VIGILIE1

8. srpna

SV. OTCE DOMINIKA
VIGILIE
Hymnus

 
    
       
N ovus athléta Dómi- ni collau  dé- tur Domı́nicus,
   
   
    
qui rem confórmat nó- mini, vir fac-tus e-vangé-li-cus.

                
2. Consérvans sine mácu- la virgini-tá-tis lı́-li-um,
    
          
 
ardébat quasi fá- cula pro ze- lo pe-re-únti-um.

                

    
          
  
nudus occúrrens hós-tibus, Christi suffúltus grá-ti- a.
 




 
        
4. Pugnat verbo, mirácu- lis, missis per orbem frátribus,

                 
crebros adiúngens sé- dulis fletus o-ra-ti-óni-bus.
 
        
   
3. Mundum calcans sub pédi- bus accı́nxit cor ad prœ́li- a

    




  

    

Dx. Sit trino De-o et sı́mpli- ci laus, honor, de-cus, glóri- a,

  

qui nos prece Domı́- nici ducat ad cæ-li gáudi- a. A-men.
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1. antifona
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Když měl dostatečné vzdělání filosofické, přešel ke studiu nejvyšší Pravdy.
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summæ ve-ri-tátis.

Pokud se antifona nezpívá chorálně (antifona z řady C):

A.1. Když měl dostatečné vzdělání filosofické, | přešel ke studiu nejvyšší
Pravdy.
Žalm 41
Tak jako laň, jež dychtí po tekoucích
vodách, * tak dychtí, Bože, po tobě
má duše.
Po Bohu žízním v duši, po svém
živém Bohu: * kdy konečně zas
přijdu před tvou tvář?
Ve dne i v noci jenom slzy jsou můj
pokrm, * když denně slýchám: „Kde
máš svého Boha?“
Duše mi přetéká, když si to před
stavuji, † jak pronikal jsem do
svatyně Boží * za chvalozpěvů
svátečního davu.
Proč se má duše rmoutíš, proč tak
ve mně teskníš? † Jen doufej v Boha,
zase ho budu slavit, * toho, jenž je
můj zachránce a Bůh můj!
Jsem sklíčen, proto na tebe tak
vroucně myslím † tu od Jordánu,
z hermonského kraje, * a s této
hory, která sluje Misar.

V šumu tvých vodopádů hloubka
hloubku volá, * tvé vlny, slapy přese
mne se valí.
Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci
milost čekám, * s písní se modlím
k Bohu svého žití.
Bohu, své skále říkám: „Proč mě
zapomínáš? * Proč se mám vláčet,
nepřítelem tísněn?“
Až do kostí mě bodá posměch
protivníků, * když denně slyším:
„Kde máš svého Boha?“
Proč se má duše rmoutíš, proč tak
ve mně teskníš? † jen doufej v Boha,
zase ho budu slavit, * toho, jenž je
můj zachránce a Bůh můj!
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen. A.
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2. antifona

Pod Augustinovou řeholí dobře prospíval,
poté svůj život kanovnický rozšířil v apoštolský.
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Pokud se antifona nezpívá chorálně (antifona z řady C):

A.2. Pod Augustinovou řeholí dobře prospíval, || poté svůj život
kanovnický rozšířil v apoštolský.
Žalm 76 (77)
K Bohu volám, hlasitě křičím, *
k Bohu volám, aby mě slyšel.
V den své tísně za Pánem hle
dím, † bez oddechu vztahuji
ruce * duše má se utěšit nedá.
Vzdychám, jak jen vzpomenu Boha, *
duch můj zemdlí, začnu-li hloubat.
Víčka oční nemohu zavřít, * ne
klidný jsem, neschopen slova.
Rozvažuji o starých dobách, * o těch
dávno minulých létech.
Za noci tak přemítám v srdci, *
rozjímám a srovnávám v duchu:
„Což Pán může zavrhnout navždy? *
Nikdy už se slitovat nemá?
Navždy se svou milostí skončil, *
slovo jeho na věky zmlklo?
Zapomněl Bůh na slitování, * či svůj
soucit odpírá z hněvu?“

