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2 ZACHARIÁšOVO KANTIKUM

Zachariášovo kantikum – tonus Ia� � � � � � � �� �
� � �� �� � � � � � � � �

� �� �� �
Benedíctus Dóminus, Deus Israel, * quia 
visitávit et fecit redemptiónem plebis suæ

et eréxit cornu salútis nobis * in 
domo David púeri sui,

sicut locútus est per os sanctórum, * qui 
a sǽculo sunt, prophetárum eius,

salútem ex inimícis nostris * et de 
manu ómnium, qui odérunt nos;

ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testaménti 
sui sancti,

iusiurándum, quod iurávit ad Ab
raham patrem nostrum, * datúrum 
se nobis,

ut sine timóre, de manu inimicórum 
liberáti, * serviámus illi

in sanctitáte et iustítia coram ipso 
* ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocábe
ris: * præíbis enim ante fáciem Dómini 
paráre vias eius,

ad dandam sciéntiam salútis plebi 
eius * in remissiónem peccatórum 
eórum,

per víscera misericórdiæ Dei nostri, * 
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,

illumináre his, qui in ténebris et in 
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto, 
sicut erat in princípio, et nunc, et 
semper, * et in sǽcula sæculórum. 
Amen.

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

A vzbudil nám mocného spasitele 
* z rodu Davida, svého služebníka,

jak slíbil od pradávna * ústy svých sva-
tých proroků: 

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

Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu: 

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

abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel 

zbožně a spravedlivě sloužili * po 
všechny dny svého života.

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

a dal jeho lidu poznat spásu * v od
puštění hříchů

pro slitování a milosrdenství našeho 
Boha, * kterým nás navštívil Vycházející 
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.
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Zachariášovo kantikum – tonus IV E� � � � � � � �� � �� �� �� � � � � � � � �� �
Benedíctus Dóminus, Deus Israel, * quia 
visitávit et fecit redemptiónem plebis suæ

et eréxit cornu salútis nobis * in 
domo David púeri sui,

sicut locútus est per os sanctórum, * qui 
a sǽculo sunt, prophetárum eius,

salútem ex inimícis nostris * et de 
manu ómnium, qui odérunt nos;

ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testaménti 
sui sancti,

iusiurándum, quod iurávit ad Ab
raham patrem nostrum, * datúrum 
se nobis,

ut sine timóre, de manu inimicórum 
liberáti, * serviámus illi

in sanctitáte et iustítia coram ipso 
* ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocábe
ris: * præíbis enim ante fáciem Dómini 
paráre vias eius,

ad dandam sciéntiam salútis plebi 
eius * in remissiónem peccatórum 
eórum,

per víscera misericórdiæ Dei nostri, * 
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,

illumináre his, qui in ténebris et in 
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis..

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto, 
sicut erat in princípio, et nunc, et 
semper, * et in sǽcula sæculórum. 
Amen.

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

A vzbudil nám mocného spasitele 
* z rodu Davida, svého služebníka,

jak slíbil od pradávna * ústy svých sva-
tých proroků: 

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

Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu: 

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

abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel 

zbožně a spravedlivě sloužili * po 
všechny dny svého života.

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

a dal jeho lidu poznat spásu * v od
puštění hříchů

pro slitování a milosrdenství našeho 
Boha, * kterým nás navštívil Vycházející 
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.
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Zachariášovo kantikum – tonus VIIa

� � � � � � �
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Benedíctus Dóminus, Deus Israel, * 
quia visitávit et fecit redemptiónem 
plebis suæ

et eréxit cornu salútis nobis * in 
domo David púeri sui,

sicut locútus est per os sanctórum, * 
qui a sǽculo sunt, prophetárum eius,

salútem ex inimícis nostris * et de 
manu ómnium, qui odérunt nos;

ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testaménti 
sui sancti,

iusiurándum, quod iurávit ad Ab
raham patrem nostrum, * datúrum 
se nobis,

ut sine timóre, de manu inimicórum 
liberáti, * serviámus illi

in sanctitáte et iustítia coram ipso 
* ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocábe
ris: * præíbis enim ante fáciem Dómini 
paráre vias eius,

ad dandam sciéntiam salútis plebi 
eius * in remissiónem peccatórum 
eórum,

per víscera misericórdiæ Dei nostri, * 
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,

illumináre his, qui in ténebris et in 
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto, 
sicut erat in princípio, et nunc, et 
semper, * et in sǽcula sæculórum. 
Amen.

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

A vzbudil nám mocného spasitele 
* z rodu Davida, svého služebníka,

jak slíbil od pradávna * ústy svých sva-
tých proroků: 

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

Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu: 

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

abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel 

zbožně a spravedlivě sloužili * po 
všechny dny svého života.

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

a dal jeho lidu poznat spásu * v od
puštění hříchů

pro slitování a milosrdenství našeho 
Boha, * kterým nás navštívil Vycházející 
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.
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Zachariášovo kantikum – tonus VIII G
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Benedíctus Dóminus, Deus Israel, * quia 
visitávit et fecit redemptiónem plebis suæ

et eréxit cornu salútis nobis * in 
domo David púeri sui,

sicut locútus est per os sanctórum, * qui 
a sǽculo sunt, prophetárum eius,

salútem ex inimícis nostris * et de 
manu ómnium, qui odérunt nos;

ad faciéndam misericórdiam cum pá
tribus nostris * et memorári testaménti 
sui sancti,

iusiurándum, quod iurávit ad Ab
raham patrem nostrum, * datúrum 
se nobis,

ut sine timóre, de manu inimicórum 
liberáti, * serviámus illi

in sanctitáte et iustítia coram ipso 
* ómnibus diébus nostris.

Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocábe
ris: * præíbis enim ante fáciem Dómini 
paráre vias eius,

ad dandam sciéntiam salútis plebi 
eius * in remissiónem peccatórum 
eórum,

per víscera misericórdiæ Dei nostri, * 
in quibus visitávit nos Oriens ex alto,

illumináre his, qui in ténebris et in 
umbra mortis sedent, * ad dirigén
dos pedes nostros in viam pacis.

Glória ~Patri, et Fílio, * et Spirítui San-
cto, 

sicut erat in princípio, et nunc, et 
semper, * et in sǽcula sæculórum. 
Amen.

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

A vzbudil nám mocného spasitele 
* z rodu Davida, svého služebníka,

jak slíbil ~od pradávna * ústy svých 
svatých proroků: 

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

Slitoval se nad našimi otci * a rozpome
nul se na svou svatou smlouvu: 

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

abychom mu beze strachu * a vysvobo
zeni z rukou nepřátel 

zbožně a spravedlivě sloužili * po 
všechny dny svého života.

