Proprium Ordinis Prædicatorum

Ad Processionem
Post completorium
vel post vesperas

Olomucii A. D. MMXI



AD Processionem
Salve Regina

S

al-ve, Re- gí-

vi- ta, dul-cé-

na, Ma-ter mi-se-ricórdi- æ,

do, et spes nostra, sal- ve. Ad te

clamámus éxsu-les fí-li- i He-væ. Ad te suspi-rá-mus

geméntes et flentes in hac lacrimá-rum val-le. E-ia

ergo advocá-ta nostra, illos tu- os mi-se-ri-cór-

des óculos ad nos convér- te. Et Iesum benedíc-tum
fructum ventris tu- i no-bis post hoc exsí-li- um



fructum ventris tu- i no-bis post hoc exsí-li- um

os-ténde. O cle-mens, O pi- a, o

Virgo Ma-rí-a. T. P. Alle-



dulcis

lú- ia.

vDignáre me laudáre te, Virgo sacráta. (Allelúia.)
rDa mihi virtútem contra hostes tuos. (Allelúia.)
Orémus. †
Concéde nos fámulos tuos, quǽsumus, Dómine Deus,
perpétua mentis et córporis salúte gaudére, °
et gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne
a præsénti liberári tristítia † et ætérna pérfrui lætítia. °
Per Christum Dóminum nostrum. †
rAmen.
Zdrávas, královno, matko milosrdenství...
vUčiň mě, Panno, hodným tě slavit,
ra dej nám sílu proti tvým nepřátelům.
Modleme se.
Všemohoucí Bože, dej nám, svým služebníkům,
stálé zdraví duše i těla
a na přímluvu blahoslavené Panny Marie
nás vysvoboď od nynějších zármutků
a dej nám radost věčného života.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.



O Lumen

O
tá-

lumen Ecclé- si- æ, doctor ve-ri-

tis, ro- sa pa-ti-énti-æ, e- bur casti- tá-tis,

a- quam sapi-énti- æ propinásti gra- tis.

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

lú-ia.
T. P. AllevOra pro nobis, beáte Pater Domínice. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus. †
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, °
ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, †
beáti Domínici, confessóris tui, Patris nostri,
patrocínio sublevémur. °
Per Christum Dóminum nostrum. †
rAmen.





Ó světlo církve, učiteli pravdy,
růže trpělivosti, perlo počestnosti,
vodu moudrosti rozdával jsi zdarma,
kazateli milosti, připoj nás k blaženým.
vOroduj za nás, svatý Otče Dominiku,
raby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se.
Všemohoucí Bože, uděl milostivě, ať nám, které tíží
břemena hříchů, pomáhá přímluva svatého Dominika,
tvého vyznavače a našeho Otce.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.



O spem miram

O
mortis ho-

spem mi-

ram quam de-

dísti

ra te flénti- bus, dum post mortem

promi-sí- sti te pro-fu-tú- rum frá- tribus.

Imple, Pa-ter, quod di- xísti, nos tu- is iu-vans

pré-

cibus. (T. P. Alle-

lú- ia.)

vQui tot signis claru-ísti in ægrórum corpó-ri-bus,

nobis opem ferens Christi, ægris medé-re mó-ri- bus.

Imple. Gló ri- a Pa-tri, et Fí- li-o,

et Spi-rí- tu- i



nobis opem ferens Christi, ægris medé-re mó-ri- bus. 

Imple. Gló ri- a Pa-tri, et Fí- li-o,

Sancto.

Imple. (vel T. P. Alle-

et Spi-rí- tu- i

lú- ia.)

vOra pro nobis, beáte Pater Domínice. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus. †
Deus, qui Ecclésiam tuam beáti Domínici, confessóris
tui, Patris nostri, illumináre dignátus es méritis et
doctrínis, ° concéde, ut eius intercessióne temporálibus non destituátur auxíliis, † et spirituálibus semper
profícíat increméntis. °
Per Christum Dóminum nostrum. †
rAmen.
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,
rNaplň, Otče.
nemocné uzdrav mravy. 
* Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. rNaplň, Otče.



Ave florum flos

A

ve, florum flos, Hyacínthe, omni flore pú-ri-or.

Ave, gemma pre-ti-ó- sa, cunctis gemmis clá- ri-or.

Ave, protéc-tor ómni-um ad te confu- gi-énti-um.