Tak si říkám: „V tom je má bo
lest, * změnila se pravice Páně!“
Stále myslím na Boží skutky, * my
slím na tvé někdejší divy!
Uvažuji o všech tvých dílech, *
probírám tvé veliké činy.
Bože, vše, co konáš, je svaté! * Kde
je Bůh tak velký jako náš Bůh?
Ty jsi Bůh, jenž zázraky dělá, *
svou moc dal jsi národům poznat
a svou paží spasil svůj národ, * Jákoba
a Josefa syny.
Uzřely tě vody, můj Bože, † uzřely
tě, chvěly se hrůzou, * zabouřily
hlubiny mořské.
Mraky proudem chrlily vodu, †
mračna zněla dunivým hlasem, *
šípy tvé se míhaly jimi.
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Ryk tvých hromů pod koly du
Svůj lid jak stádo vedl jsi rukou *
něl, † blesky plály přes celý ob
Mojžíšovou a Áronovou.
zor, * všechna zem se chvěla a Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
třásla.
jako byla na počátku i nyní i
Tvoje cesta vedla nás mořem, † tvo
vždycky * a na věky věků. Amen.
je stezka spoustami vodstev, * aniž

A.
nechals za sebou stopy.
3. antifona
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Květ čistoty si zachoval nedotčený a tím dospěl k znamenité svobodě života.
II

 T Ú

cæ- libátum.

Pokud se antifona nezpívá chorálně (antifona z řady C):

A.3. Květ čistoty si zachoval nedotčený || a tím dospěl k znamenité
svobodě života.
Žalm 144 (145)
Velebit tě budu, Bože můj a Králi, *
tvoje jméno slavit navždy, na věky.
Každodenně budu tebe oslavo
vat, * tvoje jméno chválit navždy,
na věky.
Pán je veliký a ve všem hodný chval, *
jeho velikost se nedá vystihnout.
Ať rod rodu hlásá chválu skutků
tvých, * o tvých mocných činech
dále vypráví,
mluví o tvé slávě, lesku, nádheře! *
Velké divy tvé ať slaví písněmi,

o síle tvých činů s úctou hovoří, *
nesmírnost tvé moci líčí s úža
sem!
Chválami ať hýří na tvou dobrotu, *
nad spravedlností tvou ať jásají!
Pán je dobrotivý, on je slitovný, *
shovívavý, plný milosrdenství.
Pán je milostivý vždy a vůči všem, *
jeho láska platí všemu stvoření.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen. A.
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Verš
V. Všechna má slova, která k tobě promluvím.
R. Přijmi je do srdce, poslouchej je s napjatýma ušima.
První čtení

Z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům (2, 1-16)

Responsorium
MG 174
Když zve Hospodář svět na Beránkovu svatbu, posílá v čas hostiny služebníka
a slibuje rozmanité slasti života. Za posla, který má volat k těmto velkolepým
hodům, vyvolil svatého Dominika.
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Pokud se responsorium nezpívá chorálně:

R. Hlásej slovo! || Naléhej, ať je to vhod či nevhod, | usvědčuj,
domlouvej, napomínej, | s veškerou shovívavostí a znalostí nauky. *
Ty však buď ve všem rozvážný, | vytrvalý ve zkouškách, | pracuj jako
hlasatel evangelia.
V. Jak milý je příchod těch, kdo přinášejí radostnou zvěst! * Ty však.

6
Jedno ze čtyř následujících:
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Druhé čtení

Z „Knížky o začátcích Kazatelského řádu“
Responsorium
O spem miram
R. Ó naději blahou, || kterou jsi dal těm, kdo tě oplakávali v hodině tvé
smrti, | že po smrti budeš prospěšný bratřím. * Naplň, Otče, co jsi
řekl, | že nám budeš pomáhat svými prosbami.
V. Ty, který jsi zazářil takovými znameními na nemocných tělech lidí, |
nám, kteří přinášíme dílo Kristovo, | nemocné uzdrav mravy. * Naplň,
Otče.
Nebo:

Devět způsobů modlitby svatého Dominika
Responsorium
Ef 4, 15; Př 4, 18
R. Žijme || podle pravdy v lásce, * a tak porosteme po všech stránkách
v Krista, | který je naše hlava.
V. Cesta spravedlivých je jako světlo úsvitu, | jehož záře roste až do
bílého dne. * A tak porosteme.
Nebo:

Z kázání bratra Jeronýma Savonaroly
Responsorium
Srov. Zj 19, 9; Lk 14, 17
R. Když zve Hospodář || svět na Beránkovu svatbu, | posílá v čas hostiny
služebníka * A slibuje rozmanité slasti života.
V. Za posla, | který má volat k těmto velkolepým hodům, | vyvolil
svatého Dominika.* A slibuje.
Nebo:

Ze života svatého Dominika

LH IV

Responsorium
Srov. Sir 48, 1; Mal 2, 6
R. Povstal nový hlasatel spásy, || byl jak oheň * a jeho slovo plálo jak
pochodeň.
V. V jeho ústech byla nauka pravdy, | nepravost se nenalezla na jeho
rtech. * A jeho slovo plálo jak pochodeň.