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

a dal jeho lidu poznat spásu * v od
puštění hříchů

pro slitování a milosrdenství našeho 
Boha, * kterým nás navštívil Vycházející 
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.



6 SPOLEČNé NÁPěVy

DOBA ADVENTNÍ I
Až do 16. prosince

SPOLEČNÉ NÁPĚVY
Hymnus

V ox clara ecce íntonat, obscúra quæque íncrepat:

procul fugéntur sómni-a; ab æthre Christus prómicat. A-men.

Hymnus – česky

2. Mens iam resúrgat tórpida 
quæ sorde exstat sáucia; 
sidus refúlget iam novum, 
ut tollat omne nóxium.

3. E sursum Agnus míttitur 
laxáre gratis débitum; 
omnes pro indulgéntia 
vocem demus cum lácrimis,

4. Secúndo ut cum fúlserit 
mundúmque horror cínxerit, 
non pro reátu púniat, 
sed nos pius tunc prótegat.

Δ. Summo Parénti glória 
Natóque sit victória, 
et Flámini laus débita 
per sæculórum sǽcula. Amen.

2. Prober se duše z mrákoty,  
než tě kal hříchů zatopí.  
Už nová hvězda vysvitla,  
jež vyvede svět z moci zla. 

3. Beránek je k nám posílán  
za naše hříchy splatit daň.  
Úpěnlivými prosbami  
jej prosme o slitování. 

4. Až jako blesk se vrátí zpět  
a v pouta hrůzy sevře svět,  
ať netrestá nás podle vin,  
je nám však Otcem laskavým. 

Δ. Ať slávou se Bůh Otec skví,  
buď jeho Synu vítězství.  
Nechť chvála Duchu, plameni,  
Po všechny věky všude zní. Amen.
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Krátké responsorium – neděle

Krátké responsorium – ferie

Kriste, Synu živého Boha, * smi-luj se nad námi. Kriste.

Při svém příchodu na svět. Smi-luj se.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.

Nad tebou, Jeru-zaléme, * za-září Pán. Nad tebou.

A jeho sláva se ukáže v tobě. Za-září Pán.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Nad tebou.
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DOBA ADVENTNÍ II
Po 16. prosinci

SPOLEČNÉ NÁPĚVY
Hymnus

M agnis prophétæ vócibus veníre Christum núnti-ant,

lætæ salútis prǽvi-a, qua nos redémit, gráti-a. A-men.

Hymnus – česky

2. Hinc mane nostrum prómicat 
et corda læta exǽstuant, 
cum vox fidélis pérsonat 
prænuntiátrix glóriæ.

3. Advéntus hic primus fuit, 
puníre quo non sǽculum 
venit, sed ulcus térgere, 
salvándo quod períerat.

4. At nos secúndus prǽmonet 
adésse Christum iánuis, 
sanctis corónas réddere 
cælíque regna pándere.

5. Ætérna lux promíttitur 
sidúsque salvans prómitur; 
iam nos iubar præfúlgidum 
ad ius vocat cæléstium.

6. Te, Christe, solum quǽrimus 
vidére, sicut es Deus, 
ut perpes hæc sit vísio 
perénne laudis cánticum. Amen.

2 Teď proniká tě jasem svým  
Božího Ducha plodný stín,  
bys mohla Krista v sobě nést,  
Syna, jenž Otci roven jest. 

3. Tys brána k chrámu svatému,  
zavřená provždy každému,  
její práh překročiti smí  
Pán všeho tvorstva jediný. 
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Krátké responsorium – neděle

Krátké responsorium – ferie

Krátké responsorium – 24. prosince

Kriste, Synu živého Boha, * smi-luj se nad námi. Kriste.

Při svém příchodu na svět. Smi-luj se.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.

Nad tebou, Jeru-zaléme, * za-září Pán. Nad tebou.

A jeho sláva se ukáže v tobě. Za-září Pán.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Nad tebou.

Zítřejšího dne * bude zahlazen hřích země. Zítřejšího dne.

Spasitel světa bude nad námi vládnout. Bude.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Zítřejšího dne.

4. On před jitřenkou zrozený,  
proroky předpověděný,  
od Gabriela zvěstován  
sestoupil z nebe na zem k nám. 

5. Ať radují se andělé,  
ať lidstvo plesá vesele:  
V pokoře z nebe přichází  
vytrhnout padlé ze zkázy.

Δ. Laskavý Vládce, Ježíši,  
buď s Otcem ti čest nejvyšší,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky v každý čas. Amen.

Sláva Otci viz výše.



10 SPOLEČNé NÁPěVy

DOBA VÁNOČNÍ I
Až do slavnosti Zjevení Páně

SPOLEČNÉ NÁPĚVY
Hymnus

A solis ortus cárdi-ne adúsque terræ límitem

Christum caná-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 pérderet quod cóndi-dit.

3. Clausæ paréntis ví-sce-ra cæléstis intrat gráti-a;

venter pu-éllæ báiu-lat secréta quæ non nóve-rat.

4. Domus 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-ánnes sénse-rat.

6. Feno iacére pértu-lit, præsépe non abhórru-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-stóri-bus pastor, cre-átor ómni-um.

Dx. Iesu, tibi sit gló-ri-a, qui natus es de Vírgine,

cum Pa-tre et almo Spí-ri-tu, in sempitérna sǽcu-la. A-men.

 →
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Krátké responsorium

Pán dal poznat. * Ale-luja, aleluja. Pán dal poznat.

Dílo své spásy. Ale-luja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Pán dal poznat.

A solis ortus cárdi-ne adúsque terræ límitem

Christum caná-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 pérderet quod cóndi-dit.

3. Clausæ paréntis ví-sce-ra cæléstis intrat gráti-a;

venter pu-éllæ báiu-lat secréta quæ non nóve-rat.

4. Domus 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-ánnes sénse-rat.

6. Feno iacére pértu-lit, præsépe non abhórru-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-stóri-bus pastor, cre-átor ómni-um.

Dx. Iesu, tibi sit gló-ri-a, qui natus es de Vírgine,

cum Pa-tre et almo Spí-ri-tu, in sempitérna sǽcu-la. A-men.
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Krátké responsorium

Kriste, Synu živého Boha, * smi-luj se nad námi. Kriste.

Tys byl poddán Mari-i a Josefovi. Smi-luj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.

Neděle v oktávu Narození Páně
SVATÉ RODINY

Hymnus

C hriste, splendor Patris, De-i mater Virgo,

Ioseph, tam sacrórum pígnorum servá- tor. A-men.

