Čtení z Písma svatého
pro mše za zemřelé
a pro pohřební obřady
– při pohřbu dítěte

Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů (© Česká biskupská
konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

K prvnímu čtení je zde vždy připojen vhodný responsoriální žalm a k
evangeliu zpěv před evangeliem. Tyto zpěvy mezi čteními možno ovšem
libovolně spojovat i s jinými perikopami. Čte-li se před evangeliem pouze
jedno čtení a vybere-li se z textů určených pro druhé čtení, připojí se k
němu některý vhodný responsoriální žalm.
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Biblická čtení při pohřbu dítěte

PŘI POHŘBU POKŘTĚNÉHO DÍTĚTE
PRVNÍ ČTENÍ - MIMO DOBU VELIKONOČNÍ
1
Iz 25,6a.7-9
Pán zničí smrt navždy.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin zástupů vystrojí
všem národům na této hoře bohatou hostinu.
Sejme na této hoře
závoj, který halil všechny lidi,
přikrývku, která kryla všechny národy.
Zničí smrt navždy,
setře Pán, Hospodin, slzy z každé tváře.
Hanbu svého lidu odejme na celé zemi,
neboť Hospodin to pravil.
V ten čas se řekne:
„Hle, náš Bůh,
doufali jsme v něj, že nás vysvobodí;
on je Hospodin, v nějž jsme doufali,
jásejme a radujme se z jeho spásy!“
Hospodinova ruka spočine na této hoře.
21 23(22),1-3.4.5.6 Odp.: 1
Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout,
občerstvuje mou duši.
Vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.
Odp.

I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.
Odp.

Prostíráš pro mne stůl
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před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.
Odp.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.

2
Pláč 3,22-26
Dobré je mlčky čekat na Boží pomoc.

Čtení z knihy Žalozpěvů.
Boží milost není vyčerpána,
není u konce jeho slitování.
Každým jitrem je nové;
veliká je tvá věrnost.
Volám: „Můj úděl je Hospodin,“
v něho budu doufat.
Dobrotivý je Hospodin těm, kdo v něho doufají,
duši, která ho hledá.
Dobré je mlčky čekat
na Boží pomoc.
ŽI 25(24),4bc-5ab.6+7bc.20~21 Odp.: 1b
Odp.: K tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Odp.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
na své milosrdenství, které trvá věčně.
Pamatuj na mne ve svém milosrdenství,
pro svou dobrotivost, Hospodine!
Odp.

www.liturgie.cz

3

text © ČBK

Biblická čtení při pohřbu dítěte

Opatruj mou duši a zachraň mě,
ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.
Ať mě chrání nevina a upřímnost,
poněvadž doufám v tebe, Hospodine!
Odp.

PRVNÍ ČTENÍ - V DOBĚ VELIKONOČNÍ
1
Zj 7,9-10.15-17
Bůh jim setře každou slzu z očí.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před
trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami
v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu (vděčíme) našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“
Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v noci mu slouží
v jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k nim (sníží)
a bude s nimi bydlet.
Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich
pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který
je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům
živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí.
Žl 148,1-2.11-13.14 Odp.: srv. 12c
Odp.: Chvalte Hospodinovo jméno.
nebo: Aleluja.
Chvalte Hospodina z nebes,
chvalte ho na výsostech!
Chvalte ho, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy!
Odp.

Králové země a všechny národy,
knížata a všichni soudcové země.
Jinoši a s nimi panny,
starci spolu s dětmi
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ať chválí jméno Hospodinovo,
neboť jen jeho jméno je vznešené.
Odp.

Jeho velebnost převyšuje zemi i nebe
a velikou moc dal svému lidu.
chválou je všem svým svatým,
synům Izraele, lidu, který je mu blízký.
Odp.

2
Zj 21,1a.3-5a
Nebude už smrt.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi.
A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle - Boží stan
mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem,
a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem. On jim setře každou
slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest
už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.“
A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle - všechno tvořím
nové!“
Žl 42(41),2.3.5bcd; 43(42),3.4 Odp.: 42(41),3a
Odp.: Má duše žízní po živém Bohu.
nebo: Aleluja.
Jako laň prahne po vodách bystřin,
tak prahne má duše po tobě, Bože!
Odp.

Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu:
kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
Odp.

Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu,
jak jsem je vodíval k Božímu domu,
s hlasitým jásotem a chvalozpěvem
ve svátečním průvodu.
Odp.
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Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou
a přivedou na tvou svatou horu a do tvých stanů.
Odp.

Pak přistoupím k Božímu oltáři,
k Bohu, který mě naplňuje radostí.
Oslavím tě citerou,
Bože, můj Bože!
Odp.