VIGILIE7

 I         S    ֙ 7
O
spem midísti mortis horam quam de
S ֞8




  J ӥ






J
  
 S S ӥ ²
flénti- bus, dum post mortem promísis- ti te pro-fura te
S  J  I     Ú ӥ H S 7
 H  ² S J Ӧ

S
  S
T  S 
tú- rum frá- tribus. Imple, Pater, quod di- xísti, nos tu- is iu  Ú   J   ֣ K 
 · ²  S H S  J  Ú 7
 S 
V
cibus.  Qui tot signis claru- ísti in ævans pré T Ú S  H ֔ 
S     Ú Ú³ 7
Ú S² S


H   ֔ S 
S



֙
ӥ 

Při chorálním zpěvu se po druhém čtení zpívá responsorium O spem miram:
I

 S ³Û
 S
S
móri- bus.  Imple.
 S ³Û
 S
S
i San-cto.  Imple.

H SS  Ú I ֕ S H ֔ 
²
²
V

ý³ 7

grórum córpo- ri- bus, nobis opem ferens Christi, ægris medé-re
 Glóri- a Pa-tri et Fí- li- o,

et Spirí- tu-

8

8. 8. – sv. Otce Dominika

Antifona ke kantikům

AG 885

 T ²   ² ² ֔ 8
  S H      ²  S 
B enedíc- tus Redémptor ómni-um, qui salú-ti próvi-dens hó ²  H ß   S  K S ӥ  ֔ ² 
7
mi-num, mun
do
de
dit
sanctum
Do
mínicum.
#
# #





B
E
B
E



EB   EB EB   EB 
 

Vykupitel všech tvorů vznešený, aby lidstvo dosáhlo spasení,
Dominika poslal k nám na zemi.
V

Pokud se antifona nezpívá chorálně:

A: Svatý Otče Dominiku, †|| buď pamětliv svého díla | a přimlouvej se za
svou chudou rodinu před nejvyšším Soudcem.
B: Vykupitel všech tvorů vznešený, †|| aby lidstvo dosáhlo spasení, |
Dominika poslal k nám na zemi.
1. kantikum
Iz 12, 1-6
Hleďte, Bůh je můj spasitel, * bez
bázně budu doufat,
neboť Pán je má síla i sláva, * a
stal se mi spásou.
S radostí budete vážit vody * z bo
hatých pramenů Spasitele.
V ten den budete volat: Oslavujte
Pána, * vzývejte jeho jméno!
Zvěstujte národům jeho veliké činy, *
hlásejte vznešenost jeho jména.

Zpívejte Pánu pro jeho veliké
skutky, * ať se to dozví celá země.
Kdo bydlíte na Siónu, radujte se a
jásejte, * protože uprostřed vás je
veliký Svatý Izraele.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen.

2. kantikum
Smiluj se nad námi, Bože všeho
míra, a shlédni na nás, * a ukaž
nám světlo svého slitování.
Svou bázní pronikni všechny poha
ny, * kteří tě nehledají,

Sir 36, 1-7.13-16

aby poznali, že není Boha mimo
tebe, * a aby vyprávěli o tvých
mocných činech.
Zdvihni svou ruku na cizí národy, *
ať vidí tvoji moc!
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A jako jsi před nimi na nás uká
zal svou svatost, * tak se na nich
proslav před našima očima,
aby tě poznali, jako my jsme pozna
li, * že není Boha mimo tebe, Pane!
Znovu čiň znamení, opakuj
divy, * oslav svou pravici, své
mocné rámě.
Shromáždi všechny Jákobovy kme
ny, † aby poznali, že není Boha mimo
tebe, * a aby vyprávěli o tvých moc
ných činech.
Dej jim znovu dědictví, * jako
měli od pradávna.

Smiluj se nad lidem, který dostal od
tebe jméno, * nad Izraelem, jehož jsi
nazval svým prvorozeným.
Smiluj se nad svým svatým měs
tem, * nad Jeruzalémem, kde
přebýváš.
Naplň Sión svými nevýslovnými slo
vy * a svůj lid svou slávou.
Sláva Otci i Synu * i Duchu sva
tému,
jako byla na počátku i nyní i vždy
cky * a na věky věků. Amen..