2. Nitet vestra domus 
flóribus virtútum, 
unde gratiárum 
fons prománat ipse.

3. Angeli stupéntes 
Natum Dei cernunt 
servi forma indútum 
servis famulántem.

4. Imus præes, Ioseph, 
humilísque iubes; 
iubes et María 
et utríque servis.

5. Cunctis præstant aulis 
hæc egéna sæpta, 
salus unde cœpit 
géneris humáni.

6. Iesu, Mater, Ioseph, 
mansiónis vestræ 
nostras date sedes 
donis frui sanctis.

7. Tibi laudes, Christe, 
spem qui nobis præbes, 
tuos per paréntes 
cæli adíre domum. Amen.
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1. ledna
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Hymnus

F it porta Christi pérvi-a omni reférta gráti-a,

transítque rex, et pérma-net clausa, ut fu-it, per sǽcu-la. A-men

2. Summi Paréntis Fílius 
procéssit aula Vírginis, 
sponsus, redémptor, cónditor 
suæ gigas Ecclésiæ:

3. Honor matris et gáudium, 
imménsa spes credéntium, 
lapis de monte véniens 
mundúmque replens grátia.

4. Exsúltet omnis ánima, 
quod nunc salvátor géntium 
advénit mundi Dóminus 
redímere quos cóndidit.

Δ. Christo sit omnis glória, 
quem Pater Deum génuit, 
quem Virgo mater édidit 
fecúnda Sancto Spíritu. Amen.

Krátké responsorium

Pán dal poznat. * Ale-luja, aleluja. Pán dal poznat.

Dílo své spásy. Ale-luja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Pán dal poznat.
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DOBA VÁNOČNÍ II
Od slavnosti Zjevení Páně

SPOLEČNÉ NÁPĚVY
Hymnus

Q uicúmque Christum quǽ-ri-tis, óculos in altum tóllite:

illic licé-bit víse-re signum perénnis glóri-æ. A-men.

Krátké responsorium

Králové všichni * budou se mu klanět. Králové.

Národy všechny pokorně mu sloužit. Budou se mu klanět.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Králové.

2. Hæc stella, quæ solis rotam 
vincit decóre ac lúmine, 
venísse terris núntiat 
cum carne terréstri Deum.

3. En, Pérsici ex orbis sinu, 
sol unde sumit iánuam, 
cernunt períti intérpretes 
regále vexíllum magi.

4. «Quis iste tantus – ínquiunt – 
regnátor astris ímperans, 
quem sic tremunt cæléstia, 
cui lux et æthra insérviunt?

5. Illústre quiddam cérnimus 
quod nésciat finem pati, 
sublíme, celsum, intérminum, 
antíquius cælo et chao.

6. Hic ille rex est géntium 
populíque rex Iudáici, 
promíssus Abrahæ patri 
eiúsque in ævum sémini».

Δ. Iesu, tibi sit glória, 
qui te revélas géntibus, 
cum Patre et almo Spíritu, 
in sempitérna sǽcula. Amen.
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KŘTU PÁNĚ
Hymnus

I esus refúlsit ómni-um pi-us redémptor génti-um;

totum genus fi-dé-li-um laudis celébret cánti-cum. A-men.

Krátké responsorium

Kriste, Synu živého Boha, * smi-luj se nad námi. Kriste.

Ty ses dnes zjevil. Smi-luj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.

2. Denis ter ævi círculis 
iam parte vivens córporis, 
lympham petit baptísmatis 
cunctis carens contágiis.

3. Felix Ioánnes mérgere 
illum treméscit flúmine, 
potest suo qui sánguine 
peccáta mundi térgere.

4. Vox ergo Prolem de polis 
testátur excélsi Patris, 
fluítque virtus Spíritus 
sancti datrix charísmatis.

5. Nos, Christe, voce súpplici 
precámur, omnes prótege, 
ac mente fac nitéscere 
tibíque mundos vívere.

Δ. O Christe, vita, véritas, 
tibi sit omnis glória, 
quem Patris atque Spíritus 
splendor revélat cǽlitus. Amen.



16 SPOLEČNé NÁPěVy – NEDěLE

DOBA POSTNÍ I
Až do Květné neděle

SPOLEČNÉ NÁPĚVY – NEDĚLE
Hymnus

P recémur omnes cérnu-i, cla- mémus atque sínguli,

plorémus ante iúdicem, flectámus i- ram víndicem:

2. Nostris ma-lis offéndimus tu- am, De-us, cle-ménti-am;

effúnde nobis désuper, remíssor, in-dulgénti-am.

3. Meménto quod sumus tu-i, li- cet cadúci, plásmatis;

ne des honórem nóminis tu-i, precá- mur, álteri.

4. Laxa malum quod fé-cimus, au- ge bonum quod póscimus,

placére quo tandem tibi possímus hic et pérpetim.

Dx. Præsta, be-á-ta Trí-nitas, con-céde, simplex Unitas,

ut fructu-ósa sint tu-is hæc parcitá- tis mú-nera. A-men.



DOBA POSTNÍ I 17

Krátké responsorium

Kriste, Synu živého Boha, * smi-luj se nad námi. Kriste.

Tys byl rozdrcen pro naše viny. Smi-luj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.



18 SPOLEČNé NÁPěVy – FERIE

SPOLEČNÉ NÁPĚVY – FERIE
Hymnus

I am, Christe, sol iustí-ti-æ, men-tis dehíscant ténebræ,

virtútum ut lux réde-at, terris di-em cum ré-paras.

2. Dans tempus acceptá-bile et pǽnitens cor tríbu-e,

convértat ut benígnitas quos longa suf-fert pí-etas.

3. Quiddámque pæni-ténti-æ da ferre, quo fit démpti-o,

maióre tu-o múnere, culpárum quamvis grándi-um.

4. Di-es venit, di-es tu-a, per quam reflórent ómni-a;

lætémur in hac ut tu-æ per hanc redú- cti grá-ti-æ.

Dx. Te rerum u-nivérsitas, cle- mens, adóret, Trínitas,

et nos novi per véni-am novum caná- mus cánticum. A-men.



DOBA POSTNÍ I 19

Krátké responsorium

On mě zachraňuje * z te-nat lovců. On mě.

Před slovem které zkázu přináší. Z te-nat lovců.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. On mě.
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DOBA POSTNÍ II – SVATÝ TÝDEN

SPOLEČNÉ NÁPĚVY
Hymnus

Pokud se ranní chvály spojují s modlitbou se čtením,  
je možné použít hymnus z modlitby se čtením:

P ange, lingua, glori-ó-si prœ́li-um certámi- nis,

et su- per cru-cis tro- pǽ-o dic tri- úmphum nóbilem,

quáli- ter re-démptor orbis immo-lá- tus vícerit.

2. De paréntis protoplá-sti fraude factor cóndo- lens,

quando pomi noxi- ális morte mor-su córru-it,

ipse lignum tunc no- távit, damna li- gni ut sólveret.

