají moc tvého milosrdenství a tvé odpou tìjící lásky.
Prosíme za v echny obìti válek a násilí, katastrof i neastných úrazù; uveï je do toho pokoje, který svìt
dát nemù e.
V em, kdo trpí ztrátou svých blízkých, dej poznat útìchu, která pramení z køesanské nadìje.
Za du e v ech, kdo odpoèívají na tomto høbitovì, i za
na e setkání s nimi u tebe v nebi.
Pomodleme se modlitbu, kterou nás nauèil ná Pán
Je í Kristus:
Otèe ná (pøíp. i Zdrávas, Královno)
Bo e, ty nejsi Bohem mrtvých, ale ivých. Smrtí svého
Syna jsi na i smrt pøemohl, jeho pohøbem jsi posvìtil
na e hroby, jeho vzkøí ením obnovil ná ivot a dal
nám nesmrtelnost.
Pøijmi na e prosby za v echny, kteøí zde odpoèívají.
Za ty, kdo zemøeli s tvým Kristem, byli s ním pohøbeni
a oèekávají své vzkøí ení. Na zemi tì poznávali skrze
svou víru, dej, a tì poznají tváøí v tváø a chválí tì na
vìky. Skrze Krista, na eho Pána.
Amen.
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ehnací modlitba
Skloòte se pøed Bohem a pøijmìte po ehnání.
Bo e, buï milostiv svému lidu
a nenechávej ho bez útìchy na jeho pozemské pouti,
kdy má podle tvé vùle dojít do vìèné radosti.
Skrze Krista, na eho Pána.
Po ehnej vás v emohoucí Bùh,
Otec i Syn @ i Duch Svatý.
Amen.
Zpívá se píseò Odpoèiòte v pokoji (Kancionál 924).

