
SV. OTCE DOMINIKA
DRUHÉ VEČERNÍ CHVÁLY

T ys věčné spásy hlasa- tel; již jméno tvé naznačuje,

že ty vždy Pánu ná- ležíš, jak nám Duch sva-tý zjevu-je.

2. Víra sama si žáda- la, abys byl bo-hatý srdcem

širším než svět a po- soudil, co Bůh je a co ty jsi jen.

3. Vždy čistý, moudrý, laska- vý, nadšený, s ho-roucí láskou,

na cestu boje vstou-pil jsi za prav-du ne-po-ruše-nou.

4. Jak mocný vichr vydal ses všech bludů stí-ny rozhánět,

tak církvi chtěl jsi u- možnit po ces-tě bezpečné krá-čet.

5. Kéž i my, tvoje rodi- na, takovým žá-rem planeme,

a vírou stále na- ději na spá- su u-pevňuje-me.

6. Dej nám přes všechny těžko-sti statečně svě-tem procházet,

at’ s tebou věčně bla- ženi může- me Bo-hu slávu pět. A-men.



 Psalmodie AG 885
Nastává den radosti, kdy blažený Dominik vstupuje jako skvělý občan do nebe.

A
Ig

d-est di- es læ-tí-ti-æ, quo be-á-tus Domíni- cus aulam

cæ-lés-tis cú-ri- æ civis intrat magní-ficus.

Žalm 115 (116B)

Věřil jsem, proto smím teď říci: * 
„Velice byl jsem ponížen!“

S úzkostí jsem si říkal v duchu: * 
„Věru, je každý člověk lhář!“

Čím nyní odvděčím se Pánu * za 
všechno, co mi prokázal?

Do rukou vezmu kalich spásy * 
a jméno Páně oslavím.

Vyplním sliby dané Pánu * před 
jeho lidem veškerým.

Příliš je drahá v očích Páně * 
smrt těch, kdo jsou mu oddáni.

Ó Pane, jsem tvůj věrný sluha, † tvůj 
sluha, syn tvé služebnice, * tys moje 
pouta rozvázal.

Děkovnou oběť přinesu ti  * 
a jméno Páně vzývat chci.

Vyplním sliby dané Pánu * před 
jeho lidem veškerým,

zde na nádvoří domu Páně, * 
v tvém středu, Jeruzaléme.

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

Žalm 125 (126)

Když úděl Siónu k lepšímu obracel 
Pán, * tehdy jsme byli jak ve snách.

Na rtech nám kypěl veselý 
smích, * jásotem oplýval jazyk.

Tehdy šla v národech jedna řeč: * 
„Pán pro ně učinil divy!“

Veliký div pro nás učinil Pán, * 
byli jsme radosti plní!

Pane, náš úděl již k dobrému změň * 
jak vyschlé potoky jihu!

Vždycky kdo v slzách zasévají, * 
ti budou s jásotem sklízet.

Vyjdou-li do pole, s pláčem jdou, * 
s pláčem sijí své zrní:

s jásotem budou se vracet zpět, * 
v náručí ponesou snopy.

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



 Kantikum Ef 1, 3–10

Buď pochválen Bůh a Otec našeho 
Pána Ježíše Krista, * on nás z nebe 
zahrnul všemi možnými duchov-
ními dary,

vždyť v něm si nás vyvolil ješ-
tě před stvořením světa, † aby-
chom byli svatí a neposkvrně-
ní * před ním v lásce.

Podle svého svobodného rozhodnu-
tí nás předurčil, † abychom skrze Je-
žíše Krista * byli přijati za jeho syny,

ke chvále jeho božsky vznešené 
dobrotivosti, * kterou nám pro-
jevil svou lásku ve svém milova-
ném Synovi:

v něm máme vykoupení skrze jeho 
krev, * odpuštění hříchů.

Podle bohatství své milosti, † 
kterou nám tak štědře projevil * 
s veškerou moudrostí a rozum-
ností,

podle svého úradku * seznámil nás 
s tajemstvím své vůle,

že si totiž předsevzal, * až přijde 
plnost času,

obnovit v Kristu všechno, * co je na 
nebi a na zemi.

Sláva Otci i Synu * i Duchu sva-
tému,

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

 Krátké čtení Flp 1, 3-5a.7-8
Kdykoli na vás vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých mod-
litbách s radostí prosím za vás za všechny pro vaši účast v evangeliu. Je 
to jen správné, když o vás všech takto smýšlím. Vždyť vás nosím v srdci, 
protože vy všichni máte účast v milosti mi svěřené, když hájím a utvrzuji 
evangelium. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech vroucně toužím 
láskou Krista Ježíše.

Krátké responsoriumA

Blahoslavení, kdo slyší Boží Slovo * a zachová- vají je. Bla-

hoslavení. Přinášejí užitek v trpělivosti. A zachová- vají je.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Blahoslavení.



Velebí má duše Pána * a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli, 
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: * Hle, od této chvíle mě budou 
blahoslavit všechna pokolení, 

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; * jeho jméno je svaté 
a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

Prokázal sílu svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, 
mocné ~svrhl 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 otcům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky.
Sláva ~Otci i Synu * i Duchu svatému, 

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

Prosby
R Pane, zachraň svůj lid. Otče náš.

Závěrečná modlitba & požehnáníA
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 Kantikum Panny Marie AG 134
Ó světlo církve, učiteli pravdy, růže trpělivosti, perlo počestnosti, 
vodu moudrosti rozdával jsi zdarma, kazateli milosti, připoj nás k blaženým.

O
VI

lu-men Ecclé- si-æ, doctor ve-ri-tá- tis,

ro- sa pati-én ti-æ, e- bur casti- tá-tis, a- quam sapi-énti-æ

propinásti gra- tis. Prædi-cátor grá- ti-æ, nos iunge be-á- tis.