3. Hoc opus no-stræ salú-tis ordo depo-pósce- rat,

multi- fórmis perdi- tóris arte ut ar-tem fálleret,

et me-délam ferret inde, ho-stis un-de lǽserat.

4. Quando venit ergo sa-cri ple-nitúdo témpo- ris,

missus est ab arce Patris Na-tus, or-bis cónditor,

atque ventre virgi- náli carne fa- ctus pródi-it.

5. Lustra sex qui iam perá-cta tempus implens córpo- ris,

se vo- lénte, natus ad hoc, passi- ó- ni déditus,

agnus in cru-cis le- vátur immo-lán-dus stípite.

Dx. Æqua Patri Fi-li-ó-que, ínclito Pa-rácli- to,

sempi- térna sit be- átæ Tri-ni-tá- ti glóri-a,

cuius alma nos re- démit atque ser-vat gráti-a. A-men.

 →
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P ange, lingua, glori-ó-si prœ́li-um certámi- nis,

et su- per cru-cis tro- pǽ-o dic tri- úmphum nóbilem,

quáli- ter re-démptor orbis immo-lá- tus vícerit.

2. De paréntis protoplá-sti fraude factor cóndo- lens,

quando pomi noxi- ális morte mor-su córru-it,

ipse lignum tunc no- távit, damna li- gni ut sólveret.

3. Hoc opus no-stræ salú-tis ordo depo-pósce- rat,

multi- fórmis perdi- tóris arte ut ar-tem fálleret,

et me-délam ferret inde, ho-stis un-de lǽserat.

4. Quando venit ergo sa-cri ple-nitúdo témpo- ris,

missus est ab arce Patris Na-tus, or-bis cónditor,

atque ventre virgi- náli carne fa- ctus pródi-it.

5. Lustra sex qui iam perá-cta tempus implens córpo- ris,

se vo- lénte, natus ad hoc, passi- ó- ni déditus,

agnus in cru-cis le- vátur immo-lán-dus stípite.

Dx. Æqua Patri Fi-li-ó-que, ínclito Pa-rácli- to,

sempi- térna sit be- átæ Tri-ni-tá- ti glóri-a,

cuius alma nos re- démit atque ser-vat gráti-a. A-men.
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Jinak se použije hymnus pro ranní chvály:

E n acétum, fel, arúndo, spu-ta, clavi, lánce- a;

mite corpus perfo- rátur, sanguis, un-da próflu-it;

terra, pontus, astra, mundus quo la-ván-tur flúmine!

2. Crux fidé-lis, inter omnes arbor una nóbi- lis!

Nulla talem silva profert flo-re, fron-de, gérmine.

Dulce lignum, dulci clavo dulce pon-dus sústinens!

3. Flecte ramos, arbor alta, tensa laxa vísce- ra,

et ri- gor lentéscat ille quem de-dit na- tívitas,

ut su-pérni membra regis mi-ti ten-das stípite.

4. Sola digna tu fu- í-sti ferre sæcli préti- um,

atque portum præpa- ráre nauta mun-do náufrago,

quem sa-cer cru-or pe- rúnxit fu-sus A-gni córpore.

Dx. Æqua Patri Fi-li-ó-que, ínclito Pa-rácli- to,

sempi- térna sit be- átæ Tri-ni-tá- ti glóri-a,

cuius alma nos re- démit atque ser-vat gráti-a. A-men.

 →
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E n acétum, fel, arúndo, spu-ta, clavi, lánce- a;

mite corpus perfo- rátur, sanguis, un-da próflu-it;

terra, pontus, astra, mundus quo la-ván-tur flúmine!

2. Crux fidé-lis, inter omnes arbor una nóbi- lis!

Nulla talem silva profert flo-re, fron-de, gérmine.

Dulce lignum, dulci clavo dulce pon-dus sústinens!

3. Flecte ramos, arbor alta, tensa laxa vísce- ra,

et ri- gor lentéscat ille quem de-dit na- tívitas,

ut su-pérni membra regis mi-ti ten-das stípite.

4. Sola digna tu fu- í-sti ferre sæcli préti- um,

atque portum præpa- ráre nauta mun-do náufrago,

quem sa-cer cru-or pe- rúnxit fu-sus A-gni córpore.

Dx. Æqua Patri Fi-li-ó-que, ínclito Pa-rácli- to,

sempi- térna sit be- átæ Tri-ni-tá- ti glóri-a,

cuius alma nos re- démit atque ser-vat gráti-a. A-men.

Krátké responsorium

Vykoupil jsi nás, Pane, * svou krví. Vykoupil.

Z každého kmene, jazyka, lidu i národa. Svou krví.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Vykoupil.
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DOBA VELIKONOČNÍ I
Až do Nanebevstoupení Páně

SPOLEČNÉ NÁPĚVY – OKTÁV A NEDĚLE
Hymnus

A uróra lucis rútilat, cælum resúltat láudibus,

mundus exsúltans iúbi-lat, gemens infér-nus úlulat,

2. Cum rex ille fortíssimus, mortis confráctis víribus,

pede concúlcans tárta-ra solvit caté-na míseros.

3. Ille, quem clausum lápide mi-les custódit ácriter,

tri-úmphans pompa nóbi-li victor surgit de fúnere.

4. Inférni iam gemí-tibus so-lútis et do-lóribus,

qui-a sur-réxit Dómi-nus respléndens cla-mat ángelus.

5. Esto perénne méntibus paschále, Iesu, gáudi-um,

et nos re-nátos grá-ti-æ tu- is tri-úmphis ággrega.

Dx. Iesu, tibi sit glóri-a, qui morte victa prǽnites,

cum Patre et almo Spí-ri-tu, in sempitér-na sǽcula. A-men.

 →
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A uróra lucis rútilat, cælum resúltat láudibus,

mundus exsúltans iúbi-lat, gemens infér-nus úlulat,

2. Cum rex ille fortíssimus, mortis confráctis víribus,

pede concúlcans tárta-ra solvit caté-na míseros.

3. Ille, quem clausum lápide mi-les custódit ácriter,

tri-úmphans pompa nóbi-li victor surgit de fúnere.

4. Inférni iam gemí-tibus so-lútis et do-lóribus,

qui-a sur-réxit Dómi-nus respléndens cla-mat ángelus.

5. Esto perénne méntibus paschále, Iesu, gáudi-um,

et nos re-nátos grá-ti-æ tu- is tri-úmphis ággrega.

Dx. Iesu, tibi sit glóri-a, qui morte victa prǽnites,

cum Patre et almo Spí-ri-tu, in sempitér-na sǽcula. A-men.

Krátké responsorium
V oktávu se místo krátkého responsoria zpívá verš:

Po velikonočním oktávu:

Hæc di- es, quam fecit Dó- minus: exsulté-

mus, et læ-té- mur in e- a.