3. kantikum
Začněte na bubny hrát Bohu, *
pějte Pánu při cimbálech;
složte mu novou píseň, * velebte a
vzývejte jeho jméno!
Vždyť Bůh je Pán, * on potírá
války.
Zapějme Pánu chvalozpěv, * nové
hymny zpívejme našemu Bohu.
Pane a Vládce, tys veliký a slav
ný, † podivuhodný ve své síle, *
překonat tebe nemůže nikdo.
Všichni tvoji tvorové mají sloužit
tobě, * neboť jsi řekl, a byli.

Jdt 16, 1-2a.13-15

Poslal jsi svého Ducha, a byli
stvořeni, * a není, kdo by odpíral
tvému hlasu.
Před tebou kolísají základy hor i vod
stva, * skály jako vosk se rozplývají
před tvou tváří.
Ti však, kdo před tebou mají
bázeň, * budou u tebe velicí ve
všem.
Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i
vždycky * a na věky věků. Amen.

A.

Evangelium

Evangelium z lekcionáře OP: Mt 5, 13-19 nebo Mt 28, 16-20 nebo Lk 10, 1-9.
Po evangeliu může následovat homilie.
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Hymnus Te Deum

                
T e De-um laudámus: te Dóminum confité- mur. Te ætérnum
                        




 

Patrem, omnis terra venerá- tur. Tibi omnes ánge-li, tibi cæli et

                         

univérsæ potestá- tes: tibi chérubim et séra-phim incessábi-li vo                    


ce proclá- mant: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus De-us Sába                        

oth. Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóri-æ tu- æ. Te glori-ó                        
   

sus Apostolórum cho- rus, te prophetárum laudábi-lis núme-rus,



te

       
mártyrum candidátus laudat exérci-tus. Te per orbem terrárum
                      


  

       

 

sancta confitétur Ecclési- a, Pa-trem imménsæ maiestá- tis; vene-



   

 

    

rándum tu-um verum et únicum Fí-li-um; Sanctum quoque Pará-

 



 

       
clitum Spí-ri-tum. Tu rex gló-ri-æ, Christe. Tu Patris sempi-tér   
   
        
  
nus es Fí-li-us. Tu, ad liberándum susceptúrus hómi-nem, non hor

     
             
ru-ísti Vírginis úterum. Tu, devícto mortis acúle-o, aperu-ísti cre      
          

clitum Spí-ri-tum. Tu rex gló-ri-æ, Christe. Tu Patris sempi-tér-
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nus es Fí-li-us. Tu, ad liberándum susceptúrus hómi-nem, non hor
     

             
ru-ísti Vírginis úterum. Tu, devícto mortis acúle-o, aperu-ísti cre      
          
déntibus regna cælórum. Tu ad déxteram De-i se-des, in gló-ri-a
        

         
Patris. Iudex créderis esse ventúrus. Te ergo quǽsumus, tu-is fá     

                  
mulis súbve-ni, quos preti-óso sángu-ine redemísti. Ætérna fac

           




cum sanctis tu-is in glóri-a numerá- ri.

                         

Salvum fac pópulum tu-um, Dómine, et bénedic here-ditáti tu- æ.
    
         







    
Et re-ge e-os, et extólle illos usque in ætér-num. Per síngulos
      
   
        
di- es bene-dícimus te; et laudámus nomen tu-um in sǽcu-lum,

   

   

         

et in sǽculum sǽculi. Dignáre, Dómine, di-e isto sine peccáto

   

                
nos custodíre. Miserére nostri, Dómi-ne, mise-rére nostri. Fi-at mi                   

sericórdi-a tu-a, Dómine, super nos, quemádmodum sperá-vimus

                  
in te. In te, Dó-mine, sperá- vi: non confúndar in ætér- num.
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Závěrečná modlitba
Modleme se. † Bože, tys milostivě obohatil svou církev zásluhami a uče
ním tvého vyznavače a našeho Otce svatého Dominika; ° dej, ať jí na jeho
přímluvu neschází pomoc ve věcech časných † a vždy prospívá ve tvé mi
losti. ° Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:

Modleme se. † Pomáhej, Bože, své církvi, ať čerpá sílu z životního díla sva
tého Otce Dominika, vynikajícího hlasatele tvé pravdy, ° a na jeho přímlu
vu jí posílej horlivé kazatele, † aby se ve světě šířilo světlo evangelia. ° Skrze
tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, † neboť on s tebou v jednotě Ducha
svatého ° žije a kraluje po všechny věky věků.
Závěrečné požehnání a propuštění
Všemohoucí Bůh Otec, který ustanovil svatého Dominika služebníkem
evangelia, ať nás upevní v našem povolání.
R. Amen.
V. Dobrořečme Pánu.
R. Bohu díky.