Ave,

cælés- tis ínco-la: succúr-re pre-

ce

sédu-la. O Hyacínthe sanc-tíssime, o conféssor

dul- císsime. T. P. Alle-lú-ia.





vOra pro nobis, beáte Hyacínthe. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus. †
Deus, qui beátum Hyacínthum, confessórem tuum,
in divérsis natiónum pópulis óperum sanctitáte et
miraculórum glória fecísti conspícuum, °
da nobis ut eius in mélius reformémur exémplis, †
et in advérsis protegámur auxíliis. °
Per Christum Dóminum nostrum. †
rAmen.
Zdráv buď, květe květů, Hyacinte,
nad každý květ čistější.
Zdráva buď, perlo drahocenná,
nad ostatní perly jasnější.
Zdráv buď, ochránce všech,
kdo se k tobě utíkají.
Zdráv buď, nebeský obyvateli,
přispěchej na pomoc prosbě upřímné.
Ó Hyacinte přesvatý, ó vyznavači přemilý.
vOroduj za nás, svatý Hyacinte,
raby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se. Bože, ty jsi svatého Hyacinta, svého
vyznavače, proslavil v mnoha národech svatostí skutků
a slávou divů. Dej nám, abychom se přetvářeli podle jeho
příkladu a v protivenstvích byli chráněni jeho pomocí.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

10

Manum suam

M

a-num su- am apéru-it ín-opi, et palmas

su-as exténdit ad paupérem: forti-túdo et decor

induméntum e-ius: et ridé-bit in di-e novíssimo.

T.P. in di-e novíssimo, alle-lú-ia.
vOra pro nobis, sancta dómina Zdislava. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus. †
Deus, qui beátam Zdislavam per offícia coniugális vitæ
et ópera caritátis viam perfectiónis percúrerre docuísti, °
eius intercessióne concéde, †
ut cunctæ famíliæ iúgiter renovéntur
et christianárum virtútum flóreant testimónio. °
Per Christum Dóminum nostrum. †
rAmen.
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Otevřela svou ruku nuznému
a své dlaně vztáhla k chudákovi.
Síla a důstojnost jsou jejím rouchem
a bude jásat v poslední den.
(Př 31, 20.25)
vOroduj za nás, svatá paní Zdislavo.
rAby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se.
Bože, tys naučil svatou Zdislavu jít cestou dokonalosti
plněním povinností manželského života
a skutky blíženské lásky;
prosíme tě, dej na její přímluvu, ať se všechny rodiny
obnovují a vzkvétají svědectvím křesťanských ctností.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

12

Litaniæ Lauretanæ
Beatæ Mariæ Virginis
Sabbato, post antiphonam » Salve Regina «, cantentur Litaniæ
Lauretanæ B. M. V. a duobus fratribus et choro alternatim.

K
K

ý-ri-e, e-léison. Christe, e-léison. Ký-ri-e,

e-léison.
Christe,
audiChriste,
nos. Christe,
exáudi
nos.
ý-ri-e,
e-léison.
e-léison.
Ký-ri-e,

Pa-ter
de cæ-lis,
De-us,
rMi-serére
e-léison.
Christe,
audi nos.
Christe, nobis.
exáudi nos.
Fili, Redémptor mundi, Deus,
rMiserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus,
rMiserére nobis.
Pa-ter
de
cæ-lis,
De-us,
Mi-serére
nobis. nobis.
r
Sancta
Trínitas,
unus
Deus,
Sancta Ma-rí- a, rOra pro nobis.rMiserére
Sancta Ma-ría, rOra
nobis.
Spéculum
iustí-ti-æ,
pro
nobis.
rOrapro
Sancta Dei Génitrix,
Mater castíssima,
Sancta Virgo vírginum,
Mater invioláta,
Mater
Christi,
Mater
intemeráta,
Spéculum
iustí-ti-æ,
pro
nobis.
rOra
Regína ange-ló- rum, rOra
pro
nobis.
Mater Ecclésiæ,
Mater amábilis,
Mater divínæ grátiæ,
Mater admirábilis,
Mater puríssima,
Mater boni consílii,
Regína
nobis.
rOra pro
Agnusange-lóDe-i, quirum,
tollis peccá-ta
mundi,
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Pa-ter de cæ-lis, De-us, rMi-serére nobis.
Mater Creatóris,
Virgo prædicánda,
Mater Salvatóris,
Virgo potens,
ý-ri-e, e-léison. Christe, e-léison. Ký-ri-e,
Virgo prudentíssima,
Virgo clemens,
Virgo
veneránda,
Virgo
fidélis,
Sancta
Ma-rí- a, rOra pro
nobis.

K

e-léison. Christe, audi nos. Christe, exáudi nos.
Spéculum iustí-ti-æ, rOra pro nobis.
Pa-tersapiéntiæ,
de cæ-lis, De-us, rMi-serére
nobis.
Sedes
Domus áurea,
Causa nostræ lætítiæ,
Fœdéris arca,
Vas
spirituále,
Iánua
Regína ange-ló- rum, rOra pro cæli,
nobis.
Stella
matutína,
Vas honorábile,
Sancta Ma-rí- a, rOra pro nobis.
Vas insígne devotiónis,
Salus infirmórum,
Rosa mýstica,
Refúgium peccatórum,
Agnus De-i, qui tollis peccá-ta mundi,
Turris Davídica,
Consolátrix afflictórum,
Spéculum
iustí-ti-æ,
pro nobis.Christianórum,
rOra
Turris ebúrnea,
Auxílium
rParce nobis, Dómine.
Regína ange-ló- rum, rOra pro nobis.
Regína Patriarchárum,
Regína sine labe
Regína Prophetárum,
origináli concépta,
Regína
Apostolórum,
Regína
in cælum
Agnus De-i, qui tollis peccá-ta mundi,
Regína Mártyrum,
assúmpta,
Regína Confessórum,
Regína sacratíssimi
Regína
Rosárii,
nobis, Dómine.
rParceVírginum,
Regína Sanctórum
Regína famíliæ,
ómnium,
Regína pacis,

14

Regína ange-ló- rum, rOra pro nobis.