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. * Ale-luja, alelu-

ja. Kriste. Ty, který jsi vstal z mrtvých. Ale-luja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.
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SPOLEČNÉ NÁPĚVY – FERIE
Hymnus

C horus novæ Ierúsalem hymni novam dulcédinem

promat, co-lens cum sóbri- is paschá-le fe- stum gáudi-is. A-men.

Krátké responsorium

Pán vstal z hrobu. * Ale-luja, aleluja. Pán vstal.

Ten, který pro nás visel na kříži. Ale-luja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Pán vstal.

2. Quo Christus invíctus leo, 
dracóne surgens óbruto, 
dum voce viva pérsonat, 
a morte functos éxcitat.

3. Quam devorárat ímprobus, 
prædam refúndit tártarus; 
captivitáte líbera 
Iesum sequúntur ágmina.

4. Triúmphat ille spléndide 
et dignus amplitúdine, 
soli políque pátriam 
unam facit rem públicam.

5. Ipsum canéndo súpplices 
Regem precémur mílites, 
ut in suo claríssimo 
nos órdinet palátio.

6. Esto perénne méntibus 
paschále, Iesu, gáudium 
et nos renátos grátiæ 
tuis triúmphis ággrega.

∆. Iesu, tibi sit glória, 
qui morte victa prǽnites, 
cum Patre et almo Spíritu, 
in sempitérna sǽcula. Amen.
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O ptá- tus vo-tis ómni-um sacrátus illú-xit di-es,

quo Christus, mundi spes, De-us, conscéndit cæ-los ár-du-os.

2. Magni tri- úmphum prœ́li-i, mundi perémpto príncipe,

Patris præséntans vúltibus victrí-cis carnis gló- ri-am.

3. In nu- be fertur lúcida et spem facit cre-déntibus,

iam paradísum ré-serans quem pro-toplá-sti cláu-serant.

4. O gran-de cunctis gáudi-um, quod partus nostræ Vírginis,

post sputa, flagra, post crucem patérnæ se-di iún-gitur.

5. Agá- mus ergo gráti-as nostræ salú-tis víndici,

nostrum quod corpus vé-xerit sublí-me ad cæ-li ré- gi-am.

6. Sit no- bis cum cæ- léstibus commúne manens gáudi-um:

illis, quod semet óbtulit, nobis, quod se non áb-stulit.

Dx. Nunc, Chri- ste, scandens ǽthera ad te cor nostrum sú-bleva,

tu-um Patrísque Spí-ritum emíttens no-bis cǽ- litus. A-men.

DOBA VELIKONOČNÍ II
Od Nanebevstoupení Páně (včetně) do Seslání Ducha svatého (mimo).

SPOLEČNÉ NÁPĚVY
Hymnus

 →
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O ptá- tus vo-tis ómni-um sacrátus illú-xit di-es,

quo Christus, mundi spes, De-us, conscéndit cæ-los ár-du-os.

2. Magni tri- úmphum prœ́li-i, mundi perémpto príncipe,

Patris præséntans vúltibus victrí-cis carnis gló- ri-am.

3. In nu- be fertur lúcida et spem facit cre-déntibus,

iam paradísum ré-serans quem pro-toplá-sti cláu-serant.

4. O gran-de cunctis gáudi-um, quod partus nostræ Vírginis,

post sputa, flagra, post crucem patérnæ se-di iún-gitur.

5. Agá- mus ergo gráti-as nostræ salú-tis víndici,

nostrum quod corpus vé-xerit sublí-me ad cæ-li ré- gi-am.

6. Sit no- bis cum cæ- léstibus commúne manens gáudi-um:

illis, quod semet óbtulit, nobis, quod se non áb-stulit.

Dx. Nunc, Chri- ste, scandens ǽthera ad te cor nostrum sú-bleva,

tu-um Patrísque Spí-ritum emíttens no-bis cǽ- litus. A-men.

Krátké responsorium – neděle

Krátké responsorium – ferie
Slavnost Nanebevstoupení Páně má vlastní

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. * Ale-luja, alelu-

ja. Kriste. Ty, který jsi vstal z mrtvých. Ale-luja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.

Pán vstal z hrobu. * Ale-luja, aleluja. Pán vstal.

Ten, který pro nás visel na kříži. Ale-luja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Pán vstal.
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SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Hymnus

B e-á-ta nobis gáu-di-a anni redú-xit ór-bi-ta,

cum Spíritus Pará- clitus effúlsit in di- scípulos.

2. Ignis vibránte lú- mine linguæ figú-ram dé- tu-lit,

verbis ut essent pró- flu-i et cari-tá-te férvidi.

3. Linguis loquúntur ómni-um; turbæ pavent gentí- li-um,

musto madére dé- putant, quos Spíri-tus re- pléverat.

4. Patrá-ta sunt hæc mý- stice Paschæ perá-cto témpo-re,

sacro di-érum nú- mero, quo lege fit re- míssi-o.

5. Te nunc, De-us pi-ís-sime, vultu precá-mur cér-nu-o:

illápsa nobis cǽ- litus largíre do-na, o Spíri-tus.

6. Dudum sacráta pé- ctora tu-a replé-sti grá- ti-a;

dimítte nunc peccá- mina et da qui-é-ta témpora.

Dx. Per te sci-ámus da Patrem noscá-mus atque Fí- li-um,

te utri-úsque Spí- ritum credámus omni témpore. A-men.

 →
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B e-á-ta nobis gáu-di-a anni redú-xit ór-bi-ta,

cum Spíritus Pará- clitus effúlsit in di- scípulos.

2. Ignis vibránte lú- mine linguæ figú-ram dé- tu-lit,

verbis ut essent pró- flu-i et cari-tá-te férvidi.

3. Linguis loquúntur ómni-um; turbæ pavent gentí- li-um,

musto madére dé- putant, quos Spíri-tus re- pléverat.

4. Patrá-ta sunt hæc mý- stice Paschæ perá-cto témpo-re,

sacro di-érum nú- mero, quo lege fit re- míssi-o.

5. Te nunc, De-us pi-ís-sime, vultu precá-mur cér-nu-o:

illápsa nobis cǽ- litus largíre do-na, o Spíri-tus.

6. Dudum sacráta pé- ctora tu-a replé-sti grá- ti-a;

dimítte nunc peccá- mina et da qui-é-ta témpora.

Dx. Per te sci-ámus da Patrem noscá-mus atque Fí- li-um,

te utri-úsque Spí- ritum credámus omni témpore. A-men.

Krátké responsorium

Všichni byli naplněni Duchem svatým. * Ale-luja, aleluja.