DRUHÉ ČTENÍ
1
Řím 6,3-4.8-9
Jsme přesvědčeni, že spolu s Kristem budeme žít.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!)
Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho
smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme
spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.
Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni,
že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.
2
Řím 14,7-9
Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!)
Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě.
Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme
pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.
Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se
stal Pánem nad mrtvými i nad živými.
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3
1 Kor 15,20-23
S Kristem všichni budou povoláni k životu.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!)
Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka
také vzkříšení mrtvých.
Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti,
tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni
k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním
místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde.
4
Ef 1,3-5
V Kristu si nás Bůh vy volil ještě před stvořením světa, abychom byli svatí.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
(Bratři!)
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
5
1 Sol 4,13-14.17b-18
Budeme s Pánem navždycky.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří
už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo
nemají naději.
Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme)
také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve
spojení s ním. A pak už budeme s Pánem navždycky.
Těšte se proto navzájem těmito slovy.
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EVANGELIUM
1
Zpěv před evangeliem Srv. Mt 11,25
(Aleluja.) Velebený jsi, Otče, Pane nebe i země,
že jsi tajemství království Božího zjevil maličkým. (Aleluja.)
Mt 11,25-30
Pojďte ke mně... a naleznete pro své duše odpočinek.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl:
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci
skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.
Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého
Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem
tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“
2
Zpěv před evangeliem
Jan 6,39
(Aleluja.) To je vůle mého Otce, abych neztratil nikoho z těch,
které mi dal, ale vzkřísil je v den poslední, praví Pán. (Aleluja.)
Jan 6,37-40
To je vůle mého Otce, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům:
„Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně
přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe,
ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal.
A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho
z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
Neboť to je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna
a věří v něho, měl život věčný. A já ho vzkřísím v poslední
den.“
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Nebo kratší text: Jan 6,37-39
Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl zástupům:
„Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně
přijde, toho jistě neodmítnu, protože jsem sestoupil z nebe,
ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal.
A to je vůle toho, který mě poslal: abych neztratil nikoho
z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.“
3
Zpěv před evangeliem
2 Kor 1,3b-4a
(Aleluja.) Veleben buď nejmilosrdnější Otec,
Bůh, od něhož přichází veškerá útěcha.
Těší nás ve všech našich souženích. (Aleluja.)
Jan 11,32-38.40
Budeš- li věřit, uvidíš slávu Boží

Slova svatého evangelia podle Jana.
Jakmile Marie (sestra Lazarova) došla tam, kde byl Ježíš,
a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys
tu byl, můj bratr by byl neumřel.“
Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří
přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se
a zeptal se: „Kam jste ho položili?“
Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal.
Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“
Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel
oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“
Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to
jeskyně a na ní ležel kámen.
Ježíš řekl Martě: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit,
uvidíš slávu Boží.“
4
Zpěv před evangeliem
2 Kor 1,3b-4a
(Aleluja.) Veleben buď nejmilosrdnější Otec,
Bůh od něhož přichází veškerá útěcha.
Těší nás ve všech našich souženích. (Aleluja.)
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Jan 19,25-30
To je tvá matka.

Slova svatého evangelia podle Jana.
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky
Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou
matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl
matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je
tvá matka.“
A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl
ještě: „Žízním.“ Tak se mělo splnit Písmo. Stála tam nádoba
plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem
a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“
Pak sklonil hlavu a skonal.
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PŘI POHŘBU DOSUD NEPOKŘTĚNÉHO DÍTĚTE
PRVNÍ ČTENÍ
1
Iz 25,6a.7-8a
Pán zničí smrt navždy.

Čtení z knihy proroka Izaláše.
Hospodin zástupů vystrojí
všem národům na této hoře bohatou hostinu.
Sejme na této hoře
závoj, který halil všechny lidi,
přikrývku, která kryla všechny národy.
Zničí smrt navždy,
setře Pán, Hospodin, slzy z každé tváře.
Žl 25(24),4bc-5ab.6+7bc. 17+20 Odp.: 3b
Odp.: Ti, kdo v tebe, Hospodine, doufají, nepadnou do hanby.
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Odp.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
na své milosrdenství, které trvá věčně.
Pamatuj na mne ve svém milosrdenství,
pro svou dobrotivost, Hospodine!
Odp.

Ulev mi v úzkostech srdce,
vyprosť mě z nesnází!
Opatruj mou duši a zachraň mě,
ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.
Odp.

2
Pláč 3,22-26
Dobréje mlčky čekat na Boží pomoc.

Čtení z knihy Žalozpěvů.
Boží milost není vyčerpána,
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není u konce jeho slitování.
Každým jitrem je nové;
veliká je tvá věrnost.
Volám: „Můj úděl je Hospodin“,
v něho budu doufat.
Dobrotivý je Hospodin k těm, kdo v něho doufají,
k duši, která ho hledá.
Dobré je mlčky čekat
na Boží pomoc.
Žl 25(24),4bc-5ab.6+7bc. 17+20 Odp.: 1b
Odp.: K tobě, Pane, pozvedám svou duši.
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě,
neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Odp.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,
na své milosrdenství, které trvá věčně.
Pamatuj na mne ve svém milosrdenství,
pro svou dobrotivost, Hospodine!
Odp.

Ulev mi v úzkostech srdce,
vyprosť mě z nesnází!
Opatruj mou duši a zachraň mě,
ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.
Odp.
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EVANGELIUM
1
Zpěv před evangeliem
Zj 1,5-6
(Aleluja.) Ježíš Kristus je první mezi vzkříšenými;
jemu buď sláva a vláda na věčné věky. Amen. (Aleluja.)
Mt 11,27-30
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl:
„Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna,
jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu
to chce Syn zjevit.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
ajá vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode
mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro
své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno
netíží.“
2
Zpěv před evangeliem
2 Kor 1,3b-4a
(Aleluja.) Veleben buď nejmilosrdnější Otec,
Bůh od něhož přichází veškerá útěcha.
Těší nás ve všech našich souženích. (Aleluja.)
Jan 19.25-30
To je tvá matka.

Slova svatého evangelia podle Jana.
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky
Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou
matku ajak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl
matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je
tvá matka.“
A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl
ještě: „Žízním..“ Tak se mělo splnit Písmo. Stála tam nádoba
plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou octem
a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“
Pak sklonil hlavu a skonal.
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