Agnus De-i, qui tollis peccá-ta mundi,
rParce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
rExáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
rMiserére nobis.
Deinde cantatur prosa sequens,
ab iisdem duobus fratribus et choro alternatim.

I

nvi-o-lá-ta, intácta et casta es, Ma-rí-a, quæ es

effécta fúlgida cæli porta. O Ma-ter alma Christi
ca-ríssima, súscipe pi-a laudum præcóni-a. Nostra
ut pura péctora sint et córpora, Te nunc flági-tant
devóta corda et ora. Tu-a per precá-ta dulcí-sona
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ut pura péctora sint et córpora, Te nunc flági-tant
devóta corda et ora. Tu-a per precá-ta dulcí-sona
nobis concédas véni-am per sǽcu-la,

o benígna,

quæ so-la invi-o-lá-ta permansí- sti. T. P. Alle-lú-ia.
vOra pro nobis, sancta Dei Génitrix. (Allelúia.)
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi. (Allelúia.)
Orémus. †
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris
infúnde, ° ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui
Incarnatiónem cognóvimus, † per Passiónem eius et
Crucem ad Resurrectiónis glóriam perducámur. °
Per Chrístum Dóminum nostrum. †
rAmen.
Neporušená, netknutá a čistá jsi, Maria,
ty ses stala zářivou nebes bránou.
Ó matko, živitelko Krista nejdražší,
přijmi laskavé chvalozpěvy.
Naše ať čistá nitra jsou a těla,
o to nyní snažně prosí oddaná srdce i ústa.
Skrze své snažné prosby sladce znějící
nám dopřej odpuštění na věky,
ó laskavá, která jediná neporušená jsi zůstala.

16

Ubi mos est, tempore paschali eo loco cantatur antiphona
Regina cæli, cantore incipiente, fratribus stantibus.

R

egína cæli, lætá-

qui-a quem me-ru- ísti por-

re, alle-lú-ia,

tá-re,

allelú-ia, re- surré- xit, sic-ut di-xit, al-leT. Ascensionis: iam ascéndit,

lú-ia: O-ra pro nobis De- um, alle-

lú-ia.
vOra pro nobis, sancta Dei Génitrix, allelúia.
rUt digni efficiámur promissiónibus Christi, allelúia.
Orémus. † Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde, ° ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi
Fílii tui Incarnatiónem cognóvimus, † per Passiónem
eius et Crucem ad Resurrectiónis glóriam perducámur.
° Per Chrístum Dóminum nostrum. †
rAmen.
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Tam, kde je to zvykem, se v době velikonoční místo Inviolata zpívá vestoje antifona Vesel se, nebes královno:
Vesel se, královno nebes, aleluja,
neboť ten, jehož sis zasloužila nosit, aleluja,
vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja:
přimlouvej se za nás u Boha, aleluja.
vOroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aleluja.
rAby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních, aleluja.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení
Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

18

Orationes cotidianæ
Post officium
Post singulas horas dicitur versus:

Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei
requiéscant in pace. 

rAmen.

Confiteor
In completorio uti potest textus O.P.
Fratres genua flectant, non autem pectora tundant.

Confíteor Deo omnipoténti,
et beátæ Maríæ semper Vírgini,
et beáto Domínico Patri nostro,
et ómnibus Sanctis, et vobis, fratres,
quia peccávi nimis
cogitatióne, locutióne,
ópere et omissióne,
mea culpa:
precor vos oráre pro me.
Prior vel hebdomadarius:

Misereátur nostri omnípotens Deus,
et dimíttat nobis ómnia peccáta nostra,
líberet nos ab omni malo,
salvet et confírmet in omni ópere bono,
et perdúcat nos ad vitam ætérnam. 

rAmen.
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Každodenní modlitby
Po oficiu
Po každá hodince se říká verš:

Duše věrných zemřelých pro milosrdenství Boží
ať odpočívají v pokoji. 
rAmen.

Úkon kajícnosti
Při kompletáři lze užít dominikánský text úkonu kajícnosti.
Říká se vkleče a bratři se nebijí v prsa.

Vyznávám se všemohoucímu Bohu,
blahoslavené Marii, vždy Panně,
svatému Dominiku, našemu Otci,
všem svatým a vám, bratři,
že jsem velmi zhřešil
myšlením, slovy i skutky
a opomenutím dobrého,
je to má vina:
prosím vás, abyste se za mě přimlouvali.
Převor nebo hebdomadář:

Kéž se nad námi smiluje všemohoucí Bůh,
odpustí nám všechny naše hříchy,
vysvobodí nás ode všeho zlého,
zachová a upevní nás ve všem dobrém
a uvede nás do života věčného. 

rAmen.