Všichni. A začali mluvit cizími jazyky. Ale-luja, aleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Všichni.
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BĚHEM ROKU

NEDĚLE LICHÉHO TÝDNE
Hymnus

Æ -térne rerum cóndi-tor, noctem di-émque qui re-gis,

et témporum das témpora ut álleves fastí-di-um,

2. Præco di-é-i iam sonat, noctis profúndæ pér-vi-gil,

noctúrna lux vi-ántibus a nocte no- ctem sé-gre-gans.

3. Hoc exci-tátus lúci-fer solvit polum calí- gi-ne;

hoc omnis errónum chorus vi-as nocén-di dé-se-rit.

4. Hoc nauta vires cólligit pontíque mitéscunt fre-ta;

hoc, ipse Petra Ecclési-æ, canénte, cul-pam dí-lu-it.

5. Iesu, la-bántes réspice et nos vidéndo cór- ri-ge;

si réspicis, lapsus cadunt fletúque cul-pa sólvi-tur.

6. Tu, lux, re-fúlge sénsibus mentísque somnum dí- scu-te;

te nostra vox primum sonet et vota sol-vámus ti-bi.

Dx. Sit, Christe, rex pi-íssime, tibi Patríque gló- ri-a

cum Spíritu Parácli-to, in sempitér-na sǽcu-la. A-men.

 →
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Æ -térne rerum cóndi-tor, noctem di-émque qui re-gis,

et témporum das témpora ut álleves fastí-di-um,

2. Præco di-é-i iam sonat, noctis profúndæ pér-vi-gil,

noctúrna lux vi-ántibus a nocte no- ctem sé-gre-gans.

3. Hoc exci-tátus lúci-fer solvit polum calí- gi-ne;

hoc omnis errónum chorus vi-as nocén-di dé-se-rit.

4. Hoc nauta vires cólligit pontíque mitéscunt fre-ta;

hoc, ipse Petra Ecclési-æ, canénte, cul-pam dí-lu-it.

5. Iesu, la-bántes réspice et nos vidéndo cór- ri-ge;

si réspicis, lapsus cadunt fletúque cul-pa sólvi-tur.

6. Tu, lux, re-fúlge sénsibus mentísque somnum dí- scu-te;

te nostra vox primum sonet et vota sol-vámus ti-bi.

Dx. Sit, Christe, rex pi-íssime, tibi Patríque gló- ri-a

cum Spíritu Parácli-to, in sempitér-na sǽcu-la. A-men.

Krátké responsorium

Antifona k Zachariášovu kantiku z příslušné neděle, str. ??? a násl.

Kriste, Synu živého Boha, * smi-luj se nad námi. Kriste.

Ty sedíš po pravici Otce. Smi-luj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Kriste.

PONDĚLÍ LICHÉHO TÝDNE
Hymnus

O tcovy slávy výblesku, ze světla světlo proudící,

zář světla jsi, zdroj paprsků a den dny osvěcující. A-men.



BěHEM ROKU 33

Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 141
Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, protože nás navštívil a vykoupil. (Lk 1, 68)

2. Ty slunce světla pravého,  
přijď s tváří jasem planoucí  
a oheň Ducha svatého  
nám zvlažnělým vlej do srdcí. 

3. Teď prosme Otce v písních svých,  
Otce přemocné milosti,  
jej, Otce slávy v nebesích:  
zbav nás vší nepočestnosti. 

4. Jen k pracím pořádným nás měj,  
ztup zuby závistivému,  
všem správným činům požehnej,  
neštěstí obrať k dobrému. 

5. Ovládej mysl a veď ji,  
ať čistotou se tělo skví,  
ať víra plane mocněji  
netknuta jedem bludařství. 

6. Náš pokrm ať je Boží Syn  
a víra buď nám nápojem,  
vínem Ducha vždy střízlivým  
se občerstvujme v srdci svém. 

7. Kéž dnešek šťastně proběhne:  
Ať stud se jitrem zardívá,  
ať víra žhne jak poledne  
a soumrak v mysl nesplývá. 

8. Jitřenka k nám jde s úsvitem:  
S ní přijdi v jasu záplavě  
k nám, Synu, celý v Otci svém,  
a Otče, celý ve Slově. Amen.

B
IVE

enedíctus Dóminus De-us Isra-ël, qui-a visitá-vit et liberávit

nos.

Veleben bud’ Pán * od věků na věky. Veleben.

On velké divy učinil, on sám. Od věků.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Veleben.
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2. Žár slunce bledne před tebou,  
pro nás vždy živý Kriste náš;  
jdem k tobě s písní prosebnou,  
toužíme patřit na tvou tvář. 

3. Otcovo Slovo, Moudrosti,  
v tobě se v řádu úžasném  
svět snoubí, jeho skvělostí  
jsme uchváceni v srdci svém. 

4. Nám, dětem světla, prosícím  
dej žitím kráčet bedlivě,  
by mluvil náš mrav, každý čin  
o mocné přízni Otcově. 

5. Kéž nepřestoupí naše rty  
než slova řeči upřímné,  
ať pravdu blahem útěchy  
v hlubinách nitra cítíme. 

∆. Laskavý Vládce, Ježíši,  
buď s Otcem ti čest nejvyšší,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky, v každý čas. Amen.

ÚTERÝ LICHÉHO TÝDNE
Hymnus

J iž nese světu jitřenka o šípech slunce milou zvěst,

v pestrý šat věci obléká a bývalý jim vrací lesk. A-men.

Krátké responsorium

Ty jsi můj Bůh * můj hrad kde se skryji. Ty jsi.

Pán je má skála, má tvrz a má spása. Můj hrad kde se skryji.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Ty jsi.
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Krátké responsorium

Nakloň mé srdce, Bože, * k svým při-kázáním. Nakloň.

Na cestě své mě životem obdař. K svým při-kázáním.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Nakloň.

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 175
Vzbudil nám Pán mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida. (Lk 1, 69)

E
VIIa

-réxit nobis Dóminus cornu sa-lútis in domo David pú- eri

su-i.

STŘEDA LICHÉHO TÝDNE
Hymnus

T my, mlhy, noci, soumraku, vše, co svět vrhá do zmatků: hle,

svítá, bledne nebes pláň – prchněte! Kristus kráčí k nám! A-men.

2. Tmy trhají se nad zemí  
slunečním šípem zraněny,  
věcem se barva vrací hned,  
když slunce na ně upře hled. 

3. Podobně se v nás temný stín  
i s duší, vědomou svých vin,  
když roztrhnou se mraky v ní,  
pod Boží vládou rozjasní. 

4. K tobě se, Kriste, hlásíme,  
a z duše čisté, upřímné  
na kolenou tě zkroušeni  
vzýváme svými písněmi. 

5. Buď našich smyslů stálá stráž,  
rozjasni celý život náš.  
Co skví se krásou falešnou,  
to omyj čistou září svou.

∆. Laskavý Vládce, Ježíši,  
buď s Otcem ti čest nejvyšší,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky, v každý čas. Amen.
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Nakloň mé srdce, Bože, * k svým při-kázáním. Nakloň.

Na cestě své mě životem obdař. K svým při-kázáním.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Nakloň.

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 197
Z rukou všech, kdo nás nenávidí vysvobodil nás Pán. (Srov. Lk 1, 71)

D
Ia

e manu ómni-um qui odérunt nos, liberávit nos Dóminus.

ČTVRTEK LICHÉHO TÝDNE
Hymnus

O hnivé slunce vychází. Nás jímá lítost, stud a žal:

když Boží světlo na nás zří, nikdo už nesmí hřešit dál. A-men.

2. Ať zaslepenost konečně  
ustoupí, neboť dlouhý čas  
k propasti z cesty bezpečné  
podvodným klamem vedla nás. 

3. To světlo ať dá jasný den  
a od všech vin nás očistí.  
Nemluvme nic leč pravdu jen  
a neosnujme žádných lstí. 

4. Ať proběhne náš dnešek tak,  
že nezhřeší rty prolhané,  
ni ruce, ani chtivý zrak,  
a tělo čisté zůstane. 

5. Ten, jenž vše vidí, z výše zří  
a každého dne přísně nám  
srdce i skutky prohlíží,  
od úsvitu až k nočním tmám. 

∆. Ať sláva Bohu Otci zní,  
i tobě, Synu jediný,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky, v každý čas. Amen.
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Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 219
Zbožně služme Pánu, vysvobodil nás z rukou nepřátel. (Srov. Lk 1, 74.75)

I
VIIa

n sanctitáte servi-ámus Dómino, et liberábit nos ab ini-mícis

nostris.

Ze srdce volám: * vyslyš mě, Pane. Ze srdce.

Poslušen budu tvých přikázání. Vyslyš mě, Pane.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Ze srdce.

PÁTEK LICHÉHO TÝDNE
Hymnus

N ebeská slávo odvěká, naděje blahá člověka,

ty, Synu Otcův jediný, nejčistší pannou zrozený. A-men.

2. Vzbuzeným podej ruku svou,  
ať vstanou s myslí střízlivou,  
jež chválou tvou ať vždycky zní  
a vzdává ti dík povinný. 

3. Hle, vyšlá jitřenka se skví,  
o světle nese poselství.  
Rozpadají se noční tmy,  
nás jasem nebe prožehni. 

4. Ten jas ať tkví nám ve hrudi  
a z ní tmy noci vypudí,  
by neustále během dne  
nám chránil srdce čistotné. 

5. Ať víra předně žádaná  
kořeny v hloubi srdce má,  
s ní ať se těší naděje,  
tím víc se láska zaskvěje.  →
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Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 243
Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. (Lk 1, 78)

P
VIIIG

er vísce-ra mi-sericórdi-æ De- i nostri, visitávit nos Ori-ens

ex alto.

Dej mi zrána * zakusit tvou milost. Dej mi.

Na cestě své mě životem obdař. Zakusit tvou milost.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Dej mi.

SOBOTA LICHÉHO TÝDNE
Hymnus

T vář nebe rdí se purpurem, do kraje proudí nový den,

světelné šípy letí výš, vše nečisté at’ zmizí již! A-men.

2. Ať přízrak tmy se odplíží,  
ať hříchy mysl netíží,  
ať vina, kterou na práh dne  
tmy vynesly, se rozpadne. 

3. Kéž ono ráno poslední  
 čekáme na ně zkroušeni –  
tak zaskvěje se nad námi,  
jak dnešní den zní chválami. →

∆. Laskavý Vládce, Ježíši,  
buď s Otcem ti čest nejvyšší,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky, v každý čas. Amen.
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∆. Ať sláva Bohu Otci zní,  
i tobě, Synu jediný,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky, v každý čas. Amen.

Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 268
Zazař, Pane, těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,  
a uveď naše kroky na cestu pokoje. (Srov. Lk 1, 79)

I
VIIIG

llúmina, Dó-mine, sedéntes in ténebris et umbra mortis, et

dírige pedes nostros in vi-am pacis.

Pane, k tobě volám: * ty jsi mé ú-točiště. Pane.

Ty jsi můj úděl v zemi živých. Ty jsi mé ú-točiště.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Pane.
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NEDĚLE SUDÉHO TÝDNE
Hymnus

E cce iam no-ctis tenu-átur umbra, lucis auró-ra rútilans corú-

scat; nísibus to-tis rogitémus omnes cunctipoténtem. 2. Ut De-

us, no-stri miserátus, omnem pellat angó-rem, tríbu-at salú-tem,

donet et no-bis pi-etáte pa-tris regna poló-rum. Dx. Præstet hoc

no-bis Dé-itas be-áta Patris ac Na-ti, paritérque Sancti Spíritus,

cu-ius résonat per omnem glóri-a mundum. A-men.

Krátké responsorium

Antifona k Zachariášovu kantiku z příslušné neděle, str. ??? a násl.

Slavíme tě, Pane, * vzýváme tvé jméno. Slavíme tě.

Hlásáme tvé divy. Vzýváme tvé jméno.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Slavíme tě.
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PONDĚLÍ SUDÉHO TÝDNE
Hymnus

T y dárce světla přejasný, k nám spolu s jasným úsvitem,

když rozpadly se noční tmy, přivádíš zpátky nový den. A-men.

Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 141
Požehnaný buď Pán, Bůh Izraele, protože nás navštívil a vykoupil. (Lk 1, 68)

2. Jitřenka světla třpytivá,  
ne ta, jež jako jedna z hvězd  
se vzácným svitem zaskvívá,  
o příchodu dne nesouc zvěst. 

3. Ty jasnější však nad slunce  
jsi samo světlo a den sám,  
jenž proniká nám do srdce  
až k nejskrytějším hlubinám. 

4. Ať cudná mysl odolá  
žádostem těla vzpurného,  
ať duch v nevině uchová  
svatý chrám těla čistého. 

∆. Laskavý Vládce, Ježíši,  
buď s Otcem ti čest nejvyšší,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky, v každý čas. Amen.

B
IVE

enedíctus Dóminus De-us Isra-ël, qui-a visitá-vit et liberávit

nos.

Jásejte vstříc Pánu, spravedliví, * zbožným sluší vrou- cí chvalo-

zpěv. Jásejte. Zazpívejte mu novou píseň. Zbožným.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Jásejte.
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2. Noc bledne už a odchází  
přede dnem, který blízko jest,  
s jitřenkou úsvit přichází,  
jenž šátkem zastřel světlo hvězd. 

3. Vstáváme z lůžka s radostí  
a za všechno ti děkujem,  
že slunce, vítěz nad nocí,  
přivádí k nám zas nový den. 

4. Vroucně tě, svatý, prosíme,  
ať v naše vášně, jejich vznět  
tělesná žádost nevnikne,  
nesvede mysl klamný svět. 

5. Ať nestrhne nás k hádkám hněv  
a břicho k požívačnosti,  
ať nebouří se chtíčem krev,  
nás neovládne lakomství. 

6. Ať v mysli ostražití jsme  
s tělem vždy neposkvrněným,  
ať s Kristem dnešek strávíme  
mu věrni celým srdcem svým. 

∆. To splň nám dobrý Otče náš,  
i ty, jenž rovné božství máš,  
i Duchu, který těšíš nás  
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.

ÚTERÝ SUDÉHO TÝDNE
Hymnus

P ůvodce světla věčného, celý jsi světlo a sám den,

jenž nezná temna žádného, podstatou svou jsi světlo jen. A-men.

Krátké responsorium

Slyš můj hlas, Pane, * s důvěrou spoléhám na tvé slovo. Slyš.

S úsvitem přicházím o pomoc prosím. S důvěrou.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Slyš.
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 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 175
Vzbudil nám Pán mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida. (Lk 1, 69)

E
VIIa

-réxit nobis Dóminus cornu sa-lútis in domo David pú- eri

su-i.

STŘEDA SUDÉHO TÝDNE
Hymnus

T vůrce oblohy plné hvězd, za noci světlo měsíční

a slunce k osvětlení dní obdařils řádem pevných cest. A-men.

2. Už rozpadly se noční tmy,  
na svět se zrodil nový den,  
duch novou silou naplněn  
zvedá se k práci pro bližní. 

3. Den navrácený vládě své  
vybízí všechny k chválám tvým  
a v duši s jitřním svítáním  
proniká světlo nebeské. 

4. Chraňme se proto před vším zlým:  
Ať duch se od zla odvrátí,  
ať lží se neposkvrní rty  
a život skutkem ničemným. 

5. Ze slunce proudí denní jas;  
kéž víra v nás jak oheň je,  
ať příslibem je naděje  
a láska s Kristem spojí nás. 

∆. To splň nám dobrý Otče náš,  
i ty, jenž rovné božství máš,  
i Duchu, který těšíš nás  
a vládneš, Bože, v každý čas. Amen.
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Krátké responsorium

Dobrořečit budu Pánu * v každé době. Dobrořečit.

Vždycky v mých ústech bude jeho chvála. V každé době.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Dobrořečit.

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 197
Z rukou všech, kdo nás nenávidí vysvobodil nás Pán. (Srov. Lk 1, 71)

D
Ia

e manu ómni-um qui odérunt nos, liberávit nos Dóminus.

ČTVRTEK SUDÉHO TÝDNE
Hymnus

U ž východ skví se hvězdou dne, vzývejme Boha pokorně,

aby nás všechny v dnešní den při práci chránil před vším zlem.

A-men.

2. Ať krotí jazyk uzdou svou,  
ať se dnes hádky neozvou,  
ať zacloní nám oči včas,  
by nepily jed klamných krás. 

3. Ať čistotou se tělo skví,  
pryč s každou domýšlivostí,  
ať zpupné tělo odzbrojí  
půst v jídle, střídmost v nápoji. 

4. Až pak se s uplynulým dnem  
na prahu noci ocitnem,  
kéž čisti odříkáním svým  
chválíme Boha s nadšením. 

∆. Ať sláva Bohu Otci zní,  
i tobě, Synu jediný,  
i Duchu, který těší nás,  
po všechny věky, v každý čas. Amen.
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Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 219
Zbožně služme Pánu, vysvobodil nás z rukou nepřátel. (Srov. Lk 1, 74.75)

I
VIIa

n sanctitáte servi-ámus Dómino, et liberábit nos ab ini-mícis

nostris.

Hned ráno, Pane, * o to-bě rozjímám. Hned ráno.

Nebot’ ty stal ses mým pomocníkem. O to-bě rozjímám.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Hned ráno.

PÁTEK SUDÉHO TÝDNE
Hymnus

N ebeské světlo, Bože náš, světlo jak zrní rozséváš

a mocná tvá dlaň otvírá nebe, jež Otec podpírá. A-men.

2. Úsvit už zastřel souhvězdí,  
červánky na nebi se rdí  
a v chladném ranním proudění  
se snáší rosa na zemi. 

3. Stín noci prchá od světla,  
tma z oblohy se sesmekla,  
jitřenka, Kristův předobraz,  
probouzí ze sna denní jas. 

4. Ó Bože, pravý dne všech dní,  
plameni světla jediný,  
jednotou nad vše mocný jsi,  
jediná moc jsi v Trojici. 

∆. Spasiteli, tě prosíme,  
když před tebou zde klečíme  
a Otce, Ducha svatého  
chválíme z nitra celého. Amen.
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Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 243
Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti. (Lk 1, 78)

P
VIIIG

er vísce-ra mi-sericórdi-æ De- i nostri, visitávit nos Ori-ens

ex alto.

O pomoc volám k Bohu, Nejvyššímu, * protože mi prokazu- je

dobro. O pomoc. At’ z nebe shlédne a pomůže mi.

Protože. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. O pomoc.

SOBOTA SUDÉHO TÝDNE
Hymnus

K dyž vrátilo se světlo dne, at’ vděčným hlasem, radostně

z nás každý chválu Bohu vzdá, Kristovu milost vyznává. A-men.

2. Vždyť Tvůrce světa spolu s ním  
dal světlo dnům a nocím stín,  
a ustanovil pevný řád,  
kterého musí vždycky dbát. 

3. Světlo svých věrných, pravý dni,  
jenž nepodléháš vládě tmy,  
tvůj zrod noc nezadržela,  
neboť tvé světlo věčně plá. 

∆. Dej, Otče, jenž jsi nezrozen,  
ať prožijeme tento den  
k radosti Krista našeho  
a plni Ducha svatého. Amen.
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Krátké responsorium

 Antifona k Zachariášovu kantiku AG 268
Zazař, Pane, těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,  
a uveď naše kroky na cestu pokoje. (Srov. Lk 1, 79)

I
VIIIG

llúmina, Dó-mine, sedéntes in ténebris et umbra mortis, et

dírige pedes nostros in vi-am pacis.

At’ zajásají moje rty, * až tobě budu hrát a zpívat. At’ zajásají.

At’ i můj jazyk celý den velebí tvoji spravedlnost. Až tobě.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. At’ zajásají.
